
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה
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הרוב 
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מנורה ביטוח

נאוויטס 

, פטרוליום

שותפות 

מיוחדת12:00 11419690.5503/11/19מוגבלת

הוספת אפשרות למתן הפחתה במחיר מימוש של אופציות לא סחירות . 1

עברבעדבעדבגין מימוש מוקדם למשקיעים פרטיים מוקדמים

רוב 

√לא92.33מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

13:30 61103651.3803/11/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להסדר שהוגש לבית המשפט 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

 דיון בנושא הענקת 1.2. 1בגינו ניתן צו לכינוס אסיפות נושים של החברה

 השפעת הפטור על התביעות 1.2.1: לרבות, הפטור הכולל במסגרת ההסדר

הוזמנו , לשם הדיון בנושא זה. בעל השליטה ונושאי המשרה, נגד החברה

,  הענקת הפטור לבעל השליטה1.2.2. התובעים השונים להשתתף באסיפה

א ביום "כפי שפורסמה במגנ, לרבות התמורה בהתאם להצעת לבייב

י "או ע/י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.3. 27.10.20192

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

13:30 61104311.3203/11/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להסדר שהוגש לבית המשפט 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

 דיון בנושא הענקת 1.2. 1בגינו ניתן צו לכינוס אסיפות נושים של החברה

 השפעת הפטור על התביעות 1.2.1: לרבות, הפטור הכולל במסגרת ההסדר

הוזמנו , לשם הדיון בנושא זה. בעל השליטה ונושאי המשרה, נגד החברה

,  הענקת הפטור לבעל השליטה1.2.2. התובעים השונים להשתתף באסיפה

א ביום "כפי שפורסמה במגנ, לרבות התמורה בהתאם להצעת לבייב

י "או ע/י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.3. 27.10.20192

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

13:30 61104800.0003/11/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להסדר שהוגש לבית המשפט 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

 דיון בנושא הענקת 1.2. 1בגינו ניתן צו לכינוס אסיפות נושים של החברה

 השפעת הפטור על התביעות 1.2.1: לרבות, הפטור הכולל במסגרת ההסדר

הוזמנו , לשם הדיון בנושא זה. בעל השליטה ונושאי המשרה, נגד החברה

,  הענקת הפטור לבעל השליטה1.2.2. התובעים השונים להשתתף באסיפה

א ביום "כפי שפורסמה במגנ, לרבות התמורה בהתאם להצעת לבייב

י "או ע/י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.3. 27.10.20192

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה. 1ומיוחדת

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה. 2ומיוחדת

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה. 3ומיוחדת

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר קותי גביש כדירקטור בחברה. 4ומיוחדת

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה. 5ומיוחדת

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כרואי החשבון המבקרים של BDOהארכת כהונת משרד זיו האפט . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, החברה

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 7ומיוחדת

מנורה ביטוח

 1ריט 

15:00 10989200.8803/11/19מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה. 8ומיוחדת

רוב 

√לא66.17מיוחד

30112019 עד תאריך 01112019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה. 1שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה. 2שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית ' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.בחברה

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה. 4שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית ' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.בחברה

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

 סומך חייקין כרואי החשבון KPMGח ''אישור מינויו של משרד רו. 6

בהתאם , המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

√לארוב רגילעברבעדבעד.להיקף השירותים שיינתנו על ידו

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 7שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

 3למנות את מר מרדכי מאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 

עברבעדבעד.2019 בנובמבר 10שנים החל מיום 

רוב 

√לא99.62מיוחד

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3404/11/19מ"בע

אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה . 10

עברבעדבעד.המצורף

רוב 

√לא82.82מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3605/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 1

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

 6את ההתקשרות בהסכמי המס המפורטים בסעיף . ב; ותאגידים בבעלותו

את דבר איון מניות החברה הקיימות והקצאת מניות .ג; להצעת ההסדר

מחיקה וביטול של .ד; והפיכתה של החברה לחברה פרטית, חדשות לרוכשת

של החברה וכל התחייבויות החברה  ('כח- ו' כז', סדרות כו)אגרות החוב 

, גריעה של חובות החברה למחזיקי אגרות החוב, או בקשר עימן/מכוחן ו

ביטול של שטרי הנאמנות הקיימים בקשר עם אגרות החוב וכל התחייבויות 

מבוטלתללא המלצה/החברה מכוחם ו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד
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מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3605/11/19מ"בע

מובהר כי אישור סעיף הפטור : אישור הצעת לבייב ופטור לבייב הבהרות. 2

וכי אי אישורו לא יוביל לאי אישור הצעת , אינו מהווה חלק מהצעת ההסדר

בתמורה להעמדת התמורות , על פי הצעת לבייב. ההסדר או לפקיעתה

בהצעת " מקבלי ונותני הפטור"יכלל מר לבייב בהגדרת , כאמור בהצעת לבייב

כך שבכפוף לאישור הצעת לבייב והעמדת מלוא התמורות על פיה , ההסדר

במלואן ובמועדן יכללו מר לבייב ותאגידים בבעלותו בפטור הקבוע בהצעת 

במסגרת הצעת . ההסדר אשר יכנס לתוקף במועד הביצוע של ההסדר

כי במועד הביצוע יכנס לתוקף , בין היתר, הקובע, ההסדר נכלל סעיף הפטור

על ידי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור , מוחלט ובלתי חוזר, סופי, פטור מלא

למעט , (כהגדרתם בהצעת ההסדר)כלפי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור 

ביחס להמחאת זכויות החברה בתביעות כנגד מר )כאמור בהצעת ההסדר 

דרישה או תביעה בגין כל , טענה, התחייבות, ביחס לכל חבות, (מוטי בן משה

לרבות המניות הנרכשות ושטרי )או בקשר עם הסדר זה /או מחדל ו/פעולה ו

לרבות ומבלי , או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה/ו (הנאמנות הקיימים

, דוחותיהן הכספיים והמיידים, נכסיהן, לגרוע מכלליות האמור פעילותן

בעדללא המלצהוהכל, וכיוצ״ב, שווי נכסיהן, הסכמים בהם התקשרו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3605/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 3

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

ח מתוך " מיליון ש5הותרת פיקדון בידי הנאמן בסך . ב; ותאגידים בבעלותו

מתוך יתרת )הסכומים שעל הנאמן להעביר למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות , (או מתוך כל מקור אחר/המזומנים של החברה ו

שכר והוצאות הנאמן ושלוחיו בקשר פקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה 

מ ודור אלון אנרגיה "אלון רבוע כחול ישראל בע, מ"אחזקות ישראל בע

, במסגרת הליכים לגיבוש הסדר חוב לחברה, מ"בע (1988)בישראל 

בעדללא המלצהובהתאם להוראות

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד
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תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3605/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 4

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

ח מתוך " מיליון ש5הותרת פיקדון בידי הנאמן בסך . ב; ותאגידים בבעלותו

מתוך יתרת )הסכומים שעל הנאמן להעביר למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות , (או מתוך כל מקור אחר/המזומנים של החברה ו

שכר והוצאות הנאמן ושלוחיו בקשר פקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה 

מ ודור אלון אנרגיה "אלון רבוע כחול ישראל בע, מ"אחזקות ישראל בע

, במסגרת הליכים לגיבוש הסדר חוב לחברה, מ"בע (1988)בישראל 

עברבעדללא המלצהובהתאם להוראות

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3605/11/19מ"בע

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום. 5

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות 

אלון רבוע כחול ישראל , מ"שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע

כחלק בלתי . ("הפיקדונות")מ "בע (1988)מ ודור אלון אנרגיה בישראל "בע

מתן שיפוי . א: נפרד מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

לכתב  (1)'נספח א- על פי תנאי התחייבות השיפוי שב, לנאמן ושלוחיו

להפקיד בידי הנאמן את , מבלי לגרוע מהתחייבות השיפוי כאמור. ההצבעה

וכן להסמיך את הנאמן , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)סכום ההפקדה 

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות , להורות לחברה להעביר לנאמן

כל סכום חיוב , לפי שיקול דעתו של הנאמן, החוב בעתיד במסגרת ההסדר

או התשלומים /מובהר כי אין בהפקדות ו. שחל מכח התחייבות השיפוי

האמורים כדי לגרוע מהתחייבות השיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

