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הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

10:00 37800387.1201/09/16מ"בע

ח "אג

נמשכת

לאור פרסומים בעיתונות בדבר הגשת בקשה לפשיטת - דיון והתייעצות . 1

דיון והתייעצות בדבר הדרכים העומדות בפני , רגל נגד בעל שליטה בחברה 

√לאדיוןדיוןדיון.לשם הגנה על זכויותיהם. מחזיקי אגרות החוב 

מנורה ביטוח

הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

10:00 37800387.1201/09/16מ"בע

ח "אג

√לאדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2נמשכת

מנורה ביטוח

הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

10:00 37800387.1201/09/16מ"בע

ח "אג

נמשכת

הסכמה להורות על העברת התיק בעניינו שלב על שליטה בחברה להליך . 3

עברבעדללא המלצהגישור

רוב 

√לא98.69מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

13:30 11167552.5801/09/16מ"בע

ח "אג

נדחית

, דיווח. 1. ראו זימון האסיפה המצורף לדיווח זה- רקע אודות האסיפה . 1

מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בעניין המקורות . 1.1דיון והתייעצות 

 ודיון של מחזיקי אגרות 30.9.2016שחל ביום , לתשלום הריבית הקרוב

מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר למתווה . 1.2. החוב בעניין זה

ודיון של מחזיקי אגרות החוב , שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות 

דיון והתייעצות בעניין בקשות החברה בנוגע לרישום . 1.3. בעניין זה

דיון . 1.4. ל ובנוגע לתמורת מכירת קרקע באלבניה "השעבודים בחו

והתייעצות בנוגע להארכת המועדים לקיום הדיונים מול החברה בעניין 

דיון בנוגע לאפשרות . 1.5. המתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות 

של החברה  ('סדרה ב)להעמדת היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

או /י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2. לפירעון מיידי

√לאדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

וי .אן

10:00 11094950.7904/09/16(דואלי)

ח "אג

התייעצות

דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו 

√לאדיוןדיוןדיון.2016ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בינואר 

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

וי .אן

10:00 11094950.7904/09/16(דואלי)

ח "אג

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2התייעצות

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

וי .אן

ח"אג10:00 11095030.0004/09/16(דואלי)

דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו 

√לאדיוןדיוןדיון.2016ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בינואר 

30092016 עד תאריך 01092016השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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וי .אן

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג10:00 11095030.0004/09/16(דואלי)

מנורה ביטוח

בריינסוויי 

שנתית14:00 11007180.2304/09/16מ"בע

כדירקטור על פי תקנה , ר הדירקטוריון"יו, ר דוד זכות"מינויו מחדש של ד. 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ4כמפורט בסעיף ,  לתקנון החברה78

מנורה ביטוח

בריינסוויי 

שנתית14:00 11007180.2304/09/16מ"בע

 לתקנון 78כדירקטור על פי תקנה , מינויו מחדש של מר אבנר חגי. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ4כמפורט בסעיף , החברה

מנורה ביטוח

בריינסוויי 

שנתית14:00 11007180.2304/09/16מ"בע

 לתקנון 78כדירקטור על פי תקנה , ד דניאל עזריאל"מינויו מחדש של עו. 3

√לארוב רגילעברנגדנגד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ4כמפורט בסעיף , החברה

מנורה ביטוח

בריינסוויי 

שנתית14:00 11007180.2304/09/16מ"בע

ל זמני עד למועד "למנכ, ר דירקטוריון החברה"יו, ר דוד זכות"מינויו של ד. 4

עברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ5כמפורט בסעיף , ל חדש לחברה"מינויו של מנכ

רוב 

√לא5096.87מיוחד

מנורה ביטוח

בריינסוויי 

שנתית14:00 11007180.2304/09/16מ"בע

הגדלת היקף שירותי הייעוץ הניתנים , ל" הנ4בכפוף לאישור סעיף . 5

וזאת בגין ,  משרה100%להיקף של , באופן זמני, ר זכות"ידי ד-לחברה על

 וסיומה ביום התחלת כהונתו של 2016 במאי 30התקופה שתחילתה ביום 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ6ל חדש לחברה כמפורט בסעיף "מנכ

מנורה ביטוח

בריינסוויי 

שנתית14:00 11007180.2304/09/16מ"בע

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

 לדוח זימון 7כמפורט בסעיף , והסמכת הדירקטוריון לקבוע את תנאי העסקתו

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"האסיפה המצ

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

שנתית12:00 18200830.9105/09/16מ"בע

לאשר את הארכת כהונתו של מר אמיר פלג כדירקטור חיצוני בחברה 

 15שתחילתה ביום , (כהונה שלישית) שנים 3לתקופת כהונה נוספת בת 

עברבעדבעד.2016בספטמבר 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

שנתית12:00 18200830.9105/09/16מ"בע

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת כהונתו של מר אמיר פלג . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.ללא שינוי, לאשר את חידוש תנאי כהונתו והעסקתו, כדירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

√לארוב רגילעברבעדבעדתיקון תקנון החברה. 3שנתית12:00 18200830.9105/09/16מ"בע

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.2015 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

 כרואה החשבון KPMGחייקין -חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך. 2

המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לקבוע את שכר טרחתו

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה
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איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור . 5

האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום המזערי על 

-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)פי תקנות החברות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.2000

