
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מיוחדת16:00 11315231.7401/05/18מ"בע

ר דירקטוריון "יו, אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר יאיר סרוסי. 1

,  ביולי1לתקופה של שנה שתחילתה ביום , החברה ומבעלי השליטה בה

עברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה6.1 והכל כמפורט בסעיף , 2018

רוב 

√כן95.32מיוחד

מנורה ביטוח

מגדלי 

הים 

התיכון 

מיוחדת16:00 11315231.7401/05/18מ"בע

דירקטור , אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר מוטי קירשנבאום. 2

,  ביולי1לתקופה של שנה שתחילתה ביום , בחברה ומבעלי השליטה בה

√כןרוב רגילעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה6.2 והכל כמפורט בסעיף , 2018

מנורה ביטוח

מגדלי 

הים 

התיכון 

עברבעדבעדמר דורון ארנון, ל החברה"אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ. 3מיוחדת16:00 11315231.7401/05/18מ"בע

רוב 

√כן86.22מיוחד

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג18:00 11094950.8701/05/18וי.אן

. מתן אישור לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב הנסחרות בפולין. 1

לאשר לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו : נוסח ההחלטה

תיכנס לתוקף אך ורק , ככל שתתקבל, ההחלטה בסעיף זה, יודגש כי. בפולין

. של החברה ('סדרה ב)ככל שתאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

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

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג18:00 11095030.0801/05/18וי.אן

. מתן אישור לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. 1

לאשר לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו : נוסח ההחלטה

תיכנס לתוקף אך ורק , ככל שתתקבל, ההחלטה בסעיף זה, יודגש כי. בפולין

. של החברה ('סדרה א)ככל שתאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב 

לכתב ' ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א

כחלק בלתי נפרד מהצעת ', ולעניין זה יראו את האמור בנספח א, ההצבעה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"ההחלטה הנ

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6002/05/18מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6002/05/18מ"בע

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6002/05/18מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

31052018 עד תאריך 01052018השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6002/05/18מ"בע

גבאי את קסירר כרואה , פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט. 4

 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית 2018החשבון המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6002/05/18מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 5

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6002/05/18מ"בע

זאת החל , אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים. 6

ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות 

עברבעדבעדהתגמול

רוב 

√לא92.32מיוחד

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017דיון בדוח התקופתי לשנת שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעד2018לשנת 

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. 3שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה. 4שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. 5שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע
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√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה. 6שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה. 7שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדחנובר כדירקטור בחברה'מינויו מחדש של מר יוסף צ. 8שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה. 9שנתית14:00 5850180.7502/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

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

accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers 

International Limited, as the Company’s independent auditors for 

the year 2018 and for an additional period until the next Annual 

General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

2 .To approve an amendment to the Company's Articles of 

Association increasing the authorized share capital of the 

Company to NIS 6 million, consisting of 600 million Ordinary 

Sharesלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

3 .To approve the re-election of Mr. Ofer Tsimchi to the board of 

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

the annual general meeting to be held in 2021לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

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

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

until the annual general meeting to be held in 2021לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

5 .To approve the election of Mr. Eric Swenden to the board of 

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

general meeting to be held in 2021לארוב רגילעברנגדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

6 .To approve an amendment to the Company's Amended and 

Restated Award Plan (2010)לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

7 .To approve the grant of 500,000 options to Mr. Dror Ben-

Asher, the Company's Chief Executive Officer and Chairman of 

the Board of Directors, exercisable into Ordinary Shares of the 

Companyבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

8 .To approve the proposed extension of options to purchase 

ordinary shares of the Company granted to Mr. Dror Ben-Asher ,

the Company’s Chief Executive Officer and Chairman of the 

Board of Directorsנגדנגד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.2402/05/18מ" בע

9 .To approve the proposed extension of options to purchase 

ordinary shares of the Company granted to Mr. Ofer Tsimchi, a 

non-executive director of the Companyלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מיוחדת16:30 7390370.4102/05/18מ"בע