עוד מובהר כי במקרה בו לא יופקד . לכיסוי חיוב מכח התחייבות השיפוי

, לא ינקוט הנאמן בהליכים משפטיים כאמור, בפועל מלוא סכום ההפקדה

 (1988)לרבות התגוננות בהליך התביעה שהגישה דור אלון אנרגיה בישראל 

בעדללא המלצהיודגש כי מחז. אלא לאחר וככל שיופקד מלוא סכום ההפקדה, מ"בע

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3605/11/19מ"בע

מובהר כי אישור סעיף הפטור : אישור הצעת לבייב ופטור לבייב הבהרות. 6

וכי אי אישורו לא יוביל לאי אישור הצעת , אינו מהווה חלק מהצעת ההסדר

בתמורה להעמדת התמורות , על פי הצעת לבייב. ההסדר או לפקיעתה

בהצעת " מקבלי ונותני הפטור"יכלל מר לבייב בהגדרת , כאמור בהצעת לבייב

כך שבכפוף לאישור הצעת לבייב והעמדת מלוא התמורות על פיה , ההסדר

במלואן ובמועדן יכללו מר לבייב ותאגידים בבעלותו בפטור הקבוע בהצעת 

במסגרת הצעת . ההסדר אשר יכנס לתוקף במועד הביצוע של ההסדר

כי במועד הביצוע יכנס לתוקף , בין היתר, הקובע, ההסדר נכלל סעיף הפטור

על ידי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור , מוחלט ובלתי חוזר, סופי, פטור מלא

למעט , (כהגדרתם בהצעת ההסדר)כלפי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור 

ביחס להמחאת זכויות החברה בתביעות כנגד מר )כאמור בהצעת ההסדר 

דרישה או תביעה בגין כל , טענה, התחייבות, ביחס לכל חבות, (מוטי בן משה

לרבות המניות הנרכשות ושטרי )או בקשר עם הסדר זה /או מחדל ו/פעולה ו

לרבות ומבלי , או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה/ו (הנאמנות הקיימים

, דוחותיהן הכספיים והמיידים, נכסיהן, לגרוע מכלליות האמור פעילותן

עברבעדללא המלצהוהכל, וכיוצ״ב, שווי נכסיהן, הסכמים בהם התקשרו

רוב 

√לא85.05מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3605/11/19מ"בע

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום. 7

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות 

אלון רבוע כחול ישראל , מ"שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע

כחלק בלתי . ("הפיקדונות")מ "בע (1988)מ ודור אלון אנרגיה בישראל "בע

מתן שיפוי . א: נפרד מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

לכתב  (1)'נספח א- על פי תנאי התחייבות השיפוי שב, לנאמן ושלוחיו

להפקיד בידי הנאמן את , מבלי לגרוע מהתחייבות השיפוי כאמור. ההצבעה

וכן להסמיך את הנאמן , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)סכום ההפקדה 

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות , להורות לחברה להעביר לנאמן

כל סכום חיוב , לפי שיקול דעתו של הנאמן, החוב בעתיד במסגרת ההסדר

או התשלומים /מובהר כי אין בהפקדות ו. שחל מכח התחייבות השיפוי

האמורים כדי לגרוע מהתחייבות השיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

עוד מובהר כי במקרה בו לא יופקד . לכיסוי חיוב מכח התחייבות השיפוי

, לא ינקוט הנאמן בהליכים משפטיים כאמור, בפועל מלוא סכום ההפקדה

 (1988)לרבות התגוננות בהליך התביעה שהגישה דור אלון אנרגיה בישראל 

עברבעדללא המלצהיודגש כי מחז. אלא לאחר וככל שיופקד מלוא סכום ההפקדה, מ"בע

רוב 

√לא93.5מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.3005/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 1

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

 6את ההתקשרות בהסכמי המס המפורטים בסעיף . ב; ותאגידים בבעלותו

את דבר איון מניות החברה הקיימות והקצאת מניות .ג; להצעת ההסדר

מחיקה וביטול של .ד; והפיכתה של החברה לחברה פרטית, חדשות לרוכשת

של החברה וכל התחייבויות החברה  ('כח- ו' כז', סדרות כו)אגרות החוב 

, גריעה של חובות החברה למחזיקי אגרות החוב, או בקשר עימן/מכוחן ו

ביטול של שטרי הנאמנות הקיימים בקשר עם אגרות החוב וכל התחייבויות 

מבוטלתללא המלצה/החברה מכוחם ו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.3005/11/19מ"בע

מובהר כי אישור סעיף הפטור : אישור הצעת לבייב ופטור לבייב הבהרות. 2

וכי אי אישורו לא יוביל לאי אישור הצעת , אינו מהווה חלק מהצעת ההסדר

בתמורה להעמדת התמורות , על פי הצעת לבייב. ההסדר או לפקיעתה

בהצעת " מקבלי ונותני הפטור"יכלל מר לבייב בהגדרת , כאמור בהצעת לבייב

כך שבכפוף לאישור הצעת לבייב והעמדת מלוא התמורות על פיה , ההסדר

במלואן ובמועדן יכללו מר לבייב ותאגידים בבעלותו בפטור הקבוע בהצעת 

במסגרת הצעת . ההסדר אשר יכנס לתוקף במועד הביצוע של ההסדר

כי במועד הביצוע יכנס לתוקף , בין היתר, הקובע, ההסדר נכלל סעיף הפטור

על ידי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור , מוחלט ובלתי חוזר, סופי, פטור מלא

למעט , (כהגדרתם בהצעת ההסדר)כלפי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור 

ביחס להמחאת זכויות החברה בתביעות כנגד מר )כאמור בהצעת ההסדר 

דרישה או תביעה בגין כל , טענה, התחייבות, ביחס לכל חבות, (מוטי בן משה

לרבות המניות הנרכשות ושטרי )או בקשר עם הסדר זה /או מחדל ו/פעולה ו

לרבות ומבלי , או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה/ו (הנאמנות הקיימים

, דוחותיהן הכספיים והמיידים, נכסיהן, לגרוע מכלליות האמור פעילותן

בעדללא המלצהוהכל, וכיוצ״ב, שווי נכסיהן, הסכמים בהם התקשרו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.3005/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 3

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

ח מתוך " מיליון ש5הותרת פיקדון בידי הנאמן בסך . ב; ותאגידים בבעלותו

מתוך יתרת )הסכומים שעל הנאמן להעביר למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות , (או מתוך כל מקור אחר/המזומנים של החברה ו

שכר והוצאות הנאמן ושלוחיו בקשר פקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה 

מ ודור אלון אנרגיה "אלון רבוע כחול ישראל בע, מ"אחזקות ישראל בע

, במסגרת הליכים לגיבוש הסדר חוב לחברה, מ"בע (1988)בישראל 

בעדללא המלצהובהתאם להוראות

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.3005/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 4

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

ח מתוך " מיליון ש5הותרת פיקדון בידי הנאמן בסך . ב; ותאגידים בבעלותו

מתוך יתרת )הסכומים שעל הנאמן להעביר למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות , (או מתוך כל מקור אחר/המזומנים של החברה ו

שכר והוצאות הנאמן ושלוחיו בקשר פקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה 

מ ודור אלון אנרגיה "אלון רבוע כחול ישראל בע, מ"אחזקות ישראל בע

, במסגרת הליכים לגיבוש הסדר חוב לחברה, מ"בע (1988)בישראל 

עברבעדללא המלצהובהתאם להוראות

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.3005/11/19מ"בע

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום. 5

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות 

אלון רבוע כחול ישראל , מ"שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע

כחלק בלתי . ("הפיקדונות")מ "בע (1988)מ ודור אלון אנרגיה בישראל "בע

מתן שיפוי . א: נפרד מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

לכתב  (1)'נספח א- על פי תנאי התחייבות השיפוי שב, לנאמן ושלוחיו

להפקיד בידי הנאמן את , מבלי לגרוע מהתחייבות השיפוי כאמור. ההצבעה

וכן להסמיך את הנאמן , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)סכום ההפקדה 

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות , להורות לחברה להעביר לנאמן

