
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

ח"אג21:00 11167552.581603/07/16מ"בע

 הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות נוסח .1

2.6.2016בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום : ההחלטה  , 

 לאשר ארכה לנאמן לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות וזאת עד

במהלך הדיונים כאמור רשאי הנאמן שלא לכנס אסיפת. 31.8.2016ליום   

 מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין הערת עסק

ההחלטה בסעיף זה כפופה. חות הכספיים של החברה"חי אשר נרשמה בדו  

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

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

רוב 

√לא73.61מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

√לאדיוןדיוןדיון2015 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ליום 12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

 מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי .2

√לארוב רגילעברבעדבעדחשבון המבקר של החברה

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

 אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה .3

עברבעדבעד אופציות380,000של 

רוב 

√לא5080.17מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

מ של"ל דלק מוטורס בע"מנכ, אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש .4  

עברבעדבעדאופציות 1,670,000

רוב 

√לא5071.4מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

ל חברה בת של"משנה למנכ, אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי .5  

עברבעדבעדאופציות 660,000

רוב 

√לא5075.16מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

ל בחברה הבת של"סמנכ, אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע .6  

עברבעדבעדאופציות 210,000

רוב 

√לא5080.31מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

210,000ל בחברת הבת של "סמנכ, אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן .7  

עברבעדבעדאופציות

רוב 

√לא5080.31מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

12:00 8290100.332104/07/16מ"רכב בע

210,000ל בחברת הבת של "סמנכ, אישור הקצאה פרטית למר משה לוי .8  

עברבעדבעדאופציות

רוב 

√לא5080.31מיוחד

מנורה ביטוח

אשדר 

חברה 

לבניה 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמ כנאמן חליף"מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע .1ח"אג10:00 11043302.6405/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה 

 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2015 בדצמבר 31ביום 

דיוןדיוןדיון2015בדצמבר 

רוב 

√לאמיוחד

31072016 עד תאריך 01072016השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

ח"כרו (KPMG) 'אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות .2  

ודיווח על שכרם, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, המבקרים של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה2015לשנת 

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

 אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח .3

מר דניאל בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו. כדירקטור בחברה, זה  

מס) 2014 באוגוסט 11ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום )הקיימים  ' 

2014-01-131697: אסמכתא √לארוב רגילעברנגדנגד.((

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

 אישור מינוי מחדש של מר אבי בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח .4

מר אבי בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו. כדירקטור בחברה, זה  

מס) 2014 באוגוסט 11ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום )הקיימים  ' 

2014-01-131697: אסמכתא √לארוב רגילעברנגדנגד.((

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

דבורה פרנקנטל המכהנת בחברה למועד' אישור מינוי מחדש של גב .5  

דבורה פרנקנטל תמשיך להיות' גב. כדירקטורית בחברה, פרסום דוח זה  

18ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום )זכאית לתנאי כהונתה הקיימים   

2015-01-053917: אסמכתא' מס) 2015למרץ  √לארוב רגילעברנגדנגד((

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

 אישור מינוי מחדש של מר יעקב יחיאלי המכהן בחברה למועד פרסום דוח .6

מר יעקב יחיאלי ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו. כדירקטור בחברה, זה  

מס) 2011 במרץ 28ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום )הקיימים  ' 

2011-01-096144: אסמכתא √לארוב רגילעברנגדנגד.((

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

 אישור מינוי מחדש של מר גרשון בן ברוך המכהן בחברה למועד פרסום .7

מר גרשון בן ברוך ימשיך להיות זכאי לתנאי. כדירקטור בחברה, דוח זה  

2011 באוקטובר 9ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום )כהונתו הקיימים   

( 2011-01-297255: אסמכתא' מס √לארוב רגילעברנגדנגד.((

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.212105/07/16מ"מיגון בע

 אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .8

״תקופת) 2016 ביולי 1משרה לתקופה של שנים עשר חודשים מיום   

במידה, בנוסף.  לדוח זימון האסיפה 3בתנאים כמפורט בסעיף , (הביטוח״  

לרבות בגובה דמי הביטוח בגין, ולא יחולו שינויים מהותיים בתנאי הפוליסה  

על פי, תהיה החברה רשאית, הפוליסה וסכום ההשתתפות העצמית  

לחדש את הפוליסה מעת, החלטתם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  

 לעת לתקופות נוספות של שנה אולם לא יותר משש שנים ממועד תום

√לארוב רגילעברבעדבעד(כהגדרת המונח לעיל)תקופת הביטוח 

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמ כנאמן חליף"מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע .1ח"אג12:00 22601800.050605/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמ כנאמן חליף"מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע .1ח"אג13:00 11060462.379505/07/16מ"דלק בע

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון .1ומיוחדת



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

כרואה, זיו האפט רואי חשבון BDO ,מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .2  

והסמכת, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, חשבון מבקר של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדדירקטוריון החברה לקביעת שכרם

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 הארכת כהונתו של דוד ויסברג כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 הארכת כהונתו של צבי לובצקי כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 הארכת כהונתו של עמנואל קוק כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית .5

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 הארכת כהונתו של דוד לובצקי כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית .6

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 הארכת כהונתו של אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה עד לאסיפה .7

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 הארכת כהונתו של גדעון פרייטג כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית .8

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לוי- ד בטי מצר"מוצע למנות את עו- מינוי דירקטורית חיצונית  .9  

החל ממועד, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, כדירקטורית חיצונית בחברה  

עברבעדבעד.אישור האסיפה

רוב 

√לא5099.9מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור גמול לדירקטורית חיצונית .10ומיוחדת

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הזהה לשאר הדירקטורים החיצוניים, אישור גמול לדירקטור בחברה .11  

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור התקשרות בהסכם העסקה עם צבי לובצקי .12ומיוחדת

רוב 

√לא5097.4מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם עמנואל קוק .13ומיוחדת

רוב 

√לא5097.4מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם דוד ויסברג .14ומיוחדת

רוב 

√לא5097.4מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם עדו קוק .15ומיוחדת

רוב 

√לא5097.4מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם דוד לובצקי .16ומיוחדת

רוב 

√לא5097.09מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

11:00 1750180.686706/07/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם אלה אלקלעי .17ומיוחדת

רוב 

√לא5097.09מיוחד

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון2015 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

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

ודיווח על שכרו כפי, עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדשנקבע על ידי דירקטוריון החברה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

ה אליעזר אלקון"ה, ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה"הארכת כהונתו של יו .3 , 

 לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד

√לארוב רגילעברנגדנגדהמינוי וכן הארכת הסכם מתן שירותים עמו



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 
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מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

ה אליעזר כרמל"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה .4 , 

√לארוב רגילעברבעדבעד2016 באוגוסט 31לתקופה של עד ליום 

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

לתקופה, ה שאול לוטן"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה .5  

√לארוב רגילעברנגדנגדשל עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

ה רחל לוטן"ה, הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה .6 , 

 לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד

√לארוב רגילעברנגדנגדהמינוי

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

  בספטמבר1מינוי מר ניר קפלון כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום  .7

√לארוב רגילעברנגדנגדועד לתום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי 2016

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

עברבעדבעדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .8שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

רוב 

√לא5088.92מיוחד

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית15:00 5730140.438107/07/16מ"בע

בנם של, התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה עם מר אמיר לוטן .9  

  ופינוי בינוי38א "המכהן כמנהל תחום פרויקטי תמ, בעלי השליטה בחברה

עברבעדבעדשל החברה

רוב 

√לא5099.98מיוחד

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

ח"אג18:00 23101420.968907/07/16מ"בע

הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך: רקע .1 , 

לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות ("החוק") 1968-ח"תשכ  

החלטה רגילה– 38אישרור כהונת הנאמן לסדרה . לחוק (א)1ח35לפי סעיף   

 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים)

מ כנאמן"אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע (למעט הנמנעים, באסיפה  

ב35בהתאם לסעיף , של החברה (38סדרה )למחזיקי אגרות החוב  ( 1א ) 