בהתאם , לאשר מינויו מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה

, שנים (3)לתקופת כהונה נוספת בת שלוש , לחוק החברות (א)245לסעיף 

עברבעדבעד.2018 ביוני 20שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 

רוב 

√לא99.03מיוחד

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

√לאדיוןדיוןדיון2017דיון בדוח התקופתי לשנת ומיוחדת

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת , ח המבקר"מינוי מחדש של משרד רוה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדהדירקטוריון לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה "יו, מינוי מר יואב דופלט. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מר רוברטו אנטוניו חוזה קורניו ספיקנרגל לתקופת כהונה נוספת עד . 5

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מר צחי גושן לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית . 6

בעדבעדהבאה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מר ברק כהן לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית . 7

√לארוב רגילעברבעדבעדהבאה
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מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מר נועם שרון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית . 8

√לארוב רגילעברבעדבעדהבאה

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדר הדירקטוריון המוענק למר יואב דופלט"אישור גמול יו. 9ומיוחדת

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור גמול דירקטור המוענק למר חוויאר גרסיה. 10ומיוחדת

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

15:00 11415710.7203/05/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור הענקת כתב פטור ושיפוי למר ברק כהן. 11ומיוחדת

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017בדצמבר 

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואי החשבון המבקרים של החברה. 2שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדרביד לכהונת דירקטור בחברה (ויקטור)מינוי מחדש של מר חיים . 3שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברה. 4שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברה. 5שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברה. 6שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברה. 7שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים 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

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברנגדנגדשני סברדלוב לכהונת דירקטור בחברה' מינוי מחדש של הגב. 8שנתית16:30 11237770.7303/05/18מ"טים בע

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

מ "בע

22:00 11246504.6003/05/18(בהשעיה)

ח "אג

עברבעדללא המלצהאישור תיקון להסדר הנושים וכינוס אסיפת נושים. 1נדחית

רוב 

100מיוחד

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

מ "בע

22:00 11246504.6003/05/18(בהשעיה)

ח "אג

נדחית

אישור תשלום הוצאות הכרוכות בכינוס אסיפת הנושים בסך שלא יעלה על . 2

עברבעדללא המלצה.מ"ח בתוספת מע" ש6,000

רוב 

100מיוחד

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Bradley A. Alford as director. 1כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Laurie Brlas as director. 2כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Rolf A. Classon as director. 3כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Gary M. Cohen as director. 4כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Adriana Karaboutis as director. 5כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Jeffrey B. Kindler as director. 6כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Donal O’Connor as director. 7כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Geoffrey M. Parker as director. 8כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Uwe Roehrhoff as director. 9כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Theodore R. Samuels as director. 10כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Jeffrey C. Smith as director. 11כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

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

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

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

through the Audit Committee, to fix the remuneration of the 

auditor;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פריגו 

כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

13 .Provide advisory approval of the Company’s executive 

compensation;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעד;Renew the Board’s authority to issue shares under Irish law. 14כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

פריגו 

כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

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

emption rights under Irish law; andבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא75מיוחד

מנורה ביטוח

פריגו 

כללית10:00 11306990.1904/05/18קומפני

16 .In their discretion the proxies are authorized to vote upon 

such other business as they properly come before the meetingלאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש 7,140אישור הענקת . 1

המכהן , למר אמיר שגיא, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע7,140-ל

עברבעדבעד.ל החברה וכדירקטור בה"כמנכ

רוב 

√לא80.65מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש 6,670אישור הענקת . 2

המכהן , למר תומר טפר, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע6,670- ל

עברבעדבעד.ל הכספים בחברה"כסמנכ

רוב 

√לא80.65מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, לחודש למנהל הנכסים של החברה ₪ 2,800אישור תוספת שכר בסך . 3

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

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש 2,800אישור הענקת . 4

, למנהל הנכסים של החברה, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע2,800- ל

עברבעדבעד.אחיו של בעל השליטה בחברה, מר שלומי לוי

רוב 

√לא80.65מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 3מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת . 5

, הדירקטור החיצוני היוצא, שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דיין

הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב , וממועד מינויו, 2018 אפריל 24קרי 

פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי 

בתנאים , בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

עברבעדבעד.המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת

רוב 

√לא89.68מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 ולשנת 2016דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 6ומיוחדת

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

והסמכת , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה. 8

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.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

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

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

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.8706/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

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

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

סאנפלאוא

ר 

השקעות 

מתחדשות

עברבעדבעדלית החברה" למנכ2017אישור מתן מענק לשנת . 1מיוחדת11:00 10987550.2806/05/18מ" בע

רוב 

√לא96.37מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

מיוחדת14:00 2240140.6106/05/18מ"בע

מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 1

עברבעדבעד.בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה,  שנים3של  (שלישית)

רוב 

√לא99.79מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מיוחדת14:00 10834840.8206/05/18מ"בע

1 .Approval of the appointment of Mr. Jonathan Kolodny as a 

new external director (Dahatz) and the approval of his 

remuneration, insurance, indemnification and release.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מיוחדת14:00 10834840.8206/05/18מ"בע

2 .Do you approve the declaration below: I declare that my 

holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli 

Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer 

of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of 

the Company’s General License for the Provision of Mobile 

Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel 

dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) any other 

license granted to Partner, directly or indirectly. For your 

convenience, a translation of sections 21-24 to the License is 

attached as Annex “A” to the Proxy Statement distributed with 

this Deed of Vote.לאר.לדיוןבעדללא המלצה√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברנגדנגדElection of director  Ravit Barniv. 1שנתית13:30 11344020.8207/05/18אינק, 

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברנגדנגד.Election of director Stan H. 2שנתית13:30 11344020.8207/05/18אינק, 



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

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברנגדנגדElection of director Dafna Sharir.  4שנתית13:30 11344020.8207/05/18אינק, 

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:30 11344020.8207/05/18אינק, 

5 . .To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as 

independent auditors of the Company for its fiscal year ending 

December 31, 2018.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:30 11344020.8207/05/18אינק, 

6 .To approve the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive 

Compensation Plan.לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:30 11344020.8207/05/18אינק, 

7 . .To approve the compensation of our named executive 

officers on an advisory basis.לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:30 11344020.8207/05/18אינק, 

8 . .In their discretion, the proxies are authorized to vote upon 

such other business as may properly come before the meeting.לאר.לדיוןנגדנגד√

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

16:00 11323560.3407/05/18מ"בע

מיוחדת 

עברבעדבעדלדוח זה' בנוסח המצורף כנספח א, אישור מדיניות התגמול של החברה. 1נדחית

רוב 

√לא66.15מיוחד

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון31/12/2017ביום 

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"בע

כדירקטור בחברה  (ר הדירקטוריון"יו)ה גילון בק "מינוי מחדש של ה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לארוב רגילעברבעדבעדה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה. 3שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לארוב רגילעברבעדבעדה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה. 4שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"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

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"בע

ה צבי טרופ כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת "מינוי מחדש של ה. 5

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"בע

משרד – מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה . 6

KPMGאו הנהלת החברה לקבוע את / סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו

√לארוב רגילעברבעדבעדשכרו

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לארוב רגילעברבעדבעדה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה"מינוי של ה. 7שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

שנתית10:00 10815611.6009/05/18מ"בע

מינוי מחדש של מר יצחק אמיתי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של . 8

עברבעדבעד.שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

כרואי ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

החשבון המבקרים של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה 

מבוטלתמבוטלת.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

עד תום , ה אור אלוביץ"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה . 3

מבוטלתמבוטלת.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

עד תום , ה יוסי אלוביץ"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה . 4

מבוטלתמבוטלת.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

עד תום , ה פליקס כהן"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה . 5

מבוטלתמבוטלת.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

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

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

עד תום האסיפה , ה שי ויל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה . 6

מבוטלתמבוטלת.הכללית השנתית הבאה של החברה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

, ה יחזקאל דסקל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה . 7

מבוטלתמבוטלת.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

עד תום , ה גלעד יעבץ"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה . 8

מבוטלתמבוטלת.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

עד תום , ה צפריר יואלי"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה . 9