כל סכום חיוב , לפי שיקול דעתו של הנאמן, החוב בעתיד במסגרת ההסדר

או התשלומים /מובהר כי אין בהפקדות ו. שחל מכח התחייבות השיפוי

האמורים כדי לגרוע מהתחייבות השיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

עוד מובהר כי במקרה בו לא יופקד . לכיסוי חיוב מכח התחייבות השיפוי

, לא ינקוט הנאמן בהליכים משפטיים כאמור, בפועל מלוא סכום ההפקדה

 (1988)לרבות התגוננות בהליך התביעה שהגישה דור אלון אנרגיה בישראל 

בעדללא המלצהיודגש כי מחז. אלא לאחר וככל שיופקד מלוא סכום ההפקדה, מ"בע

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.3005/11/19מ"בע

מובהר כי אישור סעיף הפטור : אישור הצעת לבייב ופטור לבייב הבהרות. 6

וכי אי אישורו לא יוביל לאי אישור הצעת , אינו מהווה חלק מהצעת ההסדר

בתמורה להעמדת התמורות , על פי הצעת לבייב. ההסדר או לפקיעתה

בהצעת " מקבלי ונותני הפטור"יכלל מר לבייב בהגדרת , כאמור בהצעת לבייב

כך שבכפוף לאישור הצעת לבייב והעמדת מלוא התמורות על פיה , ההסדר

במלואן ובמועדן יכללו מר לבייב ותאגידים בבעלותו בפטור הקבוע בהצעת 

במסגרת הצעת . ההסדר אשר יכנס לתוקף במועד הביצוע של ההסדר

כי במועד הביצוע יכנס לתוקף , בין היתר, הקובע, ההסדר נכלל סעיף הפטור

על ידי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור , מוחלט ובלתי חוזר, סופי, פטור מלא

למעט , (כהגדרתם בהצעת ההסדר)כלפי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור 

ביחס להמחאת זכויות החברה בתביעות כנגד מר )כאמור בהצעת ההסדר 

דרישה או תביעה בגין כל , טענה, התחייבות, ביחס לכל חבות, (מוטי בן משה

לרבות המניות הנרכשות ושטרי )או בקשר עם הסדר זה /או מחדל ו/פעולה ו

לרבות ומבלי , או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה/ו (הנאמנות הקיימים

, דוחותיהן הכספיים והמיידים, נכסיהן, לגרוע מכלליות האמור פעילותן

עברבעדללא המלצהוהכל, וכיוצ״ב, שווי נכסיהן, הסכמים בהם התקשרו

רוב 

√לא97.09מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.3005/11/19מ"בע

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום. 7

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות 

אלון רבוע כחול ישראל , מ"שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע

כחלק בלתי . ("הפיקדונות")מ "בע (1988)מ ודור אלון אנרגיה בישראל "בע

מתן שיפוי . א: נפרד מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

לכתב  (1)'נספח א- על פי תנאי התחייבות השיפוי שב, לנאמן ושלוחיו

להפקיד בידי הנאמן את , מבלי לגרוע מהתחייבות השיפוי כאמור. ההצבעה

וכן להסמיך את הנאמן , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)סכום ההפקדה 

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות , להורות לחברה להעביר לנאמן

כל סכום חיוב , לפי שיקול דעתו של הנאמן, החוב בעתיד במסגרת ההסדר

או התשלומים /מובהר כי אין בהפקדות ו. שחל מכח התחייבות השיפוי

האמורים כדי לגרוע מהתחייבות השיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

עוד מובהר כי במקרה בו לא יופקד . לכיסוי חיוב מכח התחייבות השיפוי

, לא ינקוט הנאמן בהליכים משפטיים כאמור, בפועל מלוא סכום ההפקדה

 (1988)לרבות התגוננות בהליך התביעה שהגישה דור אלון אנרגיה בישראל 

עברבעדללא המלצהיודגש כי מחז. אלא לאחר וככל שיופקד מלוא סכום ההפקדה, מ"בע

רוב 

√לא99.65מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0005/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 1

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

 6את ההתקשרות בהסכמי המס המפורטים בסעיף . ב; ותאגידים בבעלותו

את דבר איון מניות החברה הקיימות והקצאת מניות .ג; להצעת ההסדר

מחיקה וביטול של .ד; והפיכתה של החברה לחברה פרטית, חדשות לרוכשת

של החברה וכל התחייבויות החברה  ('כח- ו' כז', סדרות כו)אגרות החוב 

, גריעה של חובות החברה למחזיקי אגרות החוב, או בקשר עימן/מכוחן ו

ביטול של שטרי הנאמנות הקיימים בקשר עם אגרות החוב וכל התחייבויות 

מבוטלתללא המלצה/החברה מכוחם ו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0005/11/19מ"בע

מובהר כי אישור סעיף הפטור : אישור הצעת לבייב ופטור לבייב הבהרות. 2

וכי אי אישורו לא יוביל לאי אישור הצעת , אינו מהווה חלק מהצעת ההסדר

בתמורה להעמדת התמורות , על פי הצעת לבייב. ההסדר או לפקיעתה

בהצעת " מקבלי ונותני הפטור"יכלל מר לבייב בהגדרת , כאמור בהצעת לבייב

כך שבכפוף לאישור הצעת לבייב והעמדת מלוא התמורות על פיה , ההסדר

במלואן ובמועדן יכללו מר לבייב ותאגידים בבעלותו בפטור הקבוע בהצעת 

במסגרת הצעת . ההסדר אשר יכנס לתוקף במועד הביצוע של ההסדר

כי במועד הביצוע יכנס לתוקף , בין היתר, הקובע, ההסדר נכלל סעיף הפטור

על ידי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור , מוחלט ובלתי חוזר, סופי, פטור מלא

למעט , (כהגדרתם בהצעת ההסדר)כלפי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור 

ביחס להמחאת זכויות החברה בתביעות כנגד מר )כאמור בהצעת ההסדר 

דרישה או תביעה בגין כל , טענה, התחייבות, ביחס לכל חבות, (מוטי בן משה

לרבות המניות הנרכשות ושטרי )או בקשר עם הסדר זה /או מחדל ו/פעולה ו

לרבות ומבלי , או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה/ו (הנאמנות הקיימים

, דוחותיהן הכספיים והמיידים, נכסיהן, לגרוע מכלליות האמור פעילותן

בעדללא המלצהוהכל, וכיוצ״ב, שווי נכסיהן, הסכמים בהם התקשרו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0005/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 3

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

ח מתוך " מיליון ש5הותרת פיקדון בידי הנאמן בסך . ב; ותאגידים בבעלותו

מתוך יתרת )הסכומים שעל הנאמן להעביר למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות , (או מתוך כל מקור אחר/המזומנים של החברה ו

שכר והוצאות הנאמן ושלוחיו בקשר פקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה 

מ ודור אלון אנרגיה "אלון רבוע כחול ישראל בע, מ"אחזקות ישראל בע

, במסגרת הליכים לגיבוש הסדר חוב לחברה, מ"בע (1988)בישראל 

בעדללא המלצהובהתאם להוראות

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0005/11/19מ"בע

אישור הסדר לאשר את ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו לדיווחי . 4

החברה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל 

פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הצעת הסדר 

להגדרות ולהסברים של המונחים המובאים בנוסח )והוצאתו אל הפועל 

ראו ברקע ובהבהרות להחלטה זו המפורטים בזימון ובכתב , החלטה זו

כחלק בלתי נפרד מההחלטה זו בדבר . (ההצבעה המצורפים לדיווח זה

בין , אישור ההסדר כאמור לעיל וכמקשה אחת מאשרים בזאת המחזיקים

: מאשרים, מכוח ההסדר ובין היתר, את כל הפעולות הדרושות לביצוע, היתר

כהגדרתם )מתן פטור וסילוק טענות הדדי בין מקבלי ונותני הפטור .א

גם מר לבייב ,  להלן2' ובכלל אלה ככל ותאושר אף החלטה מס, (בהסדר

ח מתוך " מיליון ש5הותרת פיקדון בידי הנאמן בסך . ב; ותאגידים בבעלותו

מתוך יתרת )הסכומים שעל הנאמן להעביר למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות , (או מתוך כל מקור אחר/המזומנים של החברה ו

שכר והוצאות הנאמן ושלוחיו בקשר פקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה 