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , לחוק ניירות ערך ( 38סדרה  √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.(

מנורה ביטוח

איי .י'ג.בי

השקעות 

(1961) 

12:00 10927090.496910/07/16מ"בע

שנתית 

נדחית

 הסבת זכויות החברה בפיקדונות בבנק לבעלת הלשיטה בחברה בתמורה .1

עברנגדנגד אלף דולר במוזמן וקיזוז חובה כלפי בעלת השליטה700-ל

רוב 

√לא5060.03מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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מנורה ביטוח

איי .י'ג.בי

השקעות 

(1961) 

12:00 10927090.496910/07/16מ"בע

שנתית 

נדחית

 התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .2

עברבעדבעדבהתאם להוראות תקנות ההקלות" עסקת מסגרת"ואישור תנאי הפוליסה כ

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

איי .י'ג.בי

השקעות 

(1961) 

12:00 10927090.496910/07/16מ"בע

שנתית 

עברנגדנגדאישור מתן כתב פטור ושיפוי .3נדחית

רוב 

√לא5060.03מיוחד

מנורה ביטוח

פסגות 

תעודות 

סל מדדים 

14:00 11046450.334410/07/16מ"בע

ח "אג

בוטלה

של החברה לתעודות סל ('סדרה ה)לאשר את שינוי תעודות הסל  .1  

" כאמור בדיווח הזימון לאסיפה ולתקן את שטר הנאמנות של" שקופות  

פי התוספת לשטר הנאמנות המצורפת כנספח-על ('סדרה ה)תעודות הסל   

הפיכת. לדיווח החברה לזימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו' א  

משמע שאמצעי השליטה בנכסי תעודות" שקופות"תעודות הסל לתעודות   

על כל, יהיו בבעלות המחזיקים הסופיים בתעודת הסל, (מניות הבנקים)הסל   

מבוטלתמבוטלתללא המלצה.המשתמע מכך וכפי שפורט בזימון לאסיפה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

ישראמקו 

 2נגב 

שותפות 

16:00 2320170.365310/07/16מוגבלת

יחידת 

השתתפות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

ישראמקו 

 2נגב 

שותפות 

16:00 2320170.365310/07/16מוגבלת

יחידת 

השתתפות

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

 המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

ישראמקו 

 2נגב 

שותפות 

16:00 2320170.365310/07/16מוגבלת

יחידת 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןסקירה מטעם מפקח השותפות .3השתתפות

מנורה ביטוח

גלוב -גזית

√לארוב רגילעברבעדבעדמ כנאמן חליף"מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע .1ח"אג10:30 12605461.401611/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע

  בדצמבר31חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדו .1

ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה"לרבות בדו ,2015  

√לאדיוןדיוןדיון.החשבון המבקר

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע

משרד קוסט פורר, מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה .2  

עד, גבאי את קסירר המכהנים כיום כרואי החשבון המבקרים של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע

מנהלת מכירות, מירה סטלקאל' אישור הארכת הסכם העסקתה של גב .3  

26.05.2016החל מיום ,  שנים3לתקופה של , בחברה עברבעדבעד.

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר רמי דותן עד לאסיפה השנתית הבאה .4שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע
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מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אברהם לוי עד לאסיפה השנתית הבאה .5שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר גדעון שגיא עד לאסיפה השנתית הבאה .6שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר עזרא לוי עד לאסיפה השנתית הבאה .7שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

עברבעדבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה .8שנתית11:00 7190132.912111/07/16מ"ובנין בע

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:00 6046110.914511/07/16מ"בע

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.2015

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:00 6046110.914511/07/16מ"בע

 מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את .2

ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע"קסירר כרו  

√לארוב רגילעברבעדבעד.את שכרם ודיווח על שכרם

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:00 6046110.914511/07/16מ"בע

דירקטור שאינו)" דירקטור אחר"מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד  .3  

פקודת")1941-לפקודת הבנקאות  (2)(א)ד11דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

החל ממועד סיום תקופת כהונתו, לתקופה של שלוש שנים( ("הבנקאות  

ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, הנוכחית . 

ר דירקטוריון הבנק אשר מסיים תקופת כהונה שנייה"יו, מר דוד ברודט  

הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש  

ובהתאם לקבוע, א לחוק הבנקאות36בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף   

כי באסיפה כללית זו, יצוין. לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11בסעיפים   

מועמדים (5)דירקטורים מתוך חמישה  (3)עומדים לבחירה שלושה  , 

 ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים

לפרטים נוספים בקשר. להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור  

  לדוח המיידי בדבר2.1ראו סעיף , עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

וכן ההצהרות, ("הדוח המיידי: "להלן)ב "כינוס אסיפה כללית שנתית המצ  

√לארוב רגילעברבעדבעד.וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:00 6046110.914511/07/16מ"בע

דירקטור שאינו)" דירקטור אחר"מינוי מר יואב נרדי לדירקטור במעמד  .4  

לתקופה של (לפקודת הבנקאות (2)(א)ד11דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

ובכפוף לקבלת, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, שלוש שנים  

מר יואב נרדי אשר מסיים. הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה  

הוצע על ידי הוועדה, תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש  

א לחוק36למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף   

לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11ובהתאם לקבוע בסעיפים , הבנקאות . 

דירקטורים מתוך (3)כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה , יצוין  

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד, מועמדים (5)חמישה   

 והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. כדירקטור , 

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים,  לדוח המיידי2.1ראו סעיף   

√לארוב רגילעברבעדבעד.המצורפים לדיווח מיידי זה

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:00 6046110.914511/07/16מ"בע

דירקטור שאינו)" דירקטור אחר"אסתר לבנון לדירקטור במעמד ' מינוי גב .5  

לתקופה של (לפקודת הבנקאות (2)(א)ד11דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי, שלוש שנים  

אסתר לבנון הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים' גב. התנגדותה  

ובהתאם לקבוע, א לחוק הבנקאות36בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף   

כי באסיפה כללית זו, יצוין. לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11בסעיפים   

מועמדים (5)דירקטורים מתוך חמישה  (3)עומדים לבחירה שלושה  , 

 ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים

לפרטים נוספים בקשר. להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור  

וכן,  לדוח המיידי2.1ראו סעיף , עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק  

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:00 6046110.914511/07/16מ"בע

דירקטור שאינו)" דירקטור אחר"רגינה אונגר לדירקטור במעמד ' מינוי גב .6  

לתקופה של (לפקודת הבנקאות (2)(א)ד11דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי, שלוש שנים  

רגינה אונגר הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים' גב. התנגדותה  

ובהתאם לקבוע, א לחוק הבנקאות36בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף   

כי באסיפה כללית זו, יצוין. לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11בסעיפים   

מועמדים (5)דירקטורים מתוך חמישה  (3)עומדים לבחירה שלושה  , 

 ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים

לפרטים נוספים בקשר. להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור  

וכן,  לדוח המיידי2.1ראו סעיף , עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק  

√לארוב רגיללא עברנמנעבעד.ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה
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לאומי 

לישראל 

שנתית14:00 6046110.914511/07/16מ"בע

דירקטור שאינו)" דירקטור אחר"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד "מינוי ד .7  

לתקופה של (לפקודת הבנקאות (2)(א)ד11דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי, שלוש שנים  

מ"ר יופי תירוש הוצעה על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"ד. .התנגדותה  

לפקודת הבנקאות המאפשרת לבעל (3)(א) ד11בהתאם להוראות סעיף   

כי, יצוין. מניות בבנק להציע מועמד לכהונת דירקטור בהינתן תנאים מסוימים  

דירקטורים מתוך חמישה  (3)באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה  (5) 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה, מועמדים  

לפרטים נוספים. רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור  

 , לדוח המיידי2.1ראו סעיף , בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגיללא עברנמנעבעד.וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

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

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

עברבעדבעד.2016 באפריל 1לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא5088.61מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

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

לתקופה של שלוש שנים, ועדכון תנאיו, ל החברה"בגין כהונתו כמנכ, בחברה  

2016 באפריל 1החל מיום  עברבעדבעד.