מבוטלתמבוטלת.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

עד תום האסיפה , ה אלי בן מאיר"מינוי כדירקטור בלתי תלוי את ה . 10

מבוטלתמבוטלת.הכללית השנתית הבאה של החברה וקביעת שכרו

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת15:00 7200110.8110/05/18מ"בע

המכהנת כדירקטורית חיצונית , אלה פלדר' מינויה מחדש של גב. 11

החל מתום תקופת כהונתה ,  שנים3לתקופת כהונה נוספת בת , בחברה

עברבעדבעד:2018 ביוני 7בתוקף מיום , קרי, השנייה

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג18:00 61103651.4910/05/18מ"בע

- ו (''סדרה כו)דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית : נוסח ההחלטה (''סדרה כז)

אשר היום , של החברה (''סדרה כז)- ו (''סדרה כו)למחזיקי אגרות החוב 

ויום התשלום קבוע ליום ) 17.05.2018הקובע בגינן הינו ביום 

יום . 18.06.2018המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים, (29.05.2018

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה . 02.07.2018התשלום ידחה ליום 

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על  (ועל אף שנדחתה כאמור)

כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה , יודגש. תיקוניו

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

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

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

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

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

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

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

עברבעדללא המלצה לזימון7להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

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"אג18:00 61103651.4910/05/18מ"בע

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

:  יום במצטבר נוסח ההחלטה60של עד , כ דחייה כוללת לפי סעיף זה"ובסה

 ('סדרה כו)לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב , להסמיך את הנאמן

בתקופות שלא יעלו על , לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, 

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

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

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על  (ועל אף שנדחתה כאמור)

יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה . תיקוניו

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

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק , למען הסר ספק. הנאמנות

ומן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת  ('סדרה כו)מסדרות אגרות החוב 

משום ויתור או מחילה של , ואו בהחלטה באם תתקבל, ההחלטה כאמור

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

המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי 

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

עברבעדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג18:00 61104311.4210/05/18מ"בע

 (''סדרה כז)דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי : נוסח ההחלטה

אשר היום הקובע בגינן הינו ביום , של החברה (''סדרה כז)אגרות החוב 

: למועדים הבאים, (29.05.2018ויום התשלום קבוע ליום ) 17.05.2018

יום התשלום ידחה ליום . 18.06.2018המועד הקובע ידחה ליום 

ועל אף שנדחתה )הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה . 02.07.2018

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

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

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

ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב 

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

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

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

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

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . התחייבויות החברה במועדן

עברבעדללא המלצהיראו את, ולעניין זה,  לזימון המצורף7המימון שבסעיף 

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"אג18:00 61104311.4210/05/18מ"בע

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

:  יום במצטבר נוסח ההחלטה60של עד , כ דחייה כוללת לפי סעיף זה"ובסה

 ('סדרה כז)לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב , להסמיך את הנאמן

בתקופות שלא יעלו על , לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, 

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

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

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על  (ועל אף שנדחתה כאמור)

יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה . תיקוניו

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

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק , למען הסר ספק. הנאמנות

ומן המסחר בבורסה ולאור זאת אין  ('סדרה כז)מסדרות אגרות החוב 

משום ויתור או מחילה , ואו בהחלטה באם תתקבל, בהצעת ההחלטה כאמור

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

המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי 

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

עברבעדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

מיוחדת10:00 6320180.3713/05/18מ"בע

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

כאשר .  ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה2018החברה לשנת 

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

מנרב 

אחזקות 

11:00 1550361.2913/05/18מ"בע

מיוחדת 

עברבעדבעדל החברה"מנכ, עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר פנחס דקל. 1נדחית

רוב 

√לא73.45מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

11:00 1550361.2913/05/18מ"בע

מיוחדת 

נדחית

בגין הנפקת , ל החברה"מנכ, אישור מתן מענק מיוחד למר פנחס דקל. 2

לא עברנגדנגדאגרות החוב ושיפור הנגישות לשוק ההון

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

11:00 1550361.2913/05/18מ"בע

מיוחדת 

לא עברנגדנגדל החברה"מנכ, אישור מתן מענק הוני למר פנחס דקל. 3נדחית

רוב 

√לא100מיוחד

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director. 1שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