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

בעדבעד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 6נדחית

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה . 7

ר דירקטוריון פעיל ממר "לקבלת שירותי ניהול של יו, מלאה של מר חיים צוף

עברבעדבעד.צוף

רוב 

√לא73.32מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

מ בהסכם "חברת הנפט לישראל בע-ל"אישור התקשרות החברה עם חנ. 8

עברבעדבעד.לקבלת שירותים

רוב 

√לא96.14מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

תאגיד מדווח בשליטת , מ" בע1995אישור התקשרות נצבא החזקות . 9

, בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, החברה

ר דירקטוריון פעיל ממר צוף בנצבא החזקות "לקבלת שירותי ניהול של יו

עברבעדבעד.מ" בע1995

רוב 

√לא73.26מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4705/09/16מ"סיטי בע

שנתית 

נדחית

תאגיד מדווח בשליטת , מ" בע1995אישור התקשרות נצבא החזקות . 10

עברבעדבעד.מ בהסכם לקבלת שירותים"חברת הנפט לישראל בע-ל"עם חנ, החברה

רוב 

√לא96.15מיוחד

מנורה ביטוח

אקסטל 

ח"אג16:00 11353672.2305/09/16לימיטד

, בקשר עם מצב עסקי החברה, דיווח ועדכון מאת החברה: דיווח החברה

מיום , 19.5.2016מיום , 2.3.2016לרבות בקשר עם דיווחי החברה מיום 

√לאדיוןדיוןדיון16.8.2016 ומיום 11.8.2016מיום , 31.7.2016מיום , 26.6.2016

מנורה ביטוח

אקסטל 

ח"אג16:00 11353672.2305/09/16לימיטד

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

√לאדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

מיוחדת15:00 7150110.2006/09/16מ"בע

מר , ר דירקטוריון החברה"הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של יו. 1

עברבעדבעד.פרידמן (הרש)חיים 

רוב 

√לא5063.64מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

שנתית12:00 10841280.7508/09/16מ"דלק בע

לרואה החשבון , גבאי את קסירר, פורר, מינוי מחדש של משרד קוסט. 1

המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

קבוצת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2.5.2015דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום שנתית12:00 10841280.7508/09/16מ"דלק בע

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדושנתית15:30 10849530.9608/09/16מ"בע
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מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

שנתית15:30 10849530.9608/09/16מ"בע

מוצע למנות מחדש את : מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקביעת שכרו. 2

כרואה החשבון המבקר של ' משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות

, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה, החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

שנתית15:30 10849530.9608/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 3

ר דירקטוריון החברה נכון למועד "למנות מחדש את מר יצחק זינגר המכהן כיו

√לארוב רגילעברבעדבעד.זה

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

שנתית15:30 10849530.9608/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 4

גילת אלגר המכהנת כדירקטורית בחברה נכון למועד ' למנות מחדש את גב

√לארוב רגילעברבעדבעד.זה

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

שנתית15:30 10849530.9608/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 5

למנות מחדש את מר עוזיאל ברק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה נכון 

√לארוב רגילעברבעדבעד.למועד זה

מנורה ביטוח

אנגל 

משאבים 

ופיתוח 

מיוחדת15:00 7710140.1211/09/16מ"בע

 שנים החל 3למנות את מר שרמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של . 1

עברבעדבעדממועד אישור האסיפה ולאשר את תנאי כהונתו והעסקתו

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אוברלנד 

דיירקט 

 (ישראל)

מ "בע

10:30 110226812/09/16(מחוקה)

ח "אג

√לאר.לדיוןדיוןללא המלצהדיווח ודיון. 1התייעצות

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

14:00 8290100.3312/09/16מ"רכב בע

מיוחדת 

מבוטלתמבוטלתמבוטלתאישור מדיניות תגמול של החברה. 1בוטלה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

14:00 8290100.3312/09/16מ"רכב בע

מיוחדת 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלתר הדירקטוריון"אישור התקשרות עם יו. 2בוטלה

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

מיוחדת10:00 6430151.6713/09/16מ"בע

לדוח ' אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב. 1

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

רוב 

√לא67.72מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

מיוחדת10:00 6430151.6713/09/16מ"בע

אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של . 2

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 

עברבעדבעד לדוח1.2הכל כמפורט בסעיף , (מהחברה

רוב 

√לא67.74מיוחד



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 

מיוחדת10:00 6430151.6713/09/16מ"בע

ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות "אישור התקשרות חנ. 3

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

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

עברבעדבעד לדוח1.3הכל כמפורט בסעיף , לכלל חברות קבוצת אקויטל, מ"בתוספת מע

רוב 

√לא97.54מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

מיוחדת10:00 6430151.6713/09/16מ"בע

מר סער )ל החברה "מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן סער. 4

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

 1.4כמפורט בסעיף , (ח" אלפי ש720למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 

עברבעדבעדלדוח

רוב 

√לא96.32מיוחד

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

1 .To reelect Mr. Shraga Katz as a Class I director and Chairman 

of the Board of Directors of the Company, to serve until the 2019 

annual meeting of shareholders.לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

2 .To reelect Mr. Steve Levy as an Outside Director (as defined 

in the Israeli Companies Law) of the Company, to serve for a 

term of three years commencing as of the end of his current 

term.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא51מיוחד

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

נגדנגד.To approve the Compensation Policy of the Company. 3שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

4 .To approve an amendment to the equity compensation 

provided to our Directors.לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

5 .To approve the grant of RSUs to the Chairman of the Board of 

Directors, Mr. Shraga Katz.לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

6 .To approve an amendment to the employment terms of the 

Company’s Chief Executive Officer.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא51מיוחד

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

7 .To approve the grant of RSUs to the Company’s Chief 

Executive Officer.נגדנגד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

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

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

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

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

independent registered public accounting firm for the fiscal year 

ending December 31, 2016 and until the next annual meeting of 

shareholders, and to authorize the Board, upon recommendation 

of the audit committee, to fix the remuneration of said 

independent registered public accounting firm.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