רוב 

√לא5082.26מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

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

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

2016 באפריל 1לתקופה של שלוש שנים החל מיום , תנאיו עברבעדבעד.

רוב 

√לא5052.26מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

אשתו של אברהם, מיכל רביד' התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב .4  

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

  באפריל1לתקופה של שלוש שנים החל מיום , ורישוי סניפים של החברה

עברבעדבעד.2016

רוב 

√לא5095.73מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015בדצמבר 

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

לכהונה, זיו האפט רואי חשבון BDO ,חידוש מינוי משרד רואי החשבון .6  

2015כרואה חשבון מבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת  √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

רביד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה (ויקטור)מינוי מחדש של מר חיים  .7  

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה
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שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

 מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .8

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

 מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .9

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

 מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .10

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

 מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .11

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.975811/07/16מ"טים בע

שני סברדלוב כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה' מינוי מחדש של גב .12  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

מיוחדת15:00 7150110.206612/07/16מ"בע

 התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .1

עברבעדבעדשנים (3)לתקופה של שלוש 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

√לארוב רגילעברבעדבעדחידוש פוליסה לאחריות נושאי משרה ודירקטורים .2מיוחדת15:00 7150110.206612/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

עברבעדבעדעדכון מדיניות התגמול .3מיוחדת15:00 7150110.206612/07/16מ"בע

רוב 

√לא5061.53מיוחד
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מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

עברבעדבעדמר דרור נגל, ל החברה"עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ .4מיוחדת15:00 7150110.206612/07/16מ"בע

רוב 

√לא5064.51מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

16:00 11015670.864212/07/16מ"בע

ח ללא "אג

√לאעברבעדצירוף נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב .1התכנסות

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

ח"אג09:30 11304672.901913/07/16מ"בע

בהמשך לדיווח המיידי שפורסם על ידי חברת אלון רבוע כחול: רקע .1  

לפיו אישרה אלון חברת הדלק ("אלון רבוע כחול: "להלן)מ "ישראל בע  

הישירות, הצעה למכירת מלוא החזקותיה ("אלון: "להלן)מ "לישראל בע  

להלן)באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה , והעקיפות : 

" י אלון רבוע כחול בקשר עם הגשת"דיווח מיידי שפורסם ע, ("עסקת המכירה  

 הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה

אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור, לבית המשפט   

  לשטר הנאמנות בקשר עם9.1.20ההסדר כאמור ולאור נוסחו של סעיף 

העברת, ("שטר הנאמנות: "להלן) 2013 באוקטובר 27אגרות החוב מיום   

מצריכה,  לשטר הנאמנות9.1.20בתנאים כמתואר בסעיף , שליטה בחברה  

על מנת שלא תקים, ברוב רגיל, קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב  

דיון: הנושא לדיון. לפירעון מיידי  ('סדרה ה)עילה להעמדת אגרות החוב   

 בקשר עם הצעת החלטה שתעלה להצבעה של מחזיקי אגרות החוב

 במסגרת אסיפת הצבעה ללא התכנסות שעניינה אישור המחזיקים לעסקת

√לאדיוןדיוןדיון.(כהגדרת מונח זה לעיל)המכירה 

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

ח"אג09:30 11304672.901913/07/16מ"בע

או מחזיקי/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע .2  

√לאדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

מנורה ביטוח

איירפורט 

ח"אג16:00 11334870.87313/07/16מ"סיטי בע

1968– ח "תשכ, לחוק ניירות ערך (1א).ב35מינוי הנאמן בהתאם לסעיף  .1  

בהתאם לסעיף, לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן: נוסח ההחלטה  

כנאמן למחזיקי אגרות החוב, 1968– ח "תשכ, לחוק ניירות ערך (1א).ב35  

(סדרה ה) וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב, של החברה  √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג17:00 11323231.615413/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

ח"אג17:00 11323231.615413/07/16מ"בע

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות- ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה א .2  

ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה א)מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב "בע ( 1א ) 

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , לחוק ניירות ערך √לארוב רגילעברבעדבעד.('סדרה א)

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג18:00 11323310.857413/07/16מ"בע
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מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

ח"אג18:00 11323310.857413/07/16מ"בע

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות- ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב .2  

ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה ב)מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב "בע ( 1א ) 

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , לחוק ניירות ערך √לארוב רגילעברבעדבעד.('סדרה ב)

מנורה ביטוח

אידיבי 

חברה 

לפתוח 

ח"אג08:00 79801540.059214/07/16מ"בע

 בבקשת הפירוק 11.7.2016דיון והתייעצות לאור החלטת בית המשפט מיום 

על פי החלטת מחזיקי אגרות החוב מיום )שהוגשה על ידי הנאמן 

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.2016 ביולי 20בדבר הקדמת הדיון בבקשת הפירוק ליום , (22.5.2016

מנורה ביטוח

אידיבי 

חברה 

לפתוח 

או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .2ח"אג08:00 79801540.059214/07/16מ"בע √לאדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

צים 

שירותי 

ספנות 

משולבים 

√לאדיוןדיוןדיוןההשפעה על החברה וההערכות לעתיד, עדכון לגבי מצב הענף .1ח"אג10:00 65100691.400814/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

מטיס 

קפיטל 

מ "בע

10:30 357002514/07/16(מחוקה)

ח ללא "אג

של החברה('סדרה א)למנות את משמרת כנאמן לאגרות החוב   .1התכנסות √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

לידר שוקי 

11:00 10961060.479114/07/16מ"הון בע

מיוחדת 

נדחית

תקופת כהונה)מינויה של גברת נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה  .1  

עברבעדבעד.(שניה

רוב 

√לא5075.44מיוחד

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג16:00 11325051.532717/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

ח"אג16:00 11325051.532717/07/16מ"בע

לחוק (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של ('סדרה ד)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ניירות ערך  

וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב, החברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

-ממן

מסופי 

מטען 

וניטול 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג17:00 23800462.970317/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

-ממן

מסופי 

מטען 

וניטול 

ח"אג17:00 23800462.970317/07/16מ"בע

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות- ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב .2  

ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה ב)מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב "בע ( 1א ) 

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , לחוק ניירות ערך √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.('סדרה ב)



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

אידיבי 

חברה 

לפתוח 

ח"אג10:00 79801210.125218/07/16מ"בע

משמרת: "להלן)" מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"אישור מינוי  .1  

חלף, כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה ("הנאמן החלופי"או " נאמנות  

הנאמן הנוכחי"או " הרמטיק נאמנות: "להלן)מ "בע (1975)הרמטיק נאמנות  " 

סדרה ז)הרמטיק נאמנות מכהנת כנאמן לאגרות החוב : רקע ("הנאמן"או  ') 

שטר") 2005 במאי 30בהתאם לשטר הנאמנות מיום , של החברה  

לאור ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החברה ביוזמת. ("הנאמנות  

ומנגד התנגדות של מחזיקי אגרות החוב ('סדרה ט)מחזיקי אגרות החוב   

( 'סדרה ז ) להליכים אלו והודעת החברה על בחינת הנפקת אגרות חוב   

עולה חשש שעלולות להיווצר נסיבות היוצרות, חדשות מובטחות בשעבודים  

לבין ('סדרה ז)סתירה בין פעילות הנאמן בכובעו כנאמן לאגרות החוב   

בנסיבות אלו הודיעה. ('סדרה ט)פעילות הנאמן כנאמן לאגרות החוב   

על פקיעת כהונתה כנאמן למחזיקי, 4.7.2016הרמטיק נאמנות לחברה ביום   

העתק ההודעה שנשלחה על ידי. של החברה  ('סדרה ז)אגרות החוב   

בהתאם. לכתב הצבעה זה' מצורף כנספח ב, הרמטיק נאמנות לחברה כאמור  

 , לשטר הנאמנות25לחוק ניירות ערך וסעיף  (ה)יד35להוראות סעיף 

של ('סדרה ז)הרמטיק נאמנות תמשיך לכהן בתפקידה כנאמן לאגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעדבעד,החברה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מוצרי 