2 .To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a 

directorלארוב רגילעברבעדבעד√

שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

3 .To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as 

a directorלארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director. 4שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

5 .To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a 

directorלארוב רגילעברבעדבעד√

שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

6 .To approve the reelection of Zehava Simon as an outside 

directorבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

לא עברנגדנגדTo approve the Company’s amended Compensation Policy. 7שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

רוב 

√לאמיוחד

שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

8 .To approve equity awards to the Company’s non-executive 

directorsלארוב רגילעברבעדבעד√

שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

9 .The approve the renewal of our Chief Executive Officer’s 

employment agreementבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

10 .To approve the reappointment of Company’s independent 

auditors and to authorize the Board to set their remunerationלארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements. 11שנתית15:00 2730110.5714/05/18מ"נייס בעמנורה ביטוח

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

12:00 25902480.7115/05/18מ"בע

מיוחדת 

נדחית

המכהן כדירקטור חיצוני , אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זאב ליפשיץ . 1

לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים אשר תחילתה במועד תום , בחברה

והכול כמפורט בדוח , 2018 ביוני 9קרי החל מיום , תקופת כהונתו הנוכחית

עברבעדבעדב"זימון האסיפה הרצ

רוב 

√לא99.06מיוחד

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

12:00 25902480.7115/05/18מ"בע

מיוחדת 

נדחית

המצורפת , אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה. 2

בכפוף לאישורה בידי האסיפה – אשר תחול , ח זימון האסיפה"לדו' כנספח ב

 למשך תקופה של שלוש שנים או לתקופה ארוכה 2018החל משנת , הכללית

עברבעדבעדב"והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ, יותר

רוב 

√לא51.73מיוחד



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

בתי זקוק 

לנפט 

12:00 25902480.7115/05/18מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מר ישר בן , ל החברה הנכנס"אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ. 3

אישור הצעה פרטית מהותית , ובכלל זה ("ל החברה"מנכ: "להלן)מרדכי 

והכול כמפורט , ל החברה בהתאם לתכנית האופציות"להקצאת אופציות למנכ

עברבעדבעד;ב"בדוח זימון האסיפה הרצ

רוב 

√לא53.13מיוחד

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

12:00 25902480.7115/05/18מ"בע

מיוחדת 

נדחית

והכול , מר עובדיה עלי, ר דירקטוריון החברה"אישור מענק שנתי ליו. 4

עברבעדבעד.ב"כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ

רוב 

√לא71.37מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

17:00 7390370.4115/05/18מ"בע

מיוחדת 

נדחית

, מ"לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע

עברבעדבעד.2018 במרץ 21החל מיום , לתקופה של שלוש שנים

רוב 

√לא68.16מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מוצרי 

צריכה 

מיוחדת17:00 50101290.8415/05/18מ"בע

אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי . 1

לדוח זימון ' בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א, משרה בחברה

אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד . האסיפה

עברבעדבעד.ידי האסיפה הכללית-אישור המדיניות על

רוב 

√לא54.07מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מוצרי 

צריכה 

מיוחדת17:00 50101290.8415/05/18מ"בע

מ "אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע. 2

מועד סיומו ) 2018 ביוני 1בתוקף מיום , בעלת השליטה בחברה, ("אלקו")

לפיו אלקו מעמידה , לתקופה של שלוש שנים (של הסכם הניהול הנוכחי

תעניק אלקו , במסגרת הסכם הניהול. ("הסכם הניהול")לחברה שירותי ניהול 

;  משרה60%בהיקף של , ר דירקטוריון פעיל"שירותי יו, בין היתר, לחברה

; חברות קבועה של דירקטורים מטעמה של אלקו בדירקטוריון החברה

פיתוח , ושירותי ניהול נוספים הכוללים ליווי שוטף בתחום העסקי והפיננסי

. ב"וכיו, כספים, רכש קבוצתי, מיסים, חשבונאות, בקורת פנים, עסקי

 אלפי 4,137התמורה השנתית הכוללת במסגרת שירותי הניהול עומדת על 

עברבעדבעד.ח וכן תוספת גמול דירקטורים ומענק מבוסס רווח ותשואת מניה"ש

רוב 

√לא62.89מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מוצרי 

צריכה 

מיוחדת17:00 50101290.8415/05/18מ"בע

בהתאם , ("כתב השיפוי")אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש . 3