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

ended December 31, 2015, including a review of the fiscal 2015 

financial statements.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:30 10996540.2313/09/16(דואלי)

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

before the Annual Meeting or any adjournment or postponement 

thereof.לאר.לדיוןנגדנגד√

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

שנתית10:00 5830130.4214/09/16מ"שיין בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015בדצמבר 

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

שנתית10:00 5830130.4214/09/16מ"שיין 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

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

שנתית10:00 5830130.4214/09/16מ"שיין בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

שנתית10:00 5830130.4214/09/16מ"שיין בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.הכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

שנתית10:00 5830130.4214/09/16מ"שיין בע

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 רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני



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

שנתית10:00 5830130.4214/09/16מ"שיין בע

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

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

רוב 

√לא78.09מיוחד

מנורה ביטוח

. ל.א.ו.י

ירושלים 

אויל 

אקספלור

שנתית10:00 5830130.4214/09/16מ"שיין בע

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 

עברבעדבעד לדוח1.7הכל כמפורט בסעיף , (ח" אלפי ש6.5מהחברה בסכום של 

רוב 

√לא80.54מיוחד

מנורה ביטוח

דוראה 

השקעות 

ופיתוח 

מ "בע

12:00 372007514/09/16(מחוקה)

ח ללא "אג

התכנסות

כ לביצוע חקירות ומיצוי זכויות תביעה של קופת הפירוק של "מינוי ב. 1

לא עברנגדללא המלצההחברה

רוב 

√לא59מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אחים נאוי 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדושנתית15:00 2080170.0114/09/16מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

אחים נאוי 

שנתית15:00 2080170.0114/09/16מ"בע

מוצע למנות מחדש את : מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקביעת שכרו. 2

כמשרד רואי החשבון המבקר של , זיו האפט, BDOמשרד רואי החשבון 

כן יינתן . החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי זה, החברה

באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.2015

מנורה ביטוח

קבוצת 

אחים נאוי 

שנתית15:00 2080170.0114/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 3

ר דירקטוריון החברה נכון למועד "למנות מחדש את מר שאול נאוי המכהן כיו

√לארוב רגילעברבעדבעד.זה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אחים נאוי 

שנתית15:00 2080170.0114/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 4

ל החברה נכון למועד "למנות מחדש את מר דורי נאוי המכהן כדירקטור ומנכ

√לארוב רגילעברבעדבעד.זה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אחים נאוי 

שנתית15:00 2080170.0114/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 5

שירה נהיר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ' למנות מחדש את גב

√לארוב רגילעברבעדבעד.נכון למועד זה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אחים נאוי 

√לארוב רגילעברבעדבעדדירקטורית בלתי תלויה, שירה נהיר' מתן התחייבות לשיפוי לגב. 6שנתית15:00 2080170.0114/09/16מ"בע



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)
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תנאי 
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לועדת 
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מנורה ביטוח

דוראה 

השקעות 

ופיתוח 

מ "בע

ח"אג18:00 372011714/09/16(מחוקה)

כ לביצוע " מינוי ב1.1: הנושאים על סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן. 1

: חקירות ומיצוי זכויות תביעה של קופת הפירוק של החברה נוסח ההחלטה

לכתב ההצבעה המצורף ' לאשר את הסכם שכר הטרחה המצורף כנספח ג

לנאמן להגיש בקשה לבית המשפט של פירוק למנות -לזימון זה ולהורות ל

בעל ")כבעל תפקיד , עורכי דין', את עורך הדין גיא גיסין ממשרד גיסין ושות

גיבוש מסקנות והגשת תביעות בכפוף , דרישה, לשם חקירה ("התפקיד

לממצאים שיגובשו על ידו כנגד כל גורם מתאים לרבות בכל הנוגע ובגין 

או תביעות ייצוגיות בגין כל עילה /או תביעות נגזרות של החברה ו/תביעות ו

או דירקטורים /שהיא אשר עומדת למחזיקי אגרות החוב כנגד בעלי מניות ו

ח "ר, כגון מעריכי שווי)או נותני שירותים מקצועיים /או נושאי משרה ו/ו

עילת , או כלפי צד שלישי ללא הגבלה בזהות הצד השלישי/ו (ב"וכיוצ

: להלן ביחד ולחוד)ל "או מבטחיהם של מי מהנ/התביעה ושווי התביעה ו

ואשר עילתן התגבשה עד למועד מינוי המפרקים  ("הצדדים השלישיים"

לכתב ' וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים כנספח ג, הזמניים

תהווה  (ככל שתתקבל ברוב מיוחד)ההחלטה . ההצבעה המצורף לזימון זה

,  לחוק החברות350לפנות לבית המשפט מכוח סעיף , מתן הוראה לנאמן

שיאשר את המחאת זכויות התביעה של מחזיקי אגרות , 1999-ט"התשנ

או /החוב כנגד מי מהצדדים השלישיים לטובת בעל התפקיד בגין כל טענה ו

כל סעד – או כל סעד העומדים להם ובכלל זה /או עילת תביעה ו/דרישה ו

כנגד כל צד שלישי , או שטר הנאמנות/העומד להם מכוח חוק ניירות ערך ו

נושאי , רשויות, כנגד חייבים- מבלי לפגוע בכלליות האמור , לרבות, שהוא

, בעלי שליטה קודמים בחברה וכל צד שלישי אחר, משרה לשעבר בחברה

גופים מוסדיים , יועצים, ח"רו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה

, ל ביטוח אחריות מקצועית"שונים וכן חברות ביטוח אשר העניקו למי מהנ

כמו כן ככל . לרבות בקשר עם הנסיבות אשר הובילו לקריסת החברה

והחלטה זו תאושר היא תהווה המחאת זכויות מוחלטת ובלתי חוזרת לבעל 

במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגיש הנאמן כאמור . התפקיד

לא עברנגדללא המלצה (ככל שיתקבלו)יתבקש בית המשפט לקבוע כי התמורות שיתקבלו , לעיל

רוב 

√לא64.79מיוחד

מנורה ביטוח

נעמן גרופ 

√לארוב רגילעברבעדבעדהתקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה. 1מיוחדת12:00 10835750.3115/09/16מ"בע (ו.נ)

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015מצב ענייני החברה 

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

 (Ernst and Young)אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר 

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד2015הבאה ודיווח על שכרם בשנת 

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

שאינו )אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת (דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

שאינו )אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה רוני נפתלי . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת (דירקטור חיצוני
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מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

שאינו )אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת (דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

שאינו )אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת (דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

שאינו )אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת (דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

אישור מינוי מחדש של מר עזרי גונן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 8

עברבעדבעדכהונה שלישית

רוב 

√לא5099.96מיוחד

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

שנתית16:00 10972600.7019/09/16מ"בע

אישור מינוי מחדש של גברת שרון שוופי כדירקטור חיצוני בחברה . 9

עברבעדבעדלתקופת כהונה שלישית

רוב 

√לא5099.96מיוחד

מנורה ביטוח

אדמה 

פתרונות 

לחקלאות 

ח"אג09:00 11109150.6120/09/16מ"בע

כנאמן לאגרות  ("משמרת")מ "מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע. 1

עברבעדבעדשל החברה חלף הנאמן ('סדרה ב)החוב 

רוב 

√לא99.98מיוחד

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג10:00 13800475.8320/09/16מ"בע

דיון התייעצות בדבר מינוי ברוקר מטעם המחזיקים לשם איתור רוכש . 1

 לתוספת לשטרי הנאמנות של 28.2וזאת על פי סעיף , לנכסי קאפלה

 במסגרת הסדר החוב שאושר על ידי 18.8.2016הסדרות אשר נחתמו ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.("התוספת: "להלן) 6.6.2016בית המשפט ביום 

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג10:00 13800475.8320/09/16מ"בע

דיון והתייעצות בדבר מינוי יועץ מקצועי מטעם הנאמנים לשם ליווי וסיוע . 2

√לאדיוןדיוןדיון. לתוספת34על פי סעיף , בכל עניין הקשור לנכסי קאפלה

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

√לאדיוןדיוןדיון.עדכון מטעם נציג החברה בדבר מצב החברה ועסקיה. 3ח"אג10:00 13800475.8320/09/16מ"בע

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג10:00 13800475.8320/09/16מ"בע

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע- כללי . 4

√לאדיוןדיוןדיון.החוב
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מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג10:00 13801040.9020/09/16מ"בע

דיון התייעצות בדבר מינוי ברוקר מטעם המחזיקים . 1.1: על סדר היום. 1

דיון בדבר מינוי ברוקר מטעם – בהתאם להוראות התוספת לשטרי הנאמנות 

 לתוספת 28.2וזאת על פי סעיף , המחזיקים לשם איתור רוכש לנכסי קאפלה

 במסגרת הסדר 18.8.2016לשטרי הנאמנות של הסדרות אשר נחתמו ביום 

' ס. ("התוספת: "להלן) 6.6.2016החוב שאושר על ידי בית המשפט ביום 

- מינוי ברוקר לאיתור קונה לנכסי קאפלה : "לתוספת קובע כדלקמן. 28.2

 (4סדרה )-ו (2סדרה )למחזיקי אגרות החוב ,  ואילך1.8.2016החל מיום 

ברוב של , בכפוף לקבלת החלטה באסיפה משותפת, תעמוד הזכות בכל עת

למינוי ברוקר מטעם מחזיקי שתי סדרות ,  מהמשתתפים באותה אסיפה%75

נכסי "במטרה שיפעל לאיתור קונה ל ("הברוקר: "להלן)אגרות החוב 

אשר פעילותו )החברה תשתף פעולה עם הברוקר . כולם או חלקם, "קאפלה

- או תיחשב כחלק מהוצאות העסקה , תמומן על ידי מחזיקי אגרות החוב

וכן תמסור מסמכים ומידע  (ח עם הברוקר"בהתאם לסיכום של נאמני האג

ובלבד שאלו מצויים בידה או , ללא כל מגבלה, כפי שיתבקשו על ידי הברוקר

בכפוף לחתימה על , (או שקיימת הזכות לקבלתם)בידי כל תאגיד בשליטתה 

החברה לא .לתוספת זו' ב כנספח ז"טופס סודיות על ידי הברוקר בנוסח המצ

תוכל להתנגד לזהות הברוקר שתיקבע על ידי מחזיקי אגרות החוב אלא 

ככל , לתוספת. 28.3.1מן הראוי לציין כי על פי סעיף • ". מנימוקים סבירים

, וזאת רק כתוצאה מפעולותיו של הברוקר, ותהיה ירידת ערך בנכסי קאפלה

אזי מחזיקי אגרות החוב יהיו מנועים מלהעמיד את חוב החברה כלפיהם 

 לשטרי הנאמנות משנת 37.3לפירעון מיידי בגין העילה הקבועה בסעיף 

קובעים , 2012בשטרי הנאמנות משנת '  לפרק ח37.3-  ו37סעיפים . 2012

בכל אחד מן המקרים  . 37שינוי העילות לפירעון מיידי . ח"; כדלקמן

ובכפוף לקבלת אישור לכך מאת אסיפת מחזיקי אגרות , המפורטים להלן

, (4סדרה )ח "או אג (3סדרה )ח "או אג (2סדרה )ח "אג)החוב הרלבנטית 

יהיה הנאמן רשאי להעמיד לפירעון מיידי את , בהחלטה מיוחדת, (לפי העניין

: ... כל חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של אותה סדרה רלבנטית

√לאדיוןדיוןדיון 33כאמור בסעיף , ח תזרים המזומנים שהציגה החברה"אם על פי דו. 37.3

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

מיוחדת13:00 3150100.2120/09/16מ"מיגון בע

אישור מדיניות התגמול : אישור מדיניות תגמול של נושאי משרה בחברה. 1

בהתאם להוראות , לדוח הזימון' המצורפת כנספח א, המעודכנת של החברה

לאשר את מדיניות - נוסח ההחלטה המוצעת . א לחוק החברות267סעיף 

לדוח ' המצורפת כנספח א, התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה

עברבעדבעד.הזימון

רוב 

√לא5070.49מיוחד

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

מיוחדת13:00 3150100.2120/09/16מ"מיגון בע

, בעל השליטה, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר דניאל בלום. 2

מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר דניאל : ל משותף ודירקטור"מנכ

על . ל משותף בחברה"בתפקיד מנכ, בעל השליטה בחברה ודירקטור, בלום

ימשיך מר דניאל בלום ויועסק בחברה במשרה , פי תנאי ההעסקה האמורים

עם התאמה )ח " ש166,000בסך של  (ברוטו)מלאה ויהיה זכאי לשכר חודשי 

חלף שכרו החודשי ברוטו העומד נכון , (שנתית לעליה במדד המחירים לצרכן

יתר תנאי העסקתו של מר דניאל . ח" ש128,544למועד הדוח על סך של 

לאשר את חידוש ועדכון - נוסח ההחלטה המוצעת . בלום יוותרו ללא שינוי

עברבעדבעד. לדוח הזימון3תנאי כהונה וההעסקה של מר דניאל בלום כמפורט בסעיף 

רוב 

√לא5070.48מיוחד
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מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

מיוחדת13:00 3150100.2120/09/16מ"מיגון בע

בנו של בעל , אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר אבי בלום. 3

מוצע לאשר את חידוש ועדכון תנאי : ל משותף ודירקטור "מנכ, השליטה

ל משותף "מנכ, בנו של בעל השליטה בחברה, העסקתו של מר אבי בלום

, על פי תנאי ההעסקה האמורים. ל משותף בחברה"בתפקיד מנכ, ודירקטור

ימשיך מר אבי בלום ויועסק בחברה במשרה מלאה ויהיה זכאי לשכר חודשי 

עם התאמה שנתית לעליה במדד המחירים )ח " ש126,000בסך של  (ברוטו)

חלף שכרו החודשי ברוטו העומד נכון למועד הדוח על סך של , (לצרכן

נוסח . יתר תנאי העסקתו של מר אבי בלום יוותרו ללא שינוי. ח" ש82,787

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונה וההעסקה של מר - ההחלטה המוצעת 

עברבעדבעד. לדוח הזימון3אבי בלום כמפורט לעיל ובהרחבה בסעיף 

רוב 

√לא5070.48מיוחד

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

מיוחדת13:00 3150100.2120/09/16מ"מיגון בע

בתו של בעל , רבקה ברק' אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של גב. 4

מוצע לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתה של : ל בחברה"סמנכ, השליטה

ל משאבי "בתפקיד סמנכ, בתו של בעל השליטה בחברה, רבקה ברק' גב

, על פי תנאי ההעסקה האמורים. אנוש ומנהלת קשרי משקיעים של החברה

 (ברוטו)רבקה ברק במשרה מלאה ותהיה זכאית לשכר חודשי ' תועסק גב

, (עם התאמה שנתית לעליה במדד המחירים לצרכן)ח " ש56,568בסך של 

. ח" ש46,568חלף שכרה החודשי ברוטו העומד נכון למועד הדוח על סך של 

נוסח ההחלטה . רבקה ברק יוותרו ללא שינוי' יתר תנאי העסקתה של גב

רבקה ברק ' לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונה וההעסקה של גב- המוצעת 

עברבעדבעד. לדוח הזימון3כמפורט לעיל ובהרחבה בסעיף 

רוב 

√לא5096.28מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015 בדצמבר 31ח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של הבנק ליום "דיון בדושנתית15:00 7110100.7220/09/16מ"בע

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

שנתית15:00 7110100.7220/09/16מ"בע

כרואה חשבון  (Deloitte)ח בריטמן אלמגור זהר "אישור מינוי משרד רו. 2

,  ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה2016מבקר לבנק לשנת 

וכן דיווח על שכר רואה החשבון לשנת , והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו

√לארוב רגילעברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה11לפרטים נוספים ראו סעיף . 2015

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

שנתית15:00 7110100.7220/09/16מ"בע

אישור מדיניות מעודכנת לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 3

לקובץ '  על פי הנוסח המצורף כנספח א2018- ו2017, 2016בבנק לשנים 

בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות , המצורף לדיווח זה

אליה מצורפת , המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

, 2018- ו2017, 2016כנספח תכנית הבונוסים לנושאי המשרה בבנק לשנים 

לפרטים . (לקובץ המצורף לדיווח זה' נספח ב)המבוססת על מדיניות התגמול 

עברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה12נוספים ראו סעיף 

רוב 

√לא5085.87מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

שנתית15:00 7110100.7220/09/16מ"בע

מר , ר הדירקטוריון"מ יו"אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן ומ. 4

 13לפרטים נוספים ראו סעיף . בהתאם למדיניות התגמול, ין'משה קלצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.לקובץ המצורף לדיווח זה
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מנורה ביטוח

קסניה 

ר 'ונצ

קפיטל 

מיוחדת12:00 10995711.5521/09/16מ"בע

אישור עדכון הסכם למתן שירותי הניהול עם חברת הניהול של מר אבישי . 1

עברבעדבעדל החברה"מנכ, נועם

רוב 

√לא97.42מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

14:00 11167552.5821/09/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

מתן דיווח . 1.1.1דיון והתייעצות , דיווח. 1.1: על סדר היום של האסיפה. 1

ועדכון על ידי החברה בעניין המקורות לתשלום הריבית הקרוב בגין אגרות 

.  ודיון של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה30.9.2016שחל ביום , החוב

מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר להתקדמות המגעים בעניין . 1.1.2

ודיון של מחזיקי אגרות , מתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות 

דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר דחיית המועד . 1.1.3. החוב בעניין זה

לתשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב ואישור מתן ארכה לנאמן להמשך 

קיום דיונים עם החברה בקשר עם המתווה שהציעה החברה לתיקון שטר 

הנאמנות וכן בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם 

כי , ככל שהחברה תודיע בדיווח מידי עד למועד האסיפה. הגנה על זכויותיהם

, 30.9.2016יש בידיה את המקורות לביצוע תשלום הריבית הקבוע ליום 

לפי שיקול , יעודכנו הנושאים שעל סדר היום או לחילופין תבוטל האסיפה

דיון . 1.2. כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב"דעת הנאמן בהתייעצות עם ב

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

מנורה ביטוח

מטיס 

קפיטל 

מ "בע

14:00 357002521/09/16(מחוקה)

ח "אג

√לאדיוןדיוןדיון.ד רענן קליר"עו,מתן עדכון ודיווח מאת מפרק החברה . 1התייעצות

מנורה ביטוח

אלרון 

תעשיה 

אלקטרוני

שנתית15:30 7490770.4921/09/16מ"ת בע

אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 1

מר - עד האסיפה השנתית הבאה , שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.אדוארדו אלשטיין

מנורה ביטוח

אלרון 

תעשיה 

אלקטרוני

שנתית15:30 7490770.4921/09/16מ"ת בע

אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 2

מר סאול - עד האסיפה השנתית הבאה , שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.זאנג

מנורה ביטוח

אלרון 

תעשיה 

אלקטרוני

שנתית15:30 7490770.4921/09/16מ"ת בע

אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 3

מר - עד האסיפה השנתית הבאה , שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.עמירם אראל

מנורה ביטוח

אלרון 

תעשיה 

אלקטרוני

שנתית15:30 7490770.4921/09/16מ"ת בע

אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 4

יעל ' גב- עד האסיפה השנתית הבאה , שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.(דירקטורית בלתי תלויה)אנדורן 

מנורה ביטוח

אלרון 

תעשיה 

אלקטרוני

שנתית15:30 7490770.4921/09/16מ"ת בע

כרואי החשבון , רואי חשבון, מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר. 5

המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרם 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואי החשבון המבקרים
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√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת . 6שנתית15:30 7490770.4921/09/16מ"ת בע

מנורה ביטוח

אלרון 

תעשיה 

אלקטרוני

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת . 7שנתית15:30 7490770.4921/09/16מ"ת בע

מנורה ביטוח

סלקום 

ישראל 

מ "בע

16:00 11015340.7521/09/16(דואלי)

נדחתה 

בעדבעדapproval of the Company’s Compensation Policy. 1ללא מועד

האסיפה

√לא נדחתה

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

 31הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015בדצמבר 

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעד. והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו2016של החברה לשנת 

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה. 3שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

אישור מינויו מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית . 4

הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.2000-ס"התש

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

אישור מינויה מחדש של הדירקטורית ליאת בנימיני עד לאסיפה השנתית . 5

הבאה ואישור תנאי העסקתה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.2000-ס"התש

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני טל כרמלי לדירקטור חיצוני . 6

עברבעדבעד שנים3בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

רביב לדירקטור  (צחי)אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני יצחק . 7

עברבעדבעד שנים3חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

לית הכספים של "אישור עדכון סעיף הרכב בהסכם ההעסקה של סמנכ. 8

עברבעדבעד,ל החברה ודירקטור בה"מנכ, אשתו של בעל השליטה בחברה, החברה

רוב 

√לא5099.79מיוחד

מנורה ביטוח

אלספק 

הנדסה 

שנתית14:00 10903640.4122/09/16מ"בע

בנו של בעל , אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לאורן הררי. 9

לתקופה נוספת של שלוש שנים החל , ל החברה ודירקטור בה"מנכ, השליטה

עברבעדבעדועדכון שכרו החודשי, 2019 באוגוסט 8 ועד ליום 2016 באוגוסט 9מיום 

רוב 

√לא5099.79מיוחד
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 (.ז.א.ב)

√לאדיוןדיוןדיון2015ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדושנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

מנורה ביטוח

דורסל 

 (.ז.א.ב)

שנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

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

כרואה החשבון המבקר של ' זהר ושות, אלמגור, משרד רואי החשבון בריטמן

כמו . החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה, החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר, כן

מנורה ביטוח

דורסל 

 (.ז.א.ב)

שנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 3

ר דירקטוריון החברה נכון למועד "למנות מחדש את מר יצחק זינגר המכהן כיו

√לארוב רגילעברבעדבעד.זה

מנורה ביטוח

דורסל 

 (.ז.א.ב)

שנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אייל בוגנים המכהן כדירקטור בחברה נכון למועד זה

מנורה ביטוח

דורסל 

 (.ז.א.ב)

שנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר ארז בוגנים המכהן כדירקטור בחברה נכון למועד זה

מנורה ביטוח

דורסל 

 (.ז.א.ב)

שנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

מוצע : לדירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 6

למנות מחדש את מר אורי מאיר המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה נכון 

√לארוב רגילעברבעדבעד.למועד זה

מנורה ביטוח

דורסל 

 (.ז.א.ב)

שנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

, המכהן נכון למועד זה כדירקטור בחברה, מוצע למנות את מר אייל בוגנים. 7

למשך תקופה שתחילתה במועד כינוס האסיפה , ר דירקטוריון החברה"כיו

. המזומנת על פי דוח מיידי זה וסיומה בתום שלוש שנים מהמועד האמור

עברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה1.4לפרטים נוספים ראה סעיף 

רוב 

√לא53.74מיוחד

מנורה ביטוח

דורסל 

 (.ז.א.ב)

שנתית15:00 10966760.2422/09/16מ"בע

מהסיבות המפורטות , מוצע לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה. 8

לדוח '  לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המפורט בנספח ב1.5בסעיף 

לא עברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.5לפרטים נוספים ראה סעיף . זימון האסיפה

רוב 

√לא88.59מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

ח"אג18:00 11167552.5822/09/16מ"בע

בכפוף : ('סדרה ב)דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

לאשר את דחיית , להתקיימותם במצטבר של שני התנאים המפורטים להלן

של החברה הקבוע  ('סדרה ב)מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב 

ואת דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית כאמור הקבוע , 30.9.2016ליום 

. 18.11.2016המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים, 23.9.2016ליום 

ההחלטה על דחיית המועדים . 30.11.2016מועד התשלום ידחה ליום 

קרי הנאמן יודיע לבורסה לניירות ערך על )כמפורט לעיל תיכנס לתוקפה 

של שני התנאים ( במצטבר)בכפוף להתקיימותם  (דחיית המועדים כאמור

', עד ליום ה, דהיינו)שלהלן עד למועד האחרון למסירת כתבי ההצבעה 

מר יצחק גווילי ימסור לחברה ולנאמן . 1: (12:00בשעה , 22.9.2016

לפיה הוא מוותר באופן חד , התחייבות חתומה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת

צדדי על מלוא דמי הניהול להם הוא זכאי בגין השירותים אשר הוא מעניק 

 3- וזאת לתקופה שלא תפחת מ, לחברה על פי הסכם הניהול בין הצדדים

. 2. והחברה תפרסם דיווח מידי בדבר קבלת התחייבות כאמור, שנים

החברה תתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מסויגת כי על אף הוראות 

מלוא יתרת התמורה שתתקבל בגין , ('סדרה ב)שטר הנאמנות לאגרות החוב 

עברבעדבעדמ

רוב 

√לא73.61מיוחד



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

גמול 

חברה 

להשקעות 

ח"אג18:00 11167552.5822/09/16מ"בע

 ימים 30- הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית ב. 2

נוסח : נוספים ובהתאם דחייה נוספת של המועד הקובע לתשלום הריבית

, להסמיך את הנאמן,  לעיל1.1בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף : ההחלטה

מעבר ,  ימים30לתקופה נוספת של , לדחות את מועד תשלום הריבית

ובהתאם לדחות את המועד ,  לעיל1.1לתקופת הדחייה המפורטת בסעיף 

כי סכום , יובהר. ("תקופת הדחייה הנוספת: "להלן)הקובע לתשלום הריבית 

 יישא ריבית פיגורים בהתאם 30.9.2016הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 

על יתרת קרן אגרות )וכן ימשיך להיצבר , (על תיקוניו)לקבוע בשטר הנאמנות 

וזאת , בגין תקופת הדחיה הנוספת ועד למועד התשלום בפועל (החוב

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

 לעיל לא מוצע כל 1.2-  ו1.1במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיפים 

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

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב , ספק

ואו , מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ('סדרה ב)

משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב , בהחלטה באם תתקבל

לא עברבעדללא המלצהעל כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוו ('סדרה ב)

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

ח"אג18:00 11167552.5822/09/16מ"בע

הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות נוסח . 3

לאשר ארכה לנאמן לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות : ההחלטה

במהלך הדיונים כאמור רשאי הנאמן שלא לכנס . 30.11.2016וזאת עד ליום 

אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין 

ההחלטה בסעיף . חות הכספיים של החברה"הערת עסק חי אשר נרשמה בדו

, לכתב ההצבעה' זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א1.3

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ' , יראו את האמור בנספח א, ולעניין זה

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

מיוחדת15:00 11176880.1725/09/16מ"בע

לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם בעלת השליטה 

לתקופה של שלוש שנים החל , מ"אלון חברת הדלק לישראל בע, בחברה

עברבעדבעד2016 באוגוסט 26מיום 

רוב 

√לא5099.97מיוחד

מנורה ביטוח

פריון 

נטוורק 

מ "בע

מיוחדת16:00 10958190.0926/09/16(דואלי)

1 .To consider a proposal of the board of directors to approve 

amendments to our articles of associationלאאין מידעלא עברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פריון 

נטוורק 

מ "בע

מיוחדת16:00 10958190.0926/09/16(דואלי)

2 .To consider a shareholder proposal to approve amendments 

to our articles of associationלאאין מידעלא עברבעדבעד√

מנורה ביטוח

בנק 

מזרחי 

טפחות 

מיוחדת14:00 6954370.5528/09/16מ"בע

כמשמעותו של מונח , אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק' למנות את גב. 1

העומדת גם בתנאי הכשירות של ) 1999-ט"התשנ, זה בחוק החברות

לתקופת כהונה , (301' מס, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, דירקטור חיצוני

שתחל ביום , (תקופת כהונה שנייה)שנים  (3)נוספת של שלוש 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על , זאת; 23.10.2016

בעדבעדבעד.התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

1 .Approval of the re-appointment of Kesselman &amp ;

Kesselman, independent certified public accountants in Israel 

and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited 

group, as the Company's auditor for the period ending at the 

close of the next annual general meeting.לארוב רגילבעדבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

2 .Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended 

December 31, 2015, as determined by the Audit Committee and 

by the Board of Directors, and the report of the Board of 

Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and 

its affiliates for the year ended December 31, 2015.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

3 .Discussion of the Company’s audited financial statements for 

the year ended December 31, 2015 and the report of the Board 

of Directors for such period.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

4 .Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon 

Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh 

Saban ,Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg 

and Mr. Barak Pridor to serve as directors of the Company until 

the close of the next annual general meeting, unless their office 

becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the 

Israeli Companies Law and the Company’s Articles of 

Association.לארוב רגילבעדבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

5 .(A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr .

Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh 

Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and 

ratification of the Compensation of Mr. Barak Pridor; (B) approval 

and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of 

each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that 

the directors listed above in clause (A) will continue to benefit 

from the Company's existing D&amp;O insurance policy ; (D) 

approval and ratification that Mr. Barak Pridor will benefit from 

the indemnification letter subject to the adoption of Resolution 5 

below; and (E) approval that the directors listed above in clause 

(A) who have indemnification letters will continue to benefit from 

the indemnification thereunder and will be granted a new 

indemnification and release letter, (as set forth in Resolution 7 

below);בעדבעדבעד

רוב 

√לא50מיוחד



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

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

6 .(A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and 

Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the 

reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen 

and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and 

Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's 

existing D&amp;O insurance policy; and (D) approval that Ms .

Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification 

letters will continue to benefit from the indemnification 

thereunder and be granted a new indemnification and release 

letter subject to the adoption of Resolution 7.לארוב רגילבעדבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

7 .Approval and ratification of the grant of an indemnification 

letter to Mr. Barak Pridor.בעדבעדבעד

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

8 .Approval of the amendments to provisions of the Company’s 

Articles of Association.בעדבעדבעד

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

9 .Approval of a new indemnification and release letter to the 

Company's Office Holders.בעדבעדבעד

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

10 .Approval of a new Compensation Policy for the Company's 

Office Holders.בעדבעדבעד

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

מ "בע

שנתית14:00 10834840.8828/09/16(דואלי)

11 .Do your holdings and your vote 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 “H” to the Proxy Statement distributed with 

this Deed of Vote.לאר.לדיוןדיוןדיון√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אמות 

השקעות 

מיוחדת14:00 10972780.2928/09/16מ"בע

 20אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1

בעדבעדבעד.לחוק החברות 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אמות 

השקעות 

מיוחדת14:00 10972780.2928/09/16מ"בע

ל החברה בהתאמה למדיניות התגמול "אישור עדכון תנאי התגמול של מנכ. 2

בעדבעדבעד.המעודכנת 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

הפועלים 

מיוחדת16:30 6625770.8928/09/16מ"בע

כמשמעות מונח זה , הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני

כמשמעות , וכדירקטור בלתי תלוי,  להוראות ניהול בנקאי תקין301בהוראה 

 6החל מיום , לתקופה של שלוש שנים נוספות, מונח זה בחוק החברות

√לארוב רגילבעדבעדבעד.2016באוקטובר 

מנורה ביטוח

בנק 

הפועלים 

מיוחדת16:30 6625770.8928/09/16מ"בע

, לתקופה של שלוש שנים, מינוי מר ישראל תפוחי לכהונת דירקטור בבנק

√לארוב רגילבעדבעדבעד2016 בנובמבר 1החל מיום 

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760170.8729/09/16מ"בע

 3מינוי מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת . 1

אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט , 2016 באוקטובר 11החל מיום , שנים

בעדבעדבעד.בדוח זימון האסיפה 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

מיוחדת10:00 6250120.2929/09/16מ"בע

בהתאם להוראות סעיף , אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. 1

בעדבעדבעד.א לחוק החברות267

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

מיוחדת10:00 6250120.2929/09/16מ"בע

צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום "מינוי מר דרור ברזילי כדח

בעדבעדבעד8.10.2016

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

מיוחדת11:00 1550361.8229/09/16מ"בע

 שנים החל מיום 3אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של 

בעדבעדבעד1.1.2017

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

מיוחדת11:00 1550361.8229/09/16מ"בע

ר דירקטוריון של "יו, הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם קוזניצקי

בעדבעדבעד1.1.2017 שנים נוספות החל מיום 3- ב, החברה

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

מיוחדת11:00 1550361.8229/09/16מ"בע

הארכת התקשרות החברה עם חברת הניהול שבבעלות מר דרור . 3

 שנים נוספות החל מיום 3- ב, מ"ל חברת מנרב פרויקטים בע"מנכ, קוזניצקי

בעדבעדבעד1.1.2017

רוב 

√לא50מיוחד

ח"אג11:00 11130340.3529/09/16.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

 Emergingלאשר לחברה להעמיד ערבות לחובותיה של חברת . 1

Investments XII B.Vנגדללא המלצה

טרם 

התפרס

מו 

תוצאות 

האסיפה

רוב 

√לאמיוחד