צריכה 

עברבעדבעד.עדכון מדיניות התגמול של החברה .1מיוחדת14:00 50101291.702218/07/16מ"בע

רוב 

√לא5065.69מיוחד

מנורה ביטוח

אלון רבוע 

כחול 

ישראל 

מ "בע

מיוחדת17:00 10825510.907218/07/16(דואלי)

 לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים ולאשר את ביצוע .1

ובכלל זה לאשר כי במועד ההשלמה כלל, כל הפעולות המפורטות במסגרתו  

לרבות)במישרין או בעקיפין , מניות החברה וכלל הזכויות מכל מין וסוג  

יועברו לידי הרוכשת מאת, לקבלת או הקצאת מניות של החברה, (אופציות  

לרבות מאת כל חברה לרישומים או כל גוף)או מאת המחזיקים בהן /בעליהן ו  

וכי הרוכשת תשלם במועד, (או הזכויות למניות/או אדם המחזיק במניות ו  

בתמורה סופית, ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה  

11.113- כ)ח בעבור מניותיהם בחברה " מיליון ש2סכום כולל של , ומוחלטת  

למניה' אג עברבעדללא המלצה.(

רוב 

√לא61.9מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אורון 

אחזקות 

והשקעות 

שנתית17:00 11357060.869218/07/16מ"בע

 דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה .1

31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2015 בדצמבר 31ביום   

אסמכתא מספר, 31.3.2016אשר פרסמה החברה ביום , 2015בדצמבר   

2016-01-022455 ( 2015הדוח התקופתי לשנת : "להלן בטופס זה √לאדיוןדיוןדיון.("

מנורה ביטוח

קבוצת 

אורון 

אחזקות 

והשקעות 

שנתית17:00 11357060.869218/07/16מ"בע

אישור המשך כהונתם של משרד- הארכת כהונת רואה החשבון המבקר  .2  

Deloitte - ח המבקרים של"כרו, רואי חשבון- ' בריטמן אלמגור זוהר ושות  

נוסח ההחלטה המוצעת. החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה : 

 'בריטמן אלמגור זוהר ושות - Deloitte לאשר את המשך כהונתם של משרד"

ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית"כרו, רואי חשבון -  

√לארוב רגילעברבעדבעד".הבאה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

קבוצת 

אורון 

אחזקות 

והשקעות 

שנתית17:00 11357060.869218/07/16מ"בע

עזריה כדירקטור בחברה עד (גילי)לאשר את מינויו מחדש של מר גיל  .3  

פרטים אודותיו. לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

  לתקנות ניירות26נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה 

תקנות: "להלן בטופס זה) 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך   

פרטים נוספים אודות"תחת פרק , 2015בדוח התקופתי לשנת , ("הדיווח  

לא חלו שינויים מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים, נכון למועד זה". החברה  

גיל עזריה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ללא קבלת. בדוח התקופתי האמור  

גיל. ל משותף בחברה"גמול נוסף על זה לו הוא זכאי בגין כהונתו כמנכ  

עותק. ב לחוק החברות224עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף   

נוסח ההחלטה המוצע. לדוח זימון האסיפה' ההצהרה מצורף כנספח א : 

" עזריה כדירקטור בחברה (גילי)לאשר את מינויו מחדש של גיל  √לארוב רגילעברבעדבעד"

מנורה ביטוח

קבוצת 

אורון 

אחזקות 

והשקעות 

שנתית17:00 11357060.869218/07/16מ"בע

 לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה .4

פרטים אודותיו נכללים בדרך. השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

בדוח התקופתי,  לתקנות הדיווח26של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה   

לא, נכון למועד זה". פרטים נוספים אודות החברה"תחת פרק , 2015לשנת   

יואל. חלו שינויים מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי האמור  

 עזריה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הוא

יואל עזריה חתם על הצהרה. ל משותף בחברה"זכאי בגין כהונתו כמנכ  

עותק ההצהרה מצורף כנספח א. ב לחוק החברות224כנדרש לפי סעיף  ' 

לאשר את מינויו מחדש של: "נוסח ההחלטה המוצע. לדוח זימון האסיפה  

√לארוב רגילעברבעדבעד"יואל עזריה כדירקטור בחברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אורון 

אחזקות 

והשקעות 

שנתית17:00 11357060.869218/07/16מ"בע

 לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה עד .5

פרטים אודותיו. לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

 , לתקנות הדיווח26נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה 

פרטים נוספים אודות החברה"תחת פרק , 2015בדוח התקופתי לשנת  ". 

לא חלו שינויים מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח, נכון למועד זה  

איתן בן דוד ימשיך ויהיה זכאי לתנאי הכהונה להם היה. התקופתי האמור  

כתב פטור וכן יהיה, כתב שיפוי, גמול דירקטורים, ובכלל כך, זכאי עד זה  

הכל כפי שאלה, זכאי להמשיך ולהיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה  

ב לחוק224איתן בן דוד חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף . יהיו מעת לעת  

נוסח. לדוח זימון האסיפה' עותק ההצהרה מצורף כנספח א. החברות  

לאשר את מינויו מחדש של איתן בן דוד כדירקטור: "ההחלטה המוצע  

√לארוב רגילעברבעדבעד"בחברה
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שנתית17:00 11357060.869218/07/16מ"בע

להמשיך ולמלא את, מר יואל עזריה, בחברה (משותף)ל "הסמכת מנכ .6  

לחוק (ג)121ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף "תפקיד יו  

121תקופת תוקף החלטה לפי סעיף )החברות ובהתאם לתקנות החברות   

תקופת תוקף) בהתאם להוראות תקנות החברות 2016-ו"תשע, (לחוק  

  מבקשת החברה להאריך את2016-ו"תשע, ( לחוק121החלטה לפי סעיף 

במקביל)ר דירקטוריון החברה "הסמכת כהונתו של מר יואל עזריה כיו  

לתקופה של עד חמש (ל משותף בחברה כאמור לעיל"להמשך כהונתו כמנכ  

 שנים ממועד הנפקת ורישום מניות החברה לראשונה למסחר בבורסה

בהתאם להוראות תקנות) ("הבורסה: "להלן)מ "לניירות ערך בתל אביב בע  

בהתחשב בעובדה כי הוראות התקנות כאמור מתירות: בין היתר, וזאת, (אלו  

 כפל כהונה לחברות שנרשמו למסחר בבורסה לתקופה של עד חמש שנים

 ממועד הנפקת ורישום ניירות הערך של החברה לראשונה למסחר בבורסה

(דוגמת החברה) בהתחשב בתקופת הביניים בה מצויה החברה בשלב זה:  , 

בהתחשב; 2015בבורסה בתחילת חודש יוני  (IPO) עת הונפקה לראשונה  

 בקיומו של רוב דירקטורים המקיימים את התנאים לכהונה כדירקטורים בלתי

בהקשר זה יודגש כי מר איתן בן דוד הצהיר)תלויים בדירקטוריון החברה   

עברבעדבעדבפני החברה כי הוא מקיים

רוב 

√לא87.52מיוחד

מנורה ביטוח

אלבר 

שירותי 

מימונית 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג18:00 11325621.04318/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

אלבר 

שירותי 

מימונית 

ח"אג18:00 11325621.04318/07/16מ"בע

ן.פ.אשרור כהונת רזניק פז נבו ר- ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה יד .2  

בהתאם, ('סדרה יד)מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב " בע2007נאמנויות   

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות, לחוק ניירות ערך (1א)ב35לסעיף   

√לארוב רגילעברבעדבעד.('סדרה יד)החוב 

מנורה ביטוח

אידיבי 

חברה 

לפתוח 

19:00 79801540.059218/07/16מ"בע

ח "אג

נדחית

לאחר, להסמיך את הנאמן: מתן הוראות לנאמן נוסח ההחלטה 1.1  

לקבל החלטות ביחס להמשך, כ וקבלת עמדת הנציגות"התייעצות עם ב  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ניהול הליכי הפירוק נגד החברה והכל באופן ובמועד שיוחלט על ידם