מ ודור אלון אנרגיה "אלון רבוע כחול ישראל בע, מ"אחזקות ישראל בע

, במסגרת הליכים לגיבוש הסדר חוב לחברה, מ"בע (1988)בישראל 

עברבעדללא המלצהובהתאם להוראות

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0005/11/19מ"בע

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום. 5

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות 

אלון רבוע כחול ישראל , מ"שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע

כחלק בלתי . ("הפיקדונות")מ "בע (1988)מ ודור אלון אנרגיה בישראל "בע

מתן שיפוי . א: נפרד מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

לכתב  (1)'נספח א- על פי תנאי התחייבות השיפוי שב, לנאמן ושלוחיו

להפקיד בידי הנאמן את , מבלי לגרוע מהתחייבות השיפוי כאמור. ההצבעה

וכן להסמיך את הנאמן , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)סכום ההפקדה 

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות , להורות לחברה להעביר לנאמן

כל סכום חיוב , לפי שיקול דעתו של הנאמן, החוב בעתיד במסגרת ההסדר

או התשלומים /מובהר כי אין בהפקדות ו. שחל מכח התחייבות השיפוי

האמורים כדי לגרוע מהתחייבות השיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

עוד מובהר כי במקרה בו לא יופקד . לכיסוי חיוב מכח התחייבות השיפוי

, לא ינקוט הנאמן בהליכים משפטיים כאמור, בפועל מלוא סכום ההפקדה

 (1988)לרבות התגוננות בהליך התביעה שהגישה דור אלון אנרגיה בישראל 

בעדללא המלצהיודגש כי מחז. אלא לאחר וככל שיופקד מלוא סכום ההפקדה, מ"בע

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0005/11/19מ"בע

מובהר כי אישור סעיף הפטור : אישור הצעת לבייב ופטור לבייב הבהרות. 6

וכי אי אישורו לא יוביל לאי אישור הצעת , אינו מהווה חלק מהצעת ההסדר

בתמורה להעמדת התמורות , על פי הצעת לבייב. ההסדר או לפקיעתה

בהצעת " מקבלי ונותני הפטור"יכלל מר לבייב בהגדרת , כאמור בהצעת לבייב

כך שבכפוף לאישור הצעת לבייב והעמדת מלוא התמורות על פיה , ההסדר

במלואן ובמועדן יכללו מר לבייב ותאגידים בבעלותו בפטור הקבוע בהצעת 

במסגרת הצעת . ההסדר אשר יכנס לתוקף במועד הביצוע של ההסדר

כי במועד הביצוע יכנס לתוקף , בין היתר, הקובע, ההסדר נכלל סעיף הפטור

על ידי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור , מוחלט ובלתי חוזר, סופי, פטור מלא

למעט , (כהגדרתם בהצעת ההסדר)כלפי כל אחד מנותני ומקבלי הפטור 

ביחס להמחאת זכויות החברה בתביעות כנגד מר )כאמור בהצעת ההסדר 

דרישה או תביעה בגין כל , טענה, התחייבות, ביחס לכל חבות, (מוטי בן משה

לרבות המניות הנרכשות ושטרי )או בקשר עם הסדר זה /או מחדל ו/פעולה ו

לרבות ומבלי , או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה/ו (הנאמנות הקיימים

, דוחותיהן הכספיים והמיידים, נכסיהן, לגרוע מכלליות האמור פעילותן

עברבעדללא המלצהוהכל, וכיוצ״ב, שווי נכסיהן, הסכמים בהם התקשרו

רוב 

√לא96.52מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0005/11/19מ"בע

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום. 7

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות 

אלון רבוע כחול ישראל , מ"שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע

כחלק בלתי . ("הפיקדונות")מ "בע (1988)מ ודור אלון אנרגיה בישראל "בע

מתן שיפוי . א: נפרד מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

לכתב  (1)'נספח א- על פי תנאי התחייבות השיפוי שב, לנאמן ושלוחיו

להפקיד בידי הנאמן את , מבלי לגרוע מהתחייבות השיפוי כאמור. ההצבעה

וכן להסמיך את הנאמן , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)סכום ההפקדה 

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות , להורות לחברה להעביר לנאמן

כל סכום חיוב , לפי שיקול דעתו של הנאמן, החוב בעתיד במסגרת ההסדר

או התשלומים /מובהר כי אין בהפקדות ו. שחל מכח התחייבות השיפוי

האמורים כדי לגרוע מהתחייבות השיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

עוד מובהר כי במקרה בו לא יופקד . לכיסוי חיוב מכח התחייבות השיפוי

, לא ינקוט הנאמן בהליכים משפטיים כאמור, בפועל מלוא סכום ההפקדה

 (1988)לרבות התגוננות בהליך התביעה שהגישה דור אלון אנרגיה בישראל 

עברבעדללא המלצהיודגש כי מחז. אלא לאחר וככל שיופקד מלוא סכום ההפקדה, מ"בע

רוב 

√לא99.87מיוחד

מנורה ביטוח

רשת 

חנויות 

רמי לוי 

שיווק 

השיקמה 

2006 

מיוחדת16:00 11042490.6605/11/19מ"בע

ר דירקטוריון "אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר מרדכי ברקוביץ כיו. 1

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

רשת 

חנויות 

רמי לוי 

שיווק 

השיקמה 

2006 

עברבעדבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 2מיוחדת16:00 11042490.6605/11/19מ"בע

רוב 

√לא90.07מיוחד



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

רשת 

חנויות 

רמי לוי 

שיווק 

השיקמה 

2006 

מיוחדת16:00 11042490.6605/11/19מ"בע

כהגדרת מונח זה )שהינו קרוב , עדכון תנאי העסקתו של מר עובד לוי. 3

עברבעדבעדשל בעל השליטה בחברה (בחוק החברות

רוב 

√לא90.52מיוחד

מנורה ביטוח

רשת 

חנויות 

רמי לוי 

שיווק 

השיקמה 

2006 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור עדכון תקנון החברה. 4מיוחדת16:00 11042490.6605/11/19מ"בע

מנורה ביטוח

רשת 

חנויות 

רמי לוי 

שיווק 

השיקמה 

2006 

לא עברנגדנגדמינוי של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני. 5מיוחדת16:00 11042490.6605/11/19מ"בע

רוב 

√לא56.91מיוחד

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

כללית13:30 11344020.6806/11/19אינק, 

1 .Approval of the amendment of the Third Amended and 

Restated Certificate of Incorporation and the Fourth Amended 

and Restated Bylaws of the Company to provide for board 

declassification (the “Declassification Proposal”).בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

כללית13:30 11344020.6806/11/19אינק, 

2 . .Approval of the adjournment of the Special Meeting from 

time to time, if necessary or advisable (as determined by the 

Company), to solicit additional proxies in the event there are not 

sufficient votes at the time of the Special Meeting to approve the 

Declassification Proposal.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

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

√לאר.לדיוןדיון2018 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

המכהן כדירקטור , (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של יהודה שגב . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , של החברה

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של הראל שפירא. 3

, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של ישראל שפירא. 4

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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שיעור 

הרוב 
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מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של גיל שפירא. 5

, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של חן שפירא. 6

, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

המכהנת , (דירקטורית בלתי תלויה)אישור מינויו מחדש של עינת צפריר . 7

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית , כדירקטורית בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

, אלמגור, ברייטמן- אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט . 8

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית ', זהר ושות

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

עברבעדבעד. לדוח הזימון4כמפורט בסעיף , אישור מדיניות התגמול של החברה. 9מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

רוב 

√לא53.58מיוחד

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת13:00 11338750.3607/11/19מ"בע

אישור הסכמי העסקה החדשים של בעלי השליטה בחברה המכהנים . 10

כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור כמפורט 

עברבעדבעד. לדוח הזימון5בסעיף 

רוב 

√לא53.47מיוחד

מנורה ביטוח

. או.די.איי

מיוחדת14:00 5050160.0807/11/19מ"גרופ בע

הסכם ") 2019,  בספטמבר23אישור מיזוג מהותי על פי הסכם מיזוג מיום . 1

החברה  )"ADLER Real Estate AGלבין , בין החברה מצד אחד ("המיזוג

חברה אשר התאגדה בגרמניה ומניותיה רשומות , ("הרוכשת"או " הרוכשת

, (ADLתחת הסימול )גרמניה , למסחר בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט

, חברה פרטית המאוגדת בישראל, (.Li Lorgen Ltd)מ "וחברת לי לורגן בע

. מצד שני, ("חברת היעד")של החברה הרוכשת  (100%)בבעלות מלאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה2לפרטים נוספים ראו סעיף 

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

15:00 6390130.1307/11/19מ"בע

מיוחדת 

עברבעדבעד.ל החברה היוצא"מנכ, אישור מענק פרישה למר לפידות. 1נדחית

רוב 

√לא89.55מיוחד

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

 ובדוח הדירקטוריון של החברה 31.12.2018דיון בדוחות הכספיים ליום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31.12.2018לשנה שהסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

רואי חשבון , לאשר את מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.1לפרטים נוספים ראו סעיף . שכרם

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

לאשר את מינויו מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה . 3

לפרטים נוספים ראו . שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.3סעיפים 



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

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

לפרטים . לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.4נוספים ראו סעיפים 

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 5

לפרטים נוספים ראו . שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.5סעיפים 

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה . 6

לפרטים נוספים ראו . שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.6סעיפים 

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

לאשר את מינויו מחדש של מר איתן מאיר כדירקטור בחברה לתקופה . 7

שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולקבוע כי תנאי כהונתו 

 3.3 ר דירקטוריון פעיל בחברה יהיו כמפורט בסעיף "והעסקתו כדירקטור וכיו

 לדוח זימון 3.3-  ו2.7לפרטים נוספים ראו סעיפים . ב"לדוח המיידי המצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

שנתית15:00 11413571.8107/11/19מ"בע

 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן בו הוא יימחק 86לתקן את סעיף . 8

מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת . 86: " הבא86ובמקומו יבוא סעיף 

 לדוח זימון 2.8לפרטים נוספים ראו סעיף ." מחמישה ולא יעלה על שבעה

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת15:00 10979480.6710/11/19מ"בע

פרויקט - אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס . 1

מחיר למשתכן . ס.ד.מ.נרקיסים בראשון לציון אישור התקשרותה של א

 50%- שותפות בה מחזיקה החברה ב, ("השותפות: "להלן) (.ר.ש)

: להלן, בעלת השליטה בחברה, מ"והיתרה בידי דניה סיבוס בע, מהזכויות

בהסכם עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי  ("דניה סיבוס"

 13על פני  (אחרי תוספת שבס) יחידות דיור 554קבלנות להקמתן של 

כל אחד בין )ר וחניונים תת קרקעיים " אלפי מ82- בשטח כולל של כ, בניינים

ר ועבודות פיתוח בפרויקט " אלפי מ37- בשטח נוסף של כ ( מפלסים4 - 2

- ו" השירותים: "להלן)מסוג מחיר למשתכן בשכונת הנרקיסים בראשון לציון 

ח " מיליון ש450.5- בתמורה פאושלית בסך של כ, ("פרויקט הנרקיסים"

צמוד למדד תשומות הבניה לחודש , (ח" מיליון ש225- חלקה של החברה כ)

 לדוח העסקה 2והכל כמפורט בסעיף , מ כדין"בתוספת מע, 2019יולי 

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

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

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

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

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

מליסרון 

מיוחדת14:00 3230140.5011/11/19מ"בע

מוצע . ל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר שריד כמנכ. 1

, ל של החברה"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד כמנכ

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , 1.11.2019בתוקף מיום 

, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד: "ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2כמפורט בסעיף , 1.11.2019בתוקף מיום , ל החברה"כמנכ

עברבעדבעד."האסיפה

רוב 

√לא86.61מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

16:00 57601601.3311/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח : תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב. 1

התיקון ";  לשטר הנאמנות5' תיקון מס)לכתב ההצבעה ' המצורף כנספח ג

וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום , ("לשטר הנאמנות

ככל שידרשו לביצוע , על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים

 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון 1.1ההחלטה בסעיף . החלטה זו

 שלזימון כחלק בלתי 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון9שבסעיף 

עברבעדבעד.ל"נפרד מהצעת ההחלטה הנ

רוב 

√לא99.17מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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הצבעה
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הרוב בו 

(%)עבר 
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בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

16:00 57602360.1911/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

לאשר את : נוסח ההחלטה (10סדרה )תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . 1

 (10סדרה )התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. לכתב ההצבעה' נספח ג- באופן המפורט ב

להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו, הנוספים

, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א

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

רוב 

√לא89.99מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

16:00 57602440.8211/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

לאשר את : נוסח ההחלטה (11סדרה )תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . 1

 (11סדרה )התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. לכתב ההצבעה' נספח ג- באופן המפורט ב

להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו, הנוספים

, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א

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

רוב 

√לא96.47מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

16:00 57602512.9311/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

לאשר את : נוסח ההחלטה (12סדרה )תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . 1

 (12סדרה )התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. לכתב ההצבעה' נספח ג- באופן המפורט ב

להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו, הנוספים

, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א

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

רוב 

√לא79.94מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

16:00 57602691.7111/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

לאשר את : נוסח ההחלטה (13סדרה )תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . 1

 (13סדרה )התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. לכתב ההצבעה' נספח ג- באופן המפורט ב

להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו, הנוספים

, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א

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

רוב 

√לא87.29מיוחד

מנורה ביטוח

נורסטאר 

החזקות 

אינק 

חברה )

17:00 7230070.4212/11/19(זרה

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018ח הדירקטוריון לשנת "חות כספיים ודו"דיון בדוומיוחדת

מנורה ביטוח

נורסטאר 

החזקות 

אינק 

חברה )

17:00 7230070.4212/11/19(זרה

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון . 2

לאשר למנות מחדש את משרד : החברה לקבוע את שכרו ההחלטה המוצעת

ולהסמיך את , כרואה חשבון מבקר של החברה, גבאי את קסירר, פורר, קוסט

√לארוב רגילעברבעדבעד.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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הרוב בו 
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תנאי 

העסקה 
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עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 
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מנורה ביטוח

נורסטאר 

החזקות 

אינק 

חברה )

17:00 7230070.4212/11/19(זרה

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של דירקטור בחברה מינוי מחדש של מר חיים כצמן . 3

בהתאם .  לתקנון החברהIII בתקנה 2כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף 

ה דורי "ה)יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים , לתקנה האמורה

ימשיכו בכהונתם עד למועד  (ארי-עמי כצמן גורדון ודינה בן-בת, סגל

מר . החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה

לפרטים אודות מר . 1991,  באפריל30כצמן מכהן כדירקטור בחברה מיום 

פרטים נוספים על )'  בפרק ד26ראו תקנה  (לרבות השכלתו וניסיונו)כצמן 

 במרץ 28 שפורסם ביום 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  (החברה

' מס) (2018ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ) 2019

. המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה. (2019-01-029035: אסמכתא

. לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי, נכון למועד זה

, הצהרתו של מר כצמן בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה

סעיף ' ר, לפרטים נוספים. ח זימון האסיפה הכללית"לדו' מצורפת כנספח א

למנות מחדש את מר : ההחלטה המוצעת.  בדוח זימון האסיפה הכללית1.3

√לארוב רגילעברנגדנגד. לתקנון החברהIII בתקנה 2בהתאם לסעיף , חיים כצמן כדירקטור בחברה

מנורה ביטוח

נורסטאר 

החזקות 

אינק 

חברה )

17:00 7230070.4212/11/19(זרה

שנתית 

ומיוחדת

 אישרה האסיפה הכללית 2016 בדצמבר 22אישור מדיניות התגמול ביום . 4

אשר נקבעה , של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

וזאת לתקופה של , 1999-ט"תשנ, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף 

לאחר ,  החליטה ועדת התגמול2019 בספטמבר 22ביום . שלוש שנים

להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר , שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה

 אישר 2019 בספטמבר 26וביום , מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה

' בנוסח המצורף כנספח ב, דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור

אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך , לדוח זה

החברה אינה . ("מדיניות התגמול המעודכנת")תקופה של שלוש שנים 

המהווה , ("גזית")מ "גלוב בע-גזית, מעסיקה עובדים ומקבלת מחברת הבת

שירותים על פי הסכם בין חברת הבת , את ההחזקה העיקרית של החברה

לאור . מ לבין גזית"נורסטאר ישראל בע, בבעלותה המלאה של החברה

העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת שירותים מגזית בהתאם 

, ולאור העובדה שנושאי המשרה המכהנים בחברה, להסכם השירותים

אך למעט דירקטורים הזכאים לגמול בהתאם לכללים )ל החברה "לרבות מנכ

למעט , אינם מקבלים תגמול כלשהו מהחברה (צים"החלים על גמול דח

עברבעדבעדמדיניות ה, שיפוי וביטוח, הסדרי פטור

רוב 

√לא88.72מיוחד

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

שנתית11:00 7190132.8417/11/19מ"ובנין בע

 בדצמבר 31חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדו. 1

ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה "לרבות בדו, 2018

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החשבון המבקר

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

שנתית11:00 7190132.8417/11/19מ"ובנין בע

כרואה החשבון המבקר של , זיו האפט-BDOמינוי משרד רואי החשבון . 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית , החברה 

זאת חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר אשר , הבאה של החברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונתם תסתיים במועד אישור מינויו של משרד רואה חשבון המבקר החדש

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר רמי דותן עד לאסיפה השנתית הבאה. 3שנתית11:00 7190132.8417/11/19מ"ובנין בע

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר אברהם לוי עד לאסיפה השנתית הבאה. 4שנתית11:00 7190132.8417/11/19מ"ובנין 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

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר גדעון שגיא עד לאסיפה השנתית הבאה. 5שנתית11:00 7190132.8417/11/19מ"ובנין בע

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר עזרא לוי עד לאסיפה השנתית הבאה. 6שנתית11:00 7190132.8417/11/19מ"ובנין בע

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 7300100.6417/11/19מ"בע

, לחוק החברות' א267אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף . 1

עברבעדבעד.2020 בינואר 1החל מיום ,  שנים3לתקופה של , לרבות עדכונה

רוב 

√לא96.29מיוחד

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11094950.8017/11/19וי.אן

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

המורכב מסך )מסכום הריבית  ("סכום הריבית הנדחה: "להלן) 87%של 

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

בתוספת ריבית  , 18.2.2019בגין חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום 

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

ולרבות הריבית בגין תשלום הקרן וחלק מהריבית אשר נדחו מיום ; החברה

והכל בהתאם ; בתוספת ריבית פיגורים בגין תשלומים אלו  , 1.7.2019

אשר המועד הקובע , ("מלוא סכום הריבית: "להלן, להוראות שטר הנאמנות

 31.12.2019ומועד התשלום בגינן קבוע ליום , 19.12.2019בגינן הינו ביום 

 בלבד ממלוא 13%החברה תשלם במועד האמור סך השוואה לשיעור של )

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

ההחלטה בסעיף .. (שהנו מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב) 1.7.2020

, ולעניין זה,  לזימון המצורף7זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף 

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11095030.0717/11/19וי.אן

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים )דחיית מועדים . 1

: נוסח ההחלטה (למעט הנמנעים, מסך הקולות המשתתפים בהצבעה (2/3)

סכום הריבית : "להלן) 87%לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 

המורכב מסך הריבית שנצברה בגין יתרת קרן )מסכום הריבית  ("הנדחה

לרבות הריבית בגין חלק מתשלום הקרן אשר , אגרות החוב שטרם נפרעה

בתוספת ריבית פיגורים בגין חלק הקרן אשר היה  , 18.2.2019נדחה מיום 

ולרבות הריבית בגין ;  ולא שולם על ידי החברה18.2.2019קבוע ליום 

בתוספת ריבית 1.7.2019תשלום הקרן וחלק מהריבית אשר נדחו מיום 

: להלן, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות; פיגורים בגין תשלומים אלו 

, 19.12.2019אשר המועד הקובע בגינן הינו ביום , ("מלוא סכום הריבית"

החברה תשלם במועד האמור ) 31.12.2019ומועד התשלום בגינן קבוע ליום 

מועדי תשלום . ( בלבד ממלוא סכום הריבית13%סך השוואה לשיעור של 

שהנו מועד הפירעון ) 1.7.2020הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו ליום 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . (הסופי של אגרות החוב

 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון לאסיפה9והמימון שבסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ, שבזימון

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61103651.3818/11/19מ"בע

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

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

, (03.12.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 20.11.2019בגינן הינו ביום 

יום התשלום ידחה . 22.12.2019המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

ועל אף ) הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה 05.01.2020ליום 

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

כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא , יודגש

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

הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות 

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

מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

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

-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב. החברה במועדן

' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' נספח א

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

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61103651.3818/11/19מ"בע

הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי . 2

 יום 60כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד "ובסה, אגרות החוב מעת לעת

, לאחר תיאום עם הנציגות, להסמיך את הנאמן: במצטבר נוסח ההחלטה

לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב 

ובלבד שסך הימים ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על , ('סדרה כז)

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

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

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

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

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

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

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

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע 

מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם 

. או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן/על פי שטרי הנאמנות ו

בוטלהבוטלהללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המי

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61104311.3118/11/19מ"בע

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

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

, (03.12.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 20.11.2019בגינן הינו ביום 

יום התשלום ידחה . 22.12.2019המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

ועל אף ) הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה 05.01.2020ליום 

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

כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא , יודגש

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

הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות 

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

מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

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

-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב. החברה במועדן

' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' נספח א

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

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61104311.3118/11/19מ"בע

הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי . 2

 יום 60כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד "ובסה, אגרות החוב מעת לעת

, לאחר תיאום עם הנציגות, להסמיך את הנאמן: במצטבר נוסח ההחלטה

לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב 

ובלבד שסך הימים ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על , ('סדרה כז)

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

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

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

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

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

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

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

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע 

מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם 

. או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן/על פי שטרי הנאמנות ו

בוטלהבוטלהללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המי

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

מיוחדת15:00 10985652.0319/11/19מ"בע

 לדוח זימון 1מינוי מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף . 1

עברבעדבעד.ב"האסיפה המצ

רוב 

√לא99.84מיוחד

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

מיוחדת15:00 10985652.0319/11/19מ"בע

אישור הכללת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאי . 2

 לדוח זימון האסיפה 2כהונתם של הדירקטורים של החברה כמפורט בסעיף 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"המצ



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"אג15:00 11392032.0719/11/19מ"שנס בע

עד ליום  (''סדרה ג)דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב . 1

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב )החלטה מיוחדת  – 31.12.2019

, של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה

לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב  (למעט הנמנעים

: למועדים הבאים, 1.12.2019של החברה אשר קבוע ליום  (''סדרה ג)

מועד תשלום הריבית ידחה ליום . 25.12.2019המועד הקובע ידחה ליום 

:  להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה31.12.2019

דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל , למען הסר ספק• 

שלא בצמוד לאגרות " זכאי ריבית"נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת 

או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום /אין בהצעת ההחלטה לעיל ו• . החוב

ואין בהן כדי , ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם

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

על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה 

פי הוראות -ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על, במועדן

יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת • . השטר

עברבעדללא המלצהאו נוסף בתנאי אגרות/ההחלטה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג15:00 11392032.0719/11/19מ"שנס בע

אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם . 2

-הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ)קשורים לתיק בזק 

לאשר מתן פטור . (למעט הנמנעים,  מהקולות המשתתפים בהצבעה75%

וליועציה  (למעט מר עמי ברלב כמובהר להלן)מלא לנושאי המשרה בחברה 

, חבות, ביחס לכל חוב, ("הזכאים")אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק 

דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות , טענה, התחייבות

והכל , ב"דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו, נכסיהן, לרבות פעילותן, הקבוצה

ככל , לייט'או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ/בקשר עם עילות שקדמו ו