 , 2016 בנובמבר 30לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 

-ח"התשכ, כהגדרתם בחוק ניירות ערך)לדירקטורים ונושאי משרה בכירה 

לרבות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מקרב בעלי , בחברה (1968

עברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב, השליטה בחברה

רוב 

√לא94.87מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

14:00 61103651.4916/05/18מ"בע

ח "אג

נדחית

דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב לאור החלטת בית המשפט מיום 

√לאדיוןדיוןדיון.9.5.2018

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

14:00 61103651.4916/05/18מ"בע

ח "אג

נדחית

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

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

14:00 61104311.4216/05/18מ"בע

ח "אג

נדחית

דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב לאור החלטת בית המשפט מיום 

√לאדיוןדיוןדיון.9.5.2018



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 

14:00 61104311.4216/05/18מ"בע

ח "אג

נדחית

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

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

פטרו 

גרופ 

מ "בע

ח"אג10:30 319001417/05/18(מחוקה)

מתן דיווח ועדכון מאת המנהל המיוחד למחזיקי אגרות החוב בקשר עם . 1

√לאדיוןדיוןדיון.האפשרות לנקיטת הליכים משפטיים כנגד דירקטורים ונושאי משרה בחברה

מנורה ביטוח

פטרו 

גרופ 

מ "בע

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושא תכלית המשך קיומה של החברה ואחזקתה ככזו. 2ח"אג10:30 319001417/05/18(מחוקה)

מנורה ביטוח

פטרו 

גרופ 

מ "בע

ח"אג10:30 319001417/05/18(מחוקה)

או בא /או הנאמן ו/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו. 3

√לאדיוןדיוןדיון.בקשר עם הגנה על זכויות המחזיקים (לפי הצורך)וקבלת החלטות , כוחם

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה 

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2017שהסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה. 2שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה. 3שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה. 4שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר ישראל מאור לדירקטור בחברה. 5שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה. 6שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה. 7שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

 ברייטמן אלמגור זוהר Deloitteלמנות מחדש את משרד רואי החשבון . 8

רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה ' ושות

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע , הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדאת 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

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

לאשר את שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין . 9

החל , לית האיכות של קבוצת רבל"ברוריה טאובה כסמנכ' הצבתה של הגב

וכן להסמיך את ועדת התגמול של החברה לאשר , 2018 בינואר 1מיום 

הכל , טאובה' עדכון בתמורה שתשולם לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב

עברבעדבעד בדוח העסקה2.1 בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

רוב 

√לא89.59מיוחד

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.7417/05/18מ"בע

לאשר את שינוי דמי הניהול שתשלם החברה בגין כהונתו של מר . 10

וזאת בהתאם לתנאים , 2018 בינואר 1החל מיום , ל החברה"אלימלך מנכ

עברבעדבעד לדוח העסקה2.2המפורטים בסעיף 

רוב 

√לא99.69מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

מיוחדת16:00 4750200.5817/05/18מוגבלת

של השותפות לשנה  (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31.12.2017שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות. 2מיוחדת16:00 4750200.5817/05/18מוגבלת

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

מיוחדת16:00 4750200.5817/05/18מוגבלת

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת . 3

, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, משרד רואי החשבון זיו האפט

לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של , במשותף

השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את 

√לארוב רגילעברבעדבעד.שכרם

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

מיוחדת16:00 4750200.5817/05/18מוגבלת

או /להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו. 4

ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור 

בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף , 6.5.2021האסיפה ועד יום 

ל לא "בתקופה הנ (או ההנפקות)הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה 

הכל כמפורט בסעיף , ב" מיליון דולר ארה300-ח השווה ל"יעלה על סך בש

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ2.3 

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

מיוחדת16:00 4750200.5817/05/18מוגבלת

ל "מנכ, לאשר את השינויים בתנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו. 5

עברבעדבעד.ב" לדוח זימון אסיפה המצ2.4 כמפורט בסעיף , השותף הכללי

רוב 

√לא81.08מיוחד

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5321/05/18מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 לכתב 3.1אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף . 1

עברבעדבעד.ההצבעה המצורף

רוב 

√לא96.34מיוחד



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

-חלל

תקשורת 

11:00 11314162.6121/05/18מ"בע

ח "אג

נדחית

 נכנסו 2018 במאי 3ביום , 2018 באפריל 22כפי שדיווחה החברה ביום . 1

יפו ליורוקום -א"ידי בית המשפט המחוזי בת-לתוקף צו הפירוק שניתן על

ידי -מ וכן מינויו של כונס נכסים למניות החברה המוחזקות על"תקשורת בע

בעלת השליטה , מ"בע (1979)מ ויורוקום אחזקות "יורוקום תקשורת בע

ידי נציגי החברה -מתן דיווח על,  בהמשך לדיווח המיידי דלעיל1.1. בחברה

ידי - דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על1.2. בנוגע למצב עסקי החברה

√לאדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

11:00 11399222.0321/05/18מ"בע

ח "אג

נדחית

 נכנסו 2018 במאי 3ביום , 2018 באפריל 22כפי שדיווחה החברה ביום . 1

יפו ליורוקום -א"ידי בית המשפט המחוזי בת-לתוקף צו הפירוק שניתן על

ידי -מ וכן מינויו של כונס נכסים למניות החברה המוחזקות על"תקשורת בע

בעלת השליטה , מ"בע (1979)מ ויורוקום אחזקות "יורוקום תקשורת בע

ידי נציגי החברה -מתן דיווח על,  בהמשך לדיווח המיידי דלעיל1.1. בחברה

ידי - דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על1.2. בנוגע למצב עסקי החברה

√לאדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

שנתית14:00 2560161.1521/05/18מ"

1 .To re-elect Mr. Marek Panek to our Company’s Board of 

Directors, to hold office until our next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is dully elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

שנתית14:00 2560161.1521/05/18מ"

2 .To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to our Company’s Board of 

Directors, to hold office until our next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is dully elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

שנתית14:00 2560161.1521/05/18מ"

3 .To re-elect Ms. Dafna Cohen to our Company’s Board of 

Directors, to hold office until our next annual general meeting of 

shareholders and until her successor is dully elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

שנתית14:00 2560161.1521/05/18מ"

4 .To approve the renewal of our directors’ and officers ’

insurance policy.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

שנתית14:00 2560161.1521/05/18מ"

5 .To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer 

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

member firm of EY Global, as our independent registered public 

accounting firm for the year ended December 31, 2017, and to 

ratify and approve such accounting firm’s annual compensation 

for the year ended December 31, 2017.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

שנתית14:00 2560161.1521/05/18מ"

6 .To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp ;

Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY 

Global, as our independent registered public accounting firm for 

the year ending December 31, 2018 and until our next annual 

general meeting of shareholders, and to authorize our 

Company’s Board of Directors and/or its Audit Committee to fix 

such accounting firm’s annual compensation.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

-חברת גב

ים 

לקרקעות 

מיוחדת14:00 7590190.2424/05/18מ"בע

לתקופה של שלוש , מינוי מר ברני מוסקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה. 1

עברבעדבעד.החל ממועד אישור האסיפה, שנים

רוב 

√לא75.77מיוחד

מנורה ביטוח

-חברת גב

ים 

לקרקעות 

מיוחדת14:00 7590190.2424/05/18מ"בע

לתקופת , אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה.2

עברבעדבעד.החל ממועד אישור האסיפה, כהונה שניה בת שלוש שנים

רוב 

√לא99.88מיוחד

מנורה ביטוח

-חברת גב

ים 

לקרקעות 

מיוחדת14:00 7590190.2424/05/18מ"בע

לתקופת כהונה , אישור מינויו של מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה.3

נגדנגד.ראשונה בת שלוש שנים

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

1 .To re-elect Dov Baharav as member of the Board of Directors 

of the Company, to serve until the next annual general meeting 

of shareholders and until his successor has been duly elected 

and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

2 .To re-elect Amiram Boehm as member of the Board of 

Directors of the Company, to serve until the next annual general 

meeting of shareholders and until his successor has been duly 

elected and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

3 .To re-elect Ishay Davidi as member of the Board of Directors 

of the Company, to serve until the next annual general meeting 

of shareholders and until his successor has been duly elected 

and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

4 .To re-elect Amir Ofek as member of the Board of Directors of 

the Company, to serve until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor has been duly elected and 

qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

5 .To re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as member of the Board of 

Directors of the Company, to serve until the next annual general 

meeting of shareholders and until his successor has been duly 

elected and qualifiedלארוב 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

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

6 .To re-elect Meir Shamir as member of the Board of Directors 

of the Company, to serve until the next annual general meeting 

of shareholders and until his successor has been duly elected 

and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

7 .To re-elect Dafna Sharir as member of the Board of Directors 

of the Company, to serve until the next annual general meeting 

of shareholders and until her successor has been duly elected 

and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

8 .To approve a grant of options to Mr. Yona Ovadia, the 

Company’s Chief Executive Officerבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

9 .To amend and extend the term of the Chairman Services 

Agreement with Mr. Dov Baharav, the Chairman of the Board of 

Directorsלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גילת 

רשתות 

שנתית14:00 10825100.0224/05/18מ"לווין בע

10 .To ratify and approve the reappointment and compensation 

of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp ;

Young Global, as our independent registered public accountants 

for the fiscal year ending December 31, 2018, and for such 

additional period until the next annual general meeting of 

shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

סקורפיו 

ן "נדל

מ "בע

ח"אג12:30 111339827/05/18(מחוקה)

דיון והתייעצות בעקבות פנייה של החברה לנאמן בדבר אישור הסכם בין . 1

שמהווה עסקה עם בעל שליטה שיש לו עניין , מ"החברה לבנק הפועלים בע

√לאדיוןדיוןדיון.אישי בה

מנורה ביטוח

סקורפיו 

ן "נדל

מ "בע

√לאדיוןדיוןדיון.דיווח על ידי הנאמן ובא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג12:30 111339827/05/18(מחוקה)

מנורה ביטוח

סקורפיו 

ן "נדל

מ "בע

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 3ח"אג12:30 111339827/05/18(מחוקה)

מנורה ביטוח

תמר 

פטרוליום 

15:00 11413570.8728/05/18מ"בע

מיוחדת 

עברבעדבעדל החברה" למנכ2017אישור הענקת בונוס בגין שנת . 1נדחית

רוב 

√לא77.57מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ומיוחדת



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

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה . 2

 לדוח זימון 1.2כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' למנות מחדש את מר פרופ. 3

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום . 4

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' למנות מחדש את גב. 5

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' למנות מחדש את גב. 6

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום . 7

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון . 8

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

14:30 11042800.3229/05/18מ"ה בע

שנתית 

ומיוחדת

, נופר מלובני ומר תומר אפרים בבאי' אישור הענקת כתבי פטור לגב. 9

עברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.4כמפורט בסעיף , כדירקטורים בחברה

רוב 

√לא94.78מיוחד

מנורה ביטוח

אפקון 

החזקות 

14:00 5780131.0531/05/18מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדרי שנירר'מר ג- ל החברה היוצא "אישור תשלום מענק פרישה למנכ. 1נדחית

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Zami Aberman of Director. 1שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Israel Ben-Yoram of Director. 2שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק



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

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Isaac Braun of Director. 3שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Mark Germain of Director. 4שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Moria Kwiat of Director. 5שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Hava Meretzki of Director. 6שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Nachum Rosman of Director. 7שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Doron Shorrer of Director. 8שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect the Yaky Yanay of Director. 9שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

שנתית17:00 11217300.4031/05/18.ס אינק

10 .Proposal No. 2 - To ratify the selection of Kost Forer Gabbay 

 &Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as independent 

registered public accounting firm of the Company for the fiscal 

year ending June 30, 2018לארוב רגילעברבעדבעד√