מנורה ביטוח

מזור 

רובוטיקה 

מ "בע

מיוחדת15:00 11068550.470719/07/16(דואלי)

1. To approve the grant of a bonus in the sum of NIS 900,000 to 

Mr. Ori Hadomi, the Company’s Chief Executive Officer )the 

"CEO") in light of his contribution to the Company'sעברבעדבעד

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

מזור 

רובוטיקה 

מ "בע

מיוחדת15:00 11068550.470719/07/16(דואלי)

2. To approve the update of the CEO employment agreement, so 

that as of March 1, 2016, the CEO monthly fixed salary will be 

increased to NIS 80,000, to better reflect hisעברבעדבעד

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

מזור 

רובוטיקה 

מ "בע

מיוחדת15:00 11068550.470719/07/16(דואלי)

3. To approve a grant of options to purchase up to 386,574 of 

the Company’s ordinary shares )the "Options"( to the CEO. The 

Options shall vest and become exercisable inעברבעדבעד

רוב 

√לא5051מיוחד



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

מזור 

רובוטיקה 

מ "בע

מיוחדת15:00 11068550.470719/07/16(דואלי)

4. To approve the grant of a bonus in the sum of NIS 200,000 to 

each of Ms. Sharon Levita, the Company’s Chief Financial 

Officer, Mr. Eli Zehavi, the Company's Chief Operatingעברבעדבעד

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג15:00 11332890.769819/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

ח"אג15:00 11332890.769819/07/16מ"בע

מוצע לאשר את כהונת: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של ('סדרה ג)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

הפועלים 

הנפקות 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג17:00 19405680.96219/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

הפועלים 

הנפקות 

ח"אג17:00 19405680.96219/07/16מ"בע

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות- 33אישרור כהונת הנאמן לסדרה  .2  

ב35בהתאם לסעיף , (33סדרה)מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב "בע ( 1א ) 

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , לחוק ניירות ערך ( 33סדרה  √לארוב רגילעברבעדבעד.(

מנורה ביטוח

אלביט 

הדמיה 

מ "בע

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג17:15 11312750.750919/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

אלביט 

הדמיה 

מ "בע

ח"אג17:15 11312750.750919/07/16(דואלי)

מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד: נוסח הצעת ההחלטה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה ('סדרה ט)פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2015בדצמבר 

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

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

 המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת

√לארוב רגילעברבעדבעדדירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה



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

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה .4

√לארוב רגילעברבעד.הכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

יחזקאל כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי (ה'איצ)מינוי מר יצחק  .5  

 לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות

(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) √לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, 

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

שנים (3)מן לתקופת כהונה נוספת בת שלש 'רחל תורג' מינוי גב .6 ) 

החל ממועד אישור, כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית  

ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי, האסיפה  

 ,(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)על פי תקנות החברות 

עברבעדבעד2000-ס"התש

רוב 

√לא97.71מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

לדוח' אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב .7  

מבוטלתללא המלצה(כולל) 2016-2018בגין השנים , דהיינו, לתקופה בת שלוש שנים, הזימון

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

 אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של .8

לקבלת שירותי, ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מר חיים צוף  

למשך תקופה של, באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"ניהול של יו  

מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי). 1.1.2016שלוש שנים החל מיום   

מר צוף לא יהיה זכאי לתגמול קבוע.  אלפי דולר360מקסימאלי בסכום של   

מבוטלתללא המלצה לדוח1.8הכל כמפורט בסעיף , (מהחברה

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות"אישור התקשרות חנ .9  

התמורה. 1.1.2016שנים החל מיום  (3)לתקופה של שלוש , קבוצת אקויטל  

ח לחודש" אלפי ש174- בגין הסכמי מתן השירותים הינה בסך של כ  

מבוטלתללא המלצה לדוח1.9הכל כמפורט בסעיף , לכלל חברות קבוצת אקויטל, מ"בתוספת מע

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית10:00 6430151.715220/07/16מ"בע

מר סער)ל החברה "מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן סער - 10  

וכן, צמוד למדד (ברוטו)ח " ש56,125יהיה זכאי לשכר חודשי בסכום של   

1.10כמפורט בסעיף , (ח" אלפי ש720למענק שנתי מקסימאלי בסכום של   

מבוטלתללא המלצהלדוח

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Martin S. Gerstel as director .1שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Ziv Kop as director .1.1שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)



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

ן 'אבוג

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Dr. Adina Makover as director .1.2שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Leon Y. Recanati as director .1.3שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky as director .1.4שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

2. The ratification and approval of the re-appointment of Kost 

Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, 

a member firm of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s 

independent registered public accounting firm for the year ending 

December 31, 2016 and until the Company’s next annual general 

meeting of shareholders, and the authorization of the Company’s 

Board of Directors and/or the audit committee thereof to fix such 

accounting firm’s annual compensation.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

3. Approval of the payment of a cash bonus to the Company’s 

President &amp; Chief Executive Officer in respect of 2015 in an 

amount of $89,310 as determined by our Board of Directors 

(based on the recommendation of the compensation and 

nominating committee thereof).לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

4. Approval of the objectives related to, and target amount and 

potential payment in 2017 of, a cash bonus to the Company’s 

President &amp; Chief Executive Officer to the extent of his 

achievement during 2016 of those objectives, in accordance with 

the Company’s 2016 annual bonus plan as determined by our 

Board of Directors (based on the recommendation of the 

compensation and nominating committee thereof).לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

ן 'אבוג

מ "בע

שנתית15:00 11050550.552420/07/16(דואלי)

In addition, members of the Company’s management will be 

available to review and discuss the Company’s financial 

statements for the year ended December 31, 2015.לארוב רגילדיוןבעדדיון√

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

10:00 5830130.427821/07/16מ"שיין בע

שנתית 

בוטלה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאבוטלבוטלבוטל.2015בדצמבר 

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

10:00 5830130.427821/07/16מ"שיין בע

שנתית 

בוטלה

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

 המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטלדירקטוריון החברה לקבוע את שכרם



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

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

10:00 5830130.427821/07/16מ"שיין בע

שנתית 

בוטלה

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטלהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

10:00 5830130.427821/07/16מ"שיין בע

שנתית 

בוטלה

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה .4

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטל.הכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

10:00 5830130.427821/07/16מ"שיין בע

שנתית 

בוטלה

 מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין .5

כללים בדבר)כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות   

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטל2000-ס"התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

10:00 5830130.427821/07/16מ"שיין בע

שנתית 

בוטלה

לדוח' אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב .6  

בוטלבוטלבוטל(כולל) 2016-2018בגין השנים , דהיינו, לתקופה בת שלוש שנים, הזימון

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

10:00 5830130.427821/07/16מ"שיין בע

שנתית 

בוטלה

 אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של .7

לקבלת שירותי, ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מר חיים צוף  

למשך תקופה של, באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"ניהול של יו  

מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע). 1.1.2016שלוש שנים החל מיום   

ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של" אלפי ש6.5מהחברה בסכום של   

בוטלבוטלבוטל לדוח1.7הכל כמפורט בסעיף , (ח"אלפי ש 78

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:30 61103651.763521/07/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך .1

) Development PLC AFIשל אפי")שבבעלות החברה  ("אפי פיתוח: "להלן  

לבעל, לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, ("פיתוח  

בקשר עם אפי (הדדי)מתן פטור , בין היתר, אשר כולל, השליטה בחברה  

יצוין. (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה)פעילותה ונכסיה , פיתוח  

הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון, בהקשר זה כי הסכם המכר  

 במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות

והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות, 2016 ביולי 24החוב שיערכו ביום   

√לאדיוןדיוןדיון.החוב כמקשה אחת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:30 61103651.763521/07/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

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

√לאדיוןדיוןדיון.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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:30 61104311.584721/07/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך .1

) Development PLC AFIשל אפי")שבבעלות החברה  ("אפי פיתוח: "להלן  

לבעל, לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, ("פיתוח  

בקשר עם אפי (הדדי)מתן פטור , בין היתר, אשר כולל, השליטה בחברה  

יצוין. (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה)פעילותה ונכסיה , פיתוח  

הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון, בהקשר זה כי הסכם המכר  

 במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות

והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות, 2016 ביולי 24החוב שיערכו ביום   

√לאדיוןדיוןדיון.החוב כמקשה אחת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:30 61104311.584721/07/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

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

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:30 61104801.561421/07/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך .1

) Development PLC AFIשל אפי")שבבעלות החברה  ("אפי פיתוח: "להלן  

לבעל, לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, ("פיתוח  

בקשר עם אפי (הדדי)מתן פטור , בין היתר, אשר כולל, השליטה בחברה  

יצוין. (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה)פעילותה ונכסיה , פיתוח  

הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון, בהקשר זה כי הסכם המכר  

 במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות

והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות, 2016 ביולי 24החוב שיערכו ביום   

√לאדיוןדיוןדיון.החוב כמקשה אחת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:30 61104801.561421/07/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

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

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיון.2015בדצמבר 

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

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

 המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטלדירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטלהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה .4

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטל.הכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 מינוי מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .5

√לארוב רגילבוטלבוטלבוטל.השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

טוב כדירקטורית בחברה ואישור כי תהיה זכאית-גור שם-הדר בן' מינוי גב .6  

 לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות

(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) √לארוב רגילבוטלבוטלבוטל2000-ס"התש, 



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

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

שנים כדירקטור (3)מינוי מר זאב חיות לתקופת כהונה נוספת בת שלש  .7  

ואישור כי, החל ממועד אישור האסיפה, חיצוני בחברה בעל כשירות מקצועית  

 יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות

(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) בוטלבוטלבוטל2000-ס"התש, 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

לדוח' אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב .8  

בוטלבוטלבוטל(כולל) 2016-2018בגין השנים , דהיינו, לתקופה בת שלוש שנים, הזימון

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של .9

לקבלת שירותי, ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מר חיים צוף  

למשך תקופה של, באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"ניהול של יו  

מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע). 1.1.2016שלוש שנים החל מיום   

ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של" אלפי ש6.5מהחברה בסכום של   

בוטלבוטלבוטל לדוח1.7הכל כמפורט בסעיף , (ח"אלפי ש 78

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אקויטל 

12:00 7550170.888521/07/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 מינוי מר בעז צפריר לדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית .10

לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, ופיננסית , 

ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות  

√לאבוטלבוטלבוטלהחברות

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

ח"אג16:00 11304672.905621/07/16מ"בע

בהמשך לדיווחים: רקע (החלטה רגילה)אישור להעברת השליטה בחברה  .1  

 המיידיים שפורסמו על ידי חברת אלון רבוע כחול בדבר אישור אלון חברת

הישירות והעקיפות, מ הצעה למכירת מלוא החזקותיה"הדלק לישראל בע , 

בן- "ו" עסקת המכירה")באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה   

בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות, (בהתאמה, "משה  

בדבר אישור בית המשפט, נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט   

י"לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור וכינוס אסיפת נושים ע  

  לשטר9.1.20אלון רבוע כחול לאישור ההסדר ולאור נוסחו של סעיף 

שטר") 2013 באוקטובר 27הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום   

9.1.20בתנאים כמתואר בסעיף , כי העברת שליטה בחברה ("הנאמנות  

ברוב, מצריכה קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, לשטר הנאמנות  

לפירעון ('סדרה ה)על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב , רגיל  

לאשר את העברת: הצעת ההחלטה. מובאת הצעת ההחלטה שלהלן. מיידי  

או/במישרין ו)השליטה על פי עסקת המכירה לחברה בשליטת בן משה   

תיכנס לתוקף, ככל שתתקבל, ההחלטה כאמור. 1, יובהר בזאת כי. (בעקיפין  

 עם פרסום דיווח מיידי על ידי החברה כי עסקת המכירה והעברת השליטה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמכוחה הושלמ

מנורה ביטוח

אלביט 

הדמיה 

מ "בע

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג18:00 11312671.013121/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

אלביט 

הדמיה 

מ "בע

ח"אג18:00 11312671.013121/07/16(דואלי)

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות- 'אישרור כהונת הנאמן לסדרה ח .2  

ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה ח)מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב "בע ( 1א ) 

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , לחוק ניירות ערך √לארוב רגילעברבעדבעד.('סדרה ח)



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

סלקום 

ישראל 

מ "בע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג16:00 11328281.551724/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

סלקום 

ישראל 

מ "בע

ח"אג16:00 11328281.551724/07/16(דואלי)

מוצע לאשר את כהונת: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של ('סדרה ח)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

סלקום 

ישראל 

מ "בע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג16:00 11328361.233924/07/16(דואלי)

מנורה ביטוח

סלקום 

ישראל 

מ "בע

ח"אג16:00 11328361.233924/07/16(דואלי)

מוצע לאשר את כהונת: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של ('סדרה ט)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

דוראה 

השקעות 

ופיתוח 

מ "בע

ח"אג13:00 372011725/07/16(מחוקה)

דיווח ועדכון על ידי המפרקים בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.האסיפה הקודמת ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת

מנורה ביטוח

דוראה 

השקעות 

ופיתוח 

מ "בע

או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .2ח"אג13:00 372011725/07/16(מחוקה) √לאר.לדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה"חות הכספיים ובדו"דיון בדו .1  

ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר"לרבות בדו, 2015 בדצמבר 31ביום   

√לאדיוןדיוןדיון.שכר רואה החשבון המבקר

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

כרואה חשבון המבקר של, ח"רו– מינוי מחדש של משרד זיו האפט  .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

לתקופה, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר דוד מימון .3  

מר דוד מימון. וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, נוספת  

וכן כדירקטור, 1.1.2015-ר דירקטוריון זמני של החברה החל מ"מכהן כיו  

ע" לתקנות ני26לפרטים נוספים בהתאם לתקנה . ( 2005בחברה משנת   

(דוחות תקופתיים ומידיים) לדוח התקופתי של החברה כפי' ראה פרק ד   

פרטים. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. 31.3.2016שפורסם ביום   

ביום: אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי למעט העדכון כדלקמן  

ר דירקטוריון זמני של החברה עד ליום"הוארכה כהונתו כיו 31.5.2016  

√לארוב רגילעברנגדנגד31.12.2016



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

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר .4 , 

מר. וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת  

לפרטים נוספים בהתאם. 1989שלמה טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת   

לדוח' ראה פרק ד (דוחות תקופתיים ומידיים)ע " לתקנות ני26לתקנה   

המידע האמור מובא. 31.3.2016התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום   

2015פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת . על דרך ההפניה √לארוב רגילעברנגדנגד.

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

, המכהנת כדירקטורית בחברה, מיכל טיסר' להאריך את כהונתה של גב

מיכל ' גב. וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת

לפרטים נוספים בהתאם . 1993טיסר מכהנת כדירקטורית בחברה משנת 

לדוח ' ראה פרק ד (דוחות תקופתיים ומידיים)ע " לתקנות ני26לתקנה 

המידע האמור מובא . 31.3.2016התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 

√לארוב רגילעברנגדנגד.2015פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת . על דרך ההפניה

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

לתקופה, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר רמי דותן .6  

מר רמי דותן הינו. וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, נוספת  

ועדת תגמול וועדת מאזן והוא מכהן כדירקטור בחברה, חבר ועדת ביקורת  

דוחות)ע " לתקנות ני26לפרטים נוספים בהתאם לתקנה . 2001משנת   

לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם' ראה פרק ד (תקופתיים ומידיים  

פרטים אלו לא. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. 31.3.2016ביום   

2015השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת  √לארוב רגילעברנגדנגד.

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג .7 , 

מר. וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת  

לפרטים נוספים בהתאם לתקנה. 2005אברהם בורג מכהן כדירקטור משנת   

לדוח התקופתי של' ראה פרק ד (דוחות תקופתיים ומידיים)ע "לתקנות ני 26  

המידע האמור מובא על דרך. 31.3.2016החברה כפי שפורסם ביום   

2015פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת . ההפניה √לארוב רגילעברנגדנגד.