. ("הפטור")וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים , שיושלם

תיכנס לתוקף והפטור , ככל שתתקבל, מובהר בזאת כי ההחלטה שלעיל

לבקשתו , כמו כן". לייט'סרצ"מכוחה יחול רק במקרה בו תושלם עסקת 

ככל שתאושר ההחלטה ברוב הנדרש , הפטור, ל החברה"האישית של מנכ

לא יחול עליו באופן אישי אלא רק ביחס ליתר , ותיכנס לתוקף כאמור

הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ויועציה אשר אינם קשורים 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . לחקירות בתיק בזק

,  כאמור9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון האסיפה9שבסעיף 

לא עברבעדללא המלצהכחלק ב

רוב 

√לא49.9מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה17:00 611036519/11/19מ"בע

 דיון בנושא ההליכים המשפטיים אל מול 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

או /י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.2. בן משה ודור אלון

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה17:00 611043119/11/19מ"בע

 דיון בנושא ההליכים המשפטיים אל מול 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

או /י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.2. בן משה ודור אלון

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה17:00 611048019/11/19מ"בע

 דיון בנושא ההליכים המשפטיים אל מול 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

או /י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.2. בן משה ודור אלון

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"ע

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

1 .To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors ,

to serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב 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

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

2 .To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next shareholders’ annual general meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

3 .To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

4 .To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

5 .To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next shareholders’ annual general meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

6 .To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors ,

to serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

7 .To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next shareholders’ annual general meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

8 .To elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to a first three-year term as 

an External Director, until November 20, 2022, inclusiveבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית13:00 10811240.5020/11/19מ"בע

9 .To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member 

of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent 

auditor for the fiscal year 2019 and until the close of the next 

Shareholders' Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:00כללית

1 .To re-elect the following persons as directors of the Company 

for a one-year term expiring at the Company’s annual general 

meeting of shareholders in 2020 -  Guy Bernsteinלאעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:002כללית .Roni Al Dorלאעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:003כללית .Eyal Ben-Chloucheלאעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:004כללית .Yacov Elinavלאעברנגדנגד√



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

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:005כללית .Uzi Netanelלאעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:006כללית .Naamit Salomonלאעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:00כללית

7 .Approval of the Company’s 2018 Consolidated Balance 

Sheets, Consolidated Statements of Operations (profit and loss 

account) and Cash Flowsלאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

סאפיינס 

אינטרנשיו

נל 

קורפוריישן

 N.V10876590.3420/11/19 17:00כללית

8. .Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & 

Kasierer, a member firm of Ernst & Young Global Limited, as the 

independent auditors of the Company for 2019 and authorization 

of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their 

compensationלאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61103651.3820/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

. ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים, לרקע ההחלטות על סדר היום. 1

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם הפיקדונות 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מאשרים . (כהגדרתם ברקע להחלטה זו)

להפקיד בידי הנאמן את סכום ההפקדה . א: מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

וכן להסמיך את הנאמן להורות לחברה , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות החוב בעתיד , להעביר לנאמן

כל סכום חיוב שחל מכח , לפי שיקול דעתו של הנאמן, במסגרת ההסדר

או התשלומים האמורים כדי /כי אין בהפקדות ו, מובהר. התחייבות השיפוי

לגרוע מהתחייבות המימון והשיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

התקשרות עם עורכי דין לשם ניהול ההליכים . ב. לכיסוי מלוא ההתחייבויות

בקשר עם הפיקדונות אשר זהותם ותנאי ההתקשרות עימם תועמד להצבעת 

הותרת פיקדון בידי הנאמן .ג; ככל והחלטה זו תתקבל, מחזיקי אגרות החוב

מתוך הסכומים שעל הנאמן להעביר  ("סכום ההפקדה")ח " מיליון ש20בסך 

או מתוך /מתוך יתרת המזומנים של החברה ו)למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות שכר והוצאות הנאמן ושלוחי, (כל מקור אחר

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61103651.3820/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

ככל שתתקבל : ניהול הליכי בוררות מול דור אלון ההחלטה על סדר היום. 2

לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך ,  לעיל ברוב הדרוש1ההחלטה שבסעיף 

יוסכמו בין נציגות מחזיקי , זהות הבורר ושכרו. בוררות ביחס להליכי דור אלון

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק . אגרות החוב לבין חברות בן משה ודור אלון

 זה תתקבל 2לעיל ורק אם החלטה בסעיף .1אם התקבלה ההחלטה בסעיף 

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות  (50%)ברוב הדרוש 

 זה 2מובהר כי ככל שתתקבלנה הן ההחלטה בסעיף . ('כח- ו, כז', כו)החוב 

, ותתקבל הסכמת חברות בן משה לניהול הליך כולל,  להלן3והן בסעיף 

ההחלטה בסעיף זה . ינוהל הליך כולל עם כלל החברות מקבוצת בן משה

, לכתב ההצבעה המצורף' נספח א-כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי נפרד מההחלטה , להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה

.ל"הנ

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61103651.3820/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

: ניהול הליכי בוררות כוללים מול קבוצת בן משה ההחלטה על סדר היום. 3

 לעיל ברוב הדרוש ולא תתקבל ההחלטה 1ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 

לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות ,  לעיל ברוב הדרוש2בסעיף 

אחד בו ידונו כל הטענות ביחס לכלל הפקדונות מול חברות בן משה ודור 

יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות , זהות הבורר ושכרו. אלון

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה . בן משה ודור אלון

 זה ברוב הדרוש 3 לעיל ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף 1.בסעיף 

, כז', כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (50%)

מובהר כי ניהול הליכי בוררות ביחס לכלל הפקדונות שהופקדו על ידי . ('כח- ו

וכי ככל שתתקבלנה , חברות בן משה טעונה את הסכמת כל חברות בן משה

ותתקבל הסכמת חברות בן משה ,  זה3 והן בסעיף 2הן ההחלטה בסעיף 

. ינוהל הליך כולל עם כלל החברות מקבוצת בן משה, לניהול הליך כולל

לכתב ' נספח א-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי , להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, ההצבעה המצורף

.ל"נפרד מההחלטה הנ

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61103651.3820/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

לאשר : ניהול הליכי בוררות מול דור אלון  ההחלטה על סדר היום. . 4

זהות הבורר . ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות ביחס להליכי דור אלון

. יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה ודור אלון, ושכרו

 ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף זה ברוב 

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (50%)הדרוש 

-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב. (''כח- ו, כז'', כו)

כחלק , לדוח המצורף'' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן'' נספח א

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104311.3120/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

. ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים, לרקע ההחלטות על סדר היום. 1

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם הפיקדונות 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מאשרים . (כהגדרתם ברקע להחלטה זו)

להפקיד בידי הנאמן את סכום ההפקדה . א: מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

וכן להסמיך את הנאמן להורות לחברה , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות החוב בעתיד , להעביר לנאמן

כל סכום חיוב שחל מכח , לפי שיקול דעתו של הנאמן, במסגרת ההסדר

או התשלומים האמורים כדי /כי אין בהפקדות ו, מובהר. התחייבות השיפוי

לגרוע מהתחייבות המימון והשיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

התקשרות עם עורכי דין לשם ניהול ההליכים . ב. לכיסוי מלוא ההתחייבויות

בקשר עם הפיקדונות אשר זהותם ותנאי ההתקשרות עימם תועמד להצבעת 

הותרת פיקדון בידי הנאמן .ג; ככל והחלטה זו תתקבל, מחזיקי אגרות החוב

מתוך הסכומים שעל הנאמן להעביר  ("סכום ההפקדה")ח " מיליון ש20בסך 

או מתוך /מתוך יתרת המזומנים של החברה ו)למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות שכר והוצאות הנאמן ושלוחי, (כל מקור אחר

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום
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√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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שיעור 
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-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104311.3120/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

ככל שתתקבל : ניהול הליכי בוררות מול דור אלון ההחלטה על סדר היום. 2

לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך ,  לעיל ברוב הדרוש1ההחלטה שבסעיף 

יוסכמו בין נציגות מחזיקי , זהות הבורר ושכרו. בוררות ביחס להליכי דור אלון

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק . אגרות החוב לבין חברות בן משה ודור אלון

 זה תתקבל 2לעיל ורק אם החלטה בסעיף .1אם התקבלה ההחלטה בסעיף 

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות  (50%)ברוב הדרוש 

 זה 2מובהר כי ככל שתתקבלנה הן ההחלטה בסעיף . ('כח- ו, כז', כו)החוב 

, ותתקבל הסכמת חברות בן משה לניהול הליך כולל,  להלן3והן בסעיף 

ההחלטה בסעיף זה . ינוהל הליך כולל עם כלל החברות מקבוצת בן משה

, לכתב ההצבעה המצורף' נספח א-כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי נפרד מההחלטה , להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה

.ל"הנ

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104311.3120/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

: ניהול הליכי בוררות כוללים מול קבוצת בן משה ההחלטה על סדר היום. 3

 לעיל ברוב הדרוש ולא תתקבל ההחלטה 1ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 

לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות ,  לעיל ברוב הדרוש2בסעיף 

אחד בו ידונו כל הטענות ביחס לכלל הפקדונות מול חברות בן משה ודור 

יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות , זהות הבורר ושכרו. אלון

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה . בן משה ודור אלון

 זה ברוב הדרוש 3 לעיל ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף 1.בסעיף 

, כז', כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (50%)

מובהר כי ניהול הליכי בוררות ביחס לכלל הפקדונות שהופקדו על ידי . ('כח- ו

וכי ככל שתתקבלנה , חברות בן משה טעונה את הסכמת כל חברות בן משה

ותתקבל הסכמת חברות בן משה ,  זה3 והן בסעיף 2הן ההחלטה בסעיף 

. ינוהל הליך כולל עם כלל החברות מקבוצת בן משה, לניהול הליך כולל

לכתב ' נספח א-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי , להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, ההצבעה המצורף

.ל"נפרד מההחלטה הנ

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104311.3120/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

לאשר : ניהול הליכי בוררות מול דור אלון  ההחלטה על סדר היום. . 4

זהות הבורר . ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות ביחס להליכי דור אלון

. יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה ודור אלון, ושכרו

 ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף זה ברוב 

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (50%)הדרוש 

-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב. (''כח- ו, כז'', כו)

כחלק , לדוח המצורף'' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן'' נספח א

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ



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 

17:00 61104800.0020/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

. ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים, לרקע ההחלטות על סדר היום. 1

להורות : נקיטת הליכים משפטיים ביחס לפיקדונות ההחלטה על סדר היום

לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם הפיקדונות 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מאשרים . (כהגדרתם ברקע להחלטה זו)

להפקיד בידי הנאמן את סכום ההפקדה . א: מחזיקי אגרות החוב כדלקמן

וכן להסמיך את הנאמן להורות לחברה , (להלן' כהגדרתו בסעיף קטן ג)

מתוך סכומים אשר יגיעו למחזיקי אגרות החוב בעתיד , להעביר לנאמן

כל סכום חיוב שחל מכח , לפי שיקול דעתו של הנאמן, במסגרת ההסדר

או התשלומים האמורים כדי /כי אין בהפקדות ו, מובהר. התחייבות השיפוי

לגרוע מהתחייבות המימון והשיפוי ככל שלא יספיקו הסכומים האמורים 

התקשרות עם עורכי דין לשם ניהול ההליכים . ב. לכיסוי מלוא ההתחייבויות

בקשר עם הפיקדונות אשר זהותם ותנאי ההתקשרות עימם תועמד להצבעת 

הותרת פיקדון בידי הנאמן .ג; ככל והחלטה זו תתקבל, מחזיקי אגרות החוב

מתוך הסכומים שעל הנאמן להעביר  ("סכום ההפקדה")ח " מיליון ש20בסך 

או מתוך /מתוך יתרת המזומנים של החברה ו)למחזיקי אגרות החוב הזכאים 

לשם מימון ההליכים לרבות שכר והוצאות הנאמן ושלוחי, (כל מקור אחר

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104800.0020/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

ככל שתתקבל : ניהול הליכי בוררות מול דור אלון ההחלטה על סדר היום. 2

לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך ,  לעיל ברוב הדרוש1ההחלטה שבסעיף 

יוסכמו בין נציגות מחזיקי , זהות הבורר ושכרו. בוררות ביחס להליכי דור אלון

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק . אגרות החוב לבין חברות בן משה ודור אלון

 זה תתקבל 2לעיל ורק אם החלטה בסעיף .1אם התקבלה ההחלטה בסעיף 

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות  (50%)ברוב הדרוש 

 זה 2מובהר כי ככל שתתקבלנה הן ההחלטה בסעיף . ('כח- ו, כז', כו)החוב 

, ותתקבל הסכמת חברות בן משה לניהול הליך כולל,  להלן3והן בסעיף 

ההחלטה בסעיף זה . ינוהל הליך כולל עם כלל החברות מקבוצת בן משה

, לכתב ההצבעה המצורף' נספח א-כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי נפרד מההחלטה , להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה

.ל"הנ

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104800.0020/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

: ניהול הליכי בוררות כוללים מול קבוצת בן משה ההחלטה על סדר היום. 3

 לעיל ברוב הדרוש ולא תתקבל ההחלטה 1ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 

לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות ,  לעיל ברוב הדרוש2בסעיף 

אחד בו ידונו כל הטענות ביחס לכלל הפקדונות מול חברות בן משה ודור 

יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות , זהות הבורר ושכרו. אלון

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה . בן משה ודור אלון

 זה ברוב הדרוש 3 לעיל ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף 1.בסעיף 

, כז', כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (50%)

מובהר כי ניהול הליכי בוררות ביחס לכלל הפקדונות שהופקדו על ידי . ('כח- ו

וכי ככל שתתקבלנה , חברות בן משה טעונה את הסכמת כל חברות בן משה

ותתקבל הסכמת חברות בן משה ,  זה3 והן בסעיף 2הן ההחלטה בסעיף 

. ינוהל הליך כולל עם כלל החברות מקבוצת בן משה, לניהול הליך כולל

לכתב ' נספח א-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי , להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, ההצבעה המצורף

.ל"נפרד מההחלטה הנ

הורד מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104800.0020/11/19מ"בע

ח "אג

נדחית

לאשר : ניהול הליכי בוררות מול דור אלון  ההחלטה על סדר היום. . 4

זהות הבורר . ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות ביחס להליכי דור אלון

. יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה ודור אלון, ושכרו

 ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף זה ברוב 

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (50%)הדרוש 

-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב. (''כח- ו, כז'', כו)

כחלק , לדוח המצורף'' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן'' נספח א

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

שנתית10:00 11076630.6724/11/19מ"שנס בע

1 .To re-elect Shlomo Zohar as a director to hold office until our 

next annual general meeting of shareholders and to approve his 

terms.לאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

שנתית10:00 11076630.6724/11/19מ"שנס בע

2 .To elect Efrat Makov as external director, to hold office for 

three years commencing from the date of the Meeting and to 

approve her terms of service.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

√לא(פירוט

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

שנתית10:00 11076630.6724/11/19מ"שנס בע

3 .To elect Michael Klahr as external director, to hold office for 

three years commencing from the date of this Meeting and to 

approve his terms of service.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

√לא(פירוט

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

שנתית10:00 11076630.6724/11/19מ"שנס בע

4 .To approve an amendment to our indemnification agreements 

with our office holders in respect of acts performed by them in 

their capacity as our directors and officers.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

√לא(פירוט

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

שנתית10:00 11076630.6724/11/19מ"שנס בע

5 .To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin ,

registered public accounting firm, a member of KPMG 

International, as our independent registered public accountants 

for the year ending December 31, 2019, and to authorize our 

Board of Directors and our audit committee (under their authority 

in accordance with the Israeli Companies Law) to fix the 

compensation of such independent registered public 

accountants in accordance with the volume and nature of their 

services.לאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

שנתית10:00 11076630.6724/11/19מ"שנס בע

6 .In addition, our auditor’s report and consolidated financial 

statements for the year ended December 31, 2018 will be 

reviewed and discussed at the Meeting.לאדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

סקורפיו 

ן "נדל

מ "בע

16:45 111339824/11/19(מחוקה)

ח "אג

נדחית

דיון והתייעצות בקשר עם הנושאים העולים ,  דיווח1.1.1 דיווח ועדכון 1.1

. לזימון זה' נספח א- המצורף כ, ח בעל התפקיד מטעם בית המשפט"מדו

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.1.2

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב