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.139525/07/16מ"נל בע

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

המצורפת, אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה .8  

ח זימון האסיפה"לדו' כנספח ב עברבעדבעד.

רוב 

√לא76.49מיוחד



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 61103651.816325/07/16מ"בע

ח "אג

נדחית

 אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של ניירות הערך של אפי .1

לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב, פיתוח לבעל השליטה , 

לקבל, לרבות חתימה על הסכם הפטור והוויתור, בהתאם למסמכי המכר  

 (כהגדרתם לעיל)בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה. ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמכי המכר  

את הנאמן להאריך את ('סדרה כו)מסמיכים מחזיקי אגרות החוב . א: זו  

10.8.2016התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום  , 

  להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור4בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

בכפוף לתנאים, מורים ומסמיכים את הנאמן. וכן ב; מחזיקי אגרות החוב  

לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי, הנקובים במתווה המכר  

לשם ביצוע והוצאה לפועל של מסמכי המכר, פיתוח המשועבדות להם , 

י"לבצע כל פעולה שתידרש ע. וכן ג; ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך  

 החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו

כי ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו. וכן ד; במסמכי המכר  

או שלא יתקיים איזה מהתנאים המתלים, את מתווה המכר ברוב הנדרש  

לא,  להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך4המפורטים בסעיף   

עברבעדללא המלצהיהיה כל תו

רוב 

√לא93.13מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61103651.816325/07/16מ"בע

ח "אג

נדחית

 מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף .2

  להסכם האופציות להורות7.1כמפורט בסעיף , החזקתם עבור המחזיקים

  להסכם7.1במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף , לנאמן להודיע

על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי, האופציות  

התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות. ('סדרה כו)אגרות החוב   

לכל₪  מיליון 10יעשה לפי שווי של , שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב  

יהיו המחזיקים, מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה. האופציות  

 באותה סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על

הוא יהיה רשאי,  מהאופציות55%יומחו ' אם לנאמן סדרה כו: לדוגמא. ידם  

  מיליון5.5תמורת סך של , למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי

תיכנס לתוקפה בכפוף, ככל שתאושר, ההחלטה המפורטת בסעיף זה. ח"ש  

 . לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב1לכך שההחלטה בסעיף 

  לדוח זימון7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

  לדוח זימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, האסיפה המצורף

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, המצורף לא עברנגדללא המלצה.

רוב 

√לא59.59מיוחד



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 61104311.608125/07/16מ"בע

ח "אג

נדחית

 אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של ניירות הערך של אפי .1

לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב, פיתוח לבעל השליטה , 

לקבל, לרבות חתימה על הסכם הפטור והוויתור, בהתאם למסמכי המכר  

 (כהגדרתם לעיל)בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה. ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמכי המכר  

את הנאמן להאריך את ('סדרה כז)מסמיכים מחזיקי אגרות החוב . א: זו  

10.8.2016התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום  , 

  להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור4בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

בכפוף לתנאים, מורים ומסמיכים את הנאמן. וכן ב; מחזיקי אגרות החוב  

לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי, הנקובים במתווה המכר  

לשם ביצוע והוצאה לפועל של מסמכי המכר, פיתוח המשועבדות להם , 

י"לבצע כל פעולה שתידרש ע. וכן ג; ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך  

 החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו

כי ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו. וכן ד; במסמכי המכר  

או שלא יתקיים איזה מהתנאים המתלים, את מתווה המכר ברוב הנדרש  

לא,  להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך4המפורטים בסעיף   

עברבעדללא המלצהיהיה כל תו

רוב 

√לא98.75מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104311.608125/07/16מ"בע

ח "אג

נדחית

 מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף .2

  להסכם האופציות להורות7.1כמפורט בסעיף , החזקתם עבור המחזיקים

  להסכם7.1במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף , לנאמן להודיע

על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי, האופציות  

התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות. ('סדרה כז)אגרות החוב   

לכל₪  מיליון 10יעשה לפי שווי של , שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב  

יהיו המחזיקים, מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה. האופציות  

 באותה סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על

הוא יהיה רשאי,  מהאופציות55%יומחו ' אם לנאמן סדרה כז: לדוגמא. ידם  

  מיליון5.5תמורת סך של , למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי

תיכנס לתוקפה בכפוף, ככל שתאושר, ההחלטה המפורטת בסעיף זה. ח"ש  

 . לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב1לכך שההחלטה בסעיף 

  לדוח זימון7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

  לדוח זימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, האסיפה המצורף

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, המצורף לא עברנגדללא המלצה.

רוב 

√לא76.32מיוחד



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 61104801.584425/07/16מ"בע

ח "אג

נדחית

 אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של ניירות הערך של אפי .1

לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב, פיתוח לבעל השליטה , 

לקבל, לרבות חתימה על הסכם הפטור והוויתור, בהתאם למסמכי המכר  

 (כהגדרתם לעיל)בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה. ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמכי המכר  

את הנאמן להאריך את ('סדרה כח)מסמיכים מחזיקי אגרות החוב . א: זו  

10.8.2016התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום  , 

  להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור4בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

בכפוף לתנאים, מורים ומסמיכים את הנאמן. וכן ב; מחזיקי אגרות החוב  

לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי, הנקובים במתווה המכר  

לשם ביצוע והוצאה לפועל של מסמכי המכר, פיתוח המשועבדות להם , 

י"לבצע כל פעולה שתידרש ע. וכן ג; ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך  

 החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו

כי ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו. וכן ד; במסמכי המכר  

או שלא יתקיים איזה מהתנאים המתלים, את מתווה המכר ברוב הנדרש  

לא,  להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך4המפורטים בסעיף   

עברבעדללא המלצהיהיה כל תו

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

17:00 61104801.584425/07/16מ"בע

ח "אג

נדחית

 מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף .2

  להסכם האופציות להורות7.1כמפורט בסעיף , החזקתם עבור המחזיקים

  להסכם7.1במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף , לנאמן להודיע

על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי, האופציות  

התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות. ('סדרה כח)אגרות החוב   

ח לכל" מיליון ש10יעשה לפי שווי של , שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב  

יהיו המחזיקים, מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה. האופציות  

 באותה סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על

הוא יהיה רשאי,  מהאופציות55%יומחו ' אם לנאמן סדרה כח: לדוגמא. ידם  

  מיליון5.5תמורת סך של , למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי

תיכנס לתוקפה בכפוף, ככל שתאושר, ההחלטה המפורטת בסעיף זה. ח"ש  

 . לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב1לכך שההחלטה בסעיף 

  לדוח זימון7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

  לדוח זימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, האסיפה המצורף

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, המצורף עברנגדללא המלצה.

רוב 

√לא89.93מיוחד

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

10:00 6250120.303428/07/16מ"בע

מיוחדת 

בוטלבוטלבוטלאישור התקשרות החברה עם מושב משואות יצחק בהסכם תגמול משתנה .1בוטלה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

 לאשר את הארכת כהונתו של מר נפתלי פקר כדירקטור חיצוני בחברה .1

כהונה) 2016 באוגוסט 28 שנים נוספות שתחילתה ביום 3לתקופה של   

עברבעדבעד(שנייה

רוב 

√לא5097.59מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

 ,בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר פקר כדירקטור חיצוני בחברה .2

√לארוב רגילעברבעדבעדללא שינוי, לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו בחברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת, מר חיים מר, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת, מר יצחק בן בסט, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת כהונה, מר ישי דוידי, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת כהונה, מר עמית בן צבי, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור .6  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת, מר מריאן משה כהן, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת כהונה, מר שלמה וקס, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור .8  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת כהונה, גלית כהן' גב, לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית .9  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת כהונה, מר דוד בלומברג, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור .10  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

לתקופת, שירית כשר' גב, לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית .11  

√לארוב רגילעברנגדנגדכהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

ח"רו, לאשר מחדש את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר .12 , 

 כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו .13מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת11:00 3380120.307328/07/16מ"בע

 לאשר מתן פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על .14

√לארוב רגילעברבעדבעדבעלי השליטה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

מיוחדת15:00 11000070.689628/07/16מ"בע

בחברה לתקופת כהונה (צ"דח)אפרים צדקה כדירקטור חיצוני ' מינוי פרופ .1  

לפי סעיף, 2016 באוגוסט 4המתחילה ביום ,  שנים3שלישית בת   

(א)245 לחוק החברות (2) עברבעדבעד.

רוב 

√לא5099.99מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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לועדת 
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מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

ח התקופתי של "דיון בדו: 2015ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו

חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום "הכולל בין היתר את הדו, החברה

, 2015ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת "דו, 2015 בדצמבר 31

פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים של החברה כפי שפורסם 

√לאדיוןדיוןדיון.2016 במרץ 28על ידי החברה ביום , בדוח מיידי

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מוצע למנות: מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו .2  

 .כרואה החשבון המבקר של החברה BDO – מחדש את משרד זיו האפט

באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר בגין שנת, כמו כן  

√לארוב רגילעברבעדבעד.2015

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטור בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר יואל קרסו .3שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטור בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר שלמה קרסו .4שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטורית בדירקטוריון החברה, ציפורה מזרחי' מינוי מחדש של גב .5שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטור בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר אריאל קרסו .6שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטורית בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר יוני גולדשטיין קרסו .7שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטורית בדירקטוריון החברה, אורלי חושן' מינוי מחדש של גב .8שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטורית בדירקטוריון החברה, שרה קרסו בוטון' מינוי מחדש של גב .9שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטור בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר משה קרסו .10שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטור בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר יורם בן חיים .11שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238500.463128/07/16מ"בע

כדירקטורית בדירקטוריון החברה, אירית שלומי' מינוי מחדש של גב .12  

( ת"דב √לארוב רגילעברבעדבעד(



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג15:15 57300801.543831/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

ח"אג15:15 57300801.543831/07/16מ"בע

מוצע לאשר את כהונת: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של ('סדרה ג)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג15:45 15500371.1231/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

ח"אג15:45 15500371.1231/07/16מ"בע

מוצע לאשר את כהונת: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של ('סדרה א)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.829531/07/16מ"בע

 תיקון ההסדר בנוגע לחשבון הריבית בו יופקדו בין היתר מניות של .1

  להסדר קובע כי6.9סעיף . א: החברה אשר ישועבדו לטובת הנאמנים רקע

תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר הינו הפקדת המניות בחשבון על, בין היתר  

  למסמך30בהתאם לסעיף .  למסמך התיקון30כאמור בסעיף , שם הנאמנים

התחייבה החברה כי עד למועד ההשלמה וכתנאי לכניסה לתוקף של, התיקון  

33כהגדרתו בסעיף )יופקדו המניות המשועבדות בחשבון הריבית , ההסדר  

  למסמך33בסעיף , ואולם. ב. הרשום על שם הנאמנים (למסמך התיקון

שבו עתידות להיות מופקדות המניות)הוגדר חשבון הריבית , התיקון  

אשר כל הזכויות בו)כחשבון על שם החברה ובבעלותה  (המשועבדות  

יצוין כי החברה. ג. ולא כחשבון על שם הנאמנים, (ישועבדו לטובת הנאמנים  

 עדכנה את הנאמנים כי פתחה על שמה את חשבון הריבית זה והשלימה את

לאור חוסר ההתאמה בין. ד. תהליך הפקדת המניות המשועבדות בחשבון זה  

 ,סעיפי ההסדר ומסמך התיקון ביחס להגדרת חשבון הריבית כמפורט לעיל

 מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לאשר כי חשבון הריבית אשר בו תופקדנה

ולא על)יהיה חשבון שנפתח על ידי החברה ועל שמה , המניות המשועבדות  

לא עברבעדללא המלצהישועבד, אשר זכויות החברה בחשבון וכן המופקד בו, (שם הנאמנים

רוב 

√לא25.88מיוחד

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.829531/07/16מ"בע

 שינוי המועד האחרון להתקיימות התנאים להשלמת ההסדר נוסח .2

המועד,  סיפא להסדר6 רישא ובסעיף 6על אף האמור בסעיף : ההחלטה  

יהיה יום, האחרון להתקיימות התנאים להשלמת ההסדר ולהשלמת ההסדר  

ככל שהתנאים המתלים לא יתקיימו. 31.7.2016במקום יום  18.8.2016  

או השלמת ההסדר וכניסתו לתוקף לא/ ו2016,  באוגוסט18כולם עד ליום   

 , באוגוסט18בהתאם להוראות ההסדר עד ליום , במלואה, תבוצע בפועל

  זה1.2ההחלטה בסעיף . כי אז ההסדר יפקע ולא יכנס לתוקף - 2016

ולעניין זה,  לזימון האסיפה7כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף  , 

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף  עברבעדללא המלצה.

רוב 

√לא99.91מיוחד



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

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.901231/07/16מ"בע

 תיקון ההסדר בנוגע לחשבון הריבית בו יופקדו בין היתר מניות של .1

  להסדר קובע כי6.9סעיף .א: החברה אשר ישועבדו לטובת הנאמנים רקע

תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר הינו הפקדת המניות בחשבון על, בין היתר  

  למסמך30בהתאם לסעיף .  למסמך התיקון30כאמור בסעיף , שם הנאמנים

התחייבה החברה כי עד למועד ההשלמה וכתנאי לכניסה לתוקף של, התיקון  

33כהגדרתו בסעיף )יופקדו המניות המשועבדות בחשבון הריבית , ההסדר  

  למסמך33בסעיף , ואולם.ב. הרשום על שם הנאמנים (למסמך התיקון

שבו עתידות להיות מופקדות המניות)הוגדר חשבון הריבית , התיקון  

אשר כל הזכויות בו)כחשבון על שם החברה ובבעלותה  (המשועבדות  

יצוין כי החברה.ג. ולא כחשבון על שם הנאמנים, (ישועבדו לטובת הנאמנים  

 עדכנה את הנאמנים כי פתחה על שמה את חשבון הריבית זה והשלימה את

לאור חוסר ההתאמה בין.ד. תהליך הפקדת המניות המשועבדות בחשבון זה  

 ,סעיפי ההסדר ומסמך התיקון ביחס להגדרת חשבון הריבית כמפורט לעיל

 מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לאשר כי חשבון הריבית אשר בו תופקדנה

ולא על)יהיה חשבון שנפתח על ידי החברה ועל שמה , המניות המשועבדות  

עברבעדללא המלצהישועבדו לט, אשר זכויות החברה בחשבון וכן המופקד בו, (שם הנאמנים

רוב 

√לא99.96מיוחד

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.901231/07/16מ"בע

 שינוי המועד האחרון להתקיימות התנאים להשלמת ההסדר נוסח .2

המועד,  סיפא להסדר6 רישא ובסעיף 6על אף האמור בסעיף : ההחלטה  

יהיה יום, האחרון להתקיימות התנאים להשלמת ההסדר ולהשלמת ההסדר  

ככל שהתנאים המתלים לא יתקיימו. 31.7.2016במקום יום  18.8.2016  

או השלמת ההסדר וכניסתו לתוקף לא/ ו2016,  באוגוסט18כולם עד ליום   

 , באוגוסט18בהתאם להוראות ההסדר עד ליום , במלואה, תבוצע בפועל

ההחלטה בסעיף זה כפופה. כי אז ההסדר יפקע ולא יכנס לתוקף - 2016  

יראו את, ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף   

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף  עברבעדללא המלצה.

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

וואן 

טכנולוגיות

 תוכנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .1ח"אג16:15 16101871.57631/07/16מ"בע

מנורה ביטוח

וואן 

טכנולוגיות

 תוכנה 

ח"אג16:15 16101871.57631/07/16מ"בע

מוצע לאשר את כהונת: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של ('סדרה ג)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה


