
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה
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הרוב 

המיוחד 
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(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדהרכב הדירקטוריון. 1ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

שלמה : מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדרודב

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

דורון : מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת. 3

√לארוב רגילעברנגדנגדמן'תורג

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברנגדנגדעמי ברלב: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת. 4ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדרמי נומקין: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת. 5ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדדוד גרנות: מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת. 6ומיוחדת

28022019 עד תאריך 01022019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 



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

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדדב קוטלר: מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת. 7ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את . 8

√לארוב רגילעברבעדבעדשכרו

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.5203/02/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, 2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019שיפורסמו בחודש מרץ 

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

מיוחדת17:00 7670120.7503/02/19מ"בע

אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת . 1

עברבעדבעדא לחוק החברות267סעיף 

רוב 

√לא98.66מיוחד

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

מיוחדת12:00 10811650.3904/02/19מ"בע

אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב . 1

עברבעדבעד30.09.2020עד ליום , מ"מגדל חברה לביטוח בע, מרכז בחברה הבת

רוב 

√לא82.6מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

שנתית12:00 10913540.3604/02/19מ"בע

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום , החברה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

שנתית12:00 10913540.3604/02/19מ"בע

מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה: המוצעת

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

שנתית12:00 10913540.3604/02/19מ"בע

מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה ' מינוי מחדש של גב. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.מיכל קמיר כדירקטורית בחברה' למנות מחדש את גב: המוצעת

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

שנתית12:00 10913540.3604/02/19מ"בע

 2017מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת . 4

וכן ; רואי חשבון- למנות מחדש את סומך חייקין : נוסח ההחלטה המוצעת

כרואי , רואי חשבון- ' זהר ושות, אלמגור, למנות מחדש את דלויט בריטמן

√לארוב רגילעברבעדבעד.חשבון מבקרים משותפים של החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

מיוחדת14:00 11038780.7204/02/19מ"בע

ב כנספח "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ. 1

למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה , לדוח זימון האסיפה' א

עברבעדבעד(ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות, או תקופה ארוכה יותר)הכללית 

רוב 

√לא56.9מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מיוחדת17:00 7390370.3904/02/19מ"בע

לתקופת כהונה בת , מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב. 1

שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת , שנים (3)שלוש 

עברבעדבעדמכוח דוח זימון האסיפה

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מיוחדת17:00 7390370.3904/02/19מ"בע

לתקופת כהונה , למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה. 2

לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח 

וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה , דוח זימון האסיפה

√לארוב רגילעברבעדבעדשתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת12:30 11338750.2806/02/19מ"בע

אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה . 1

עברבעדבעד.נוספת

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

שפיר 

הנדסה 

ותעשיה 

מיוחדת12:30 11338750.2806/02/19מ"בע

אשר אינם , אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה. 2

עברבעדבעד.כפי שיכהנו בה מעת לעת, נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם

רוב 

√לא71.63מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

11:30 61103651.3107/02/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון 1.2. 30.1.2019 עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 1.1

. והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

11:30 61104311.2507/02/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון 1.2. 30.1.2019 עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 1.1

. והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

קנביט 

פארמסוטי

קלס 

מ "בע

מיוחדת16:00 108436712.5007/02/19(בשימור)

 2016(ל הון אחזקות . ע18-02-59143א .אישור הסדר הפשרה בת. . 1

√לאעברבעדבעד''מ ואח"בע'' תמיר פישמן ושות'' מ נ"בע(

מנורה ביטוח

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

16:00 63800834.5810/02/19מ"בע

ח "אג

נדחית

, להורות לנאמן: לאשר את בקשת המפרק לתשלום שכר טרחה ההחלטה. 1

להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים , כ"באמצעות ב

לבקשת המפרק לשכר טרחה בגין הליכים משפטיים שבהם נקט וינקוט 

דירקטורים ונושאי משרה בהשבה , לחיובם של בעלי שליטה בחברה, המפרק

כפי , בגין חלוקת דיבידנד אסורה, או תשלום פיצוי לקופה/לקופת החברה ו

לכתב ' נספח ג-  והמצורפת כ8.10.2018שהוגשה לבית המשפט ביום 

יגיש הנאמן לבית , יצוין כי ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל. ההצבעה

ההחלטה בסעיף זה כפופה . המשפט התנגדות לבקשת המפרק לעיל

יראו את , ולעניין זה, ב" לזימון המצ7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7האמור בסעיף 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה
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בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

שטראוס 

מיוחדת15:00 7460160.5611/02/19מ"גרופ בע

אשר עובד בחברה , אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה. 1

עברבעדבעדואינו מכהן כנושא משרה בה

רוב 

√לא98.2מיוחד

מנורה ביטוח

מוניציפל 

מיוחדת15:00 7110100.5312/02/19מ"בנק בע

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

עברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה2.1לפרטים נוספים ראו סעיף . המשרה בבנק

רוב 

√לא86.42מיוחד

מנורה ביטוח

מוניציפל 

מיוחדת15:00 7110100.5312/02/19מ"בנק בע

. לבנה שיפמן' גב, ר הדירקטוריון"אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו. 2

בעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה2.2לפרטים נוספים ראו סעיף 

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

מוניציפל 

מיוחדת15:00 7110100.5312/02/19מ"בנק בע

 Municipal Bank- ".בעברית ול" מ"מוניציפל בנק בע:"שינוי שם הבנק ל. 3

Ltd "עברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה2.3לפרטים נוספים ראו סעיף . באנגלית

רוב 

√לא99.98מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

12:00 2860131.6314/02/19מ"ברן בע

שנתית 

ומיוחדת

 כדירקטור חיצוני בחברה 063754733ז .מינוי מר אברהם ליבר ת. 1

עברבעדבעד. שנים שתחילתה ביום אישורו על ידי האסיפה הכללית3לתקופת כהונה בת 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

09:30 61103651.3018/02/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה 1.1

 16.2.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , מ"ישראל נכסים בע

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.2. (013579-01-2019: אסמכתא)

√לאדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

09:30 61104311.2418/02/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה 1.1

 16.2.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , מ"ישראל נכסים בע

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.2. (013579-01-2019: אסמכתא)

√לאדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"ע

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

מיוחדת14:00 25902480.7918/02/19מ"בע

דירקטור מכהן בחברה , אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל. 1

עברבעדבעדובעל השליטה בה

רוב 

√לא81.28מיוחד

מנורה ביטוח

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

ח"אג20:00 63800834.5818/02/19מ"בע

לאשר הצעה של מחזיק לקביעת שכר טרחת המפרק בגין הליכים . 1

דירקטורים , משפטיים שבהם נקט וינקוט לחיובם של בעלי שליטה בחברה

בגין חלוקת , או תשלום פיצוי לקופה/ונושאי משרה בהשבה לקופת החברה ו

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל של )דיבידנד אסורה 

להורות לנאמן להגיש : ההחלטה (הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה

לבית המשפט את עמדת מחזיקי אגרות החוב לפיה מחזיקי אגרות החוב 

מסכימים להצעת מחזיק לקביעת שכר טרחת המפרק בגין הליכים משפטיים 

דירקטורים ונושאי , שבהם נקט וינקוט לחיובם של בעלי שליטה בחברה

בגין חלוקת , או תשלום פיצוי לקופה/משרה בהשבה לקופת החברה ו

 מכל סכום שייגבה בפועל לטובת 7.5%לפיה ישולם למפרק , דיבידנד אסורה

 מכל סכום שייגבה בפועל לטובת הנושים 15%- ו; הנושים במקרה של פשרה

ל כולל גם את שכר "שכר הטרחה הנ)במקרה של פסק הדין ללא פשרה 

הצעת המחזיק המפורטת לעיל הועברה על ידי הנאמן .א: יודגש כי. (המפרק

הואיל והנאמן הודיע לבית .ב. למפרק אשר השיב כי הוא אינו מסכים לה

המשפט על התנגדות מחזיקי אגרות החוב לבקשת שכר הטרחה אשר 

אך לא הציע הצעה חלופית מטעם מחזיקי אגרות , 1הוצעה על ידי המפרק

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה"קבלת החלטה , החוב
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אלון 

חברת 
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לישראל 

23:00 11015670.8518/02/19מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

את התקשרות , להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה. 

√לאעברבעדללא המלצה2019החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

23:00 11015670.8518/02/19מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

את , להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה. . 2

התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 

√לאעברבעדללא המלצה דולר000,55עד פרמיה שנתית בגובה של ,  ואילך2020

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

שנתית11:00 5760170.9119/02/19מ"בע

חות הכספיים המבוקרים של "דיון בדו : 2017עיון בדוח התקופתי לשנת 

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום "החברה ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

שנתית11:00 5760170.9119/02/19מ"בע

מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של : מינוי רואה חשבון מבקר. 2

החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

√לארוב רגילעברבעדבעד.שכרם

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

שנתית11:00 5760170.9119/02/19מ"בע

אשר , למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

שנתית11:00 5760170.9119/02/19מ"בע

אשר ימשיך , למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

שנתית11:00 5760170.9119/02/19מ"בע

אשר ימשיך , למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

שנתית11:00 5760170.9119/02/19מ"בע

אשר יהיה זכאי לגמול , למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה. 6

וביחס להענקת כתב שיפוי למר , לדוח הזימון' ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון7כספי כאמור בנושא 

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

שנתית11:00 5760170.9119/02/19מ"בע

מר . לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. 7

בהמשך לאישור  . 2019 בינואר 10יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 

ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה 

המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר 

-2018-01: אסמכתא) 13.9.2018צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 

אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור , (087141

לתמצית נימוקי ועדת התגמול . מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות

. לדוח הזימון' והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר : "תמצית החלטה המוצעת

√לארוב רגילעברבעדבעד."כספי בהתאם לאמור לעיל
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(1992) - 
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14:00 3940151.5820/02/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף . 1

לתקופה של שלוש , לדוח זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח א, הכללי

עברבעדבעד.שנים ממועד אישור האסיפה

רוב 

√לא63.75מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

חמת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן. 1שנתית12:00 3840160.4321/02/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

חמת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן. 2שנתית12:00 3840160.4321/02/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

חמת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן. 3שנתית12:00 3840160.4321/02/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

חמת 

שנתית12:00 3840160.4321/02/19מ"בע

משרד בריטמן , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.רואי חשבון - (Deloitte)' אלמגור זהר ושות

מנורה ביטוח

קבוצת 

חמת 

שנתית12:00 3840160.4321/02/19מ"בע

דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה ' הארכת כהונתה של גב. 5

עברבעדבעד2019 בפברואר 20של שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

חמת 

√לאר.לעברדיוןדיון31.12.2017דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום . 6שנתית12:00 3840160.4321/02/19מ"בע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61103651.3021/02/19מ"בע

לבחור במסלול מכירת  (1)- בחירת המסלול המועדף :: נוסח ההחלטה. 1

; (כהגדרתה להלן)ההצעה לרכישת אפריקה נכסים – מניות אפריקה נכסים 

תתקבלנה ההחלטות , מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול בסעיף זה להלן

. ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים, (לפי הענין) להלן 4או 3שבסעיפים 

לרבות , מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה: הפניית תשומת לב 

בשל " נמנע"משולה להצבעת , באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית

העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות 

ההחלטה שתקבל ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"האפקט של הצבעה ". נגד"ה

, ח זה" לדו2-  ו1מבין שתי ההחלטות שבסעיפים " בעד"את מירב הקולות 

ככל שמסלול מכירת מניות : הפניית תשומת לב נוספת. היא אשר תתקבל

יספור הנאמן רק את ,  זה לעיל1אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 

הצעת בן - ככל שמסלול הסדר חוב כולל .  להלן4-  ו3ההצבעות על סעיפים 

יספור הנאמן רק את ,  להלן2משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי .  להלן5ההצבעות על סעיף 

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

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהנאמן אג. א: רקע. ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, ההצבעה המצורף
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ח"אג16:30 61103651.3021/02/19מ"בע

לבחור במסלול הסדר חוב . (2)- בחירת המסלול המועדף : נוסח ההחלטה. 2

מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול . הצעת בן משה המתוקנת- כולל 

, (לפי הענין) להלן 4או 3תתקבלנה ההחלטות שבסעיפים , בסעיף זה להלן

מובהר במפורש כי : הפניית תשומת לב . ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים

, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, הצבעה נגד בסעיף זה

בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן " נמנע"משולה להצבעת 

הינו " נגד"האפקט של הצבעה ". נגד"כי הנאמן לא יספור את קולות ה

מבין שתי " בעד"ההחלטה שתקבל את מירב הקולות ". נמנע"כהצבעת 

הפניית תשומת . היא אשר תתקבל, ח זה" לדו2-  ו1ההחלטות שבסעיפים 

ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש : לב נוספת

ככל .  להלן4-  ו3יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיפים ,  לעיל1בסעיף 

הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש - שמסלול הסדר חוב כולל 

.  להלן5יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיף ,  זה לעיל2בסעיף 

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

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

קיבלו הצעה , נאמן אגרות החוב והחברה. א: רקע. ל"נפרד מההחלטה הנ

נגדללא המלצהבלתי

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61103651.3021/02/19מ"בע

ההצעה לרכישת אפריקה נכסים – מסלול מכירת מניות אפריקה נכסים . 3

תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול  (כהגדרתה לעיל)

יספור ,  לעיל1מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 

כל מחזיק רשאי . הנאמן רק את ההצבעות בסעיף זה להלן על כל תתי סעיפיו

חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד או  (או נגד)להצביע בעד 

אישור והיענות להצעה לרכישת מניות . נגד כל ההצעות כמקשה אחת

' כז- ו' אפריקה נכסים המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו

מובהר כי לאור תנאי ההצעה המחייבים מכירת המניות המשועבדות הן )

ההחלטה מותנית בכך שהחלטה זהה תתקבל גם ', והן לסדרה כז' לסדרה כו

עוד מובהר כי ההחלטה תהיה בתוקף גם אם . ברוב הדרוש', בסדרה כז

לאשר את : נוסח ההחלטה. ( להלן לא תתקבל2.2הצעת ההחלטה שבסעיף 

מ המשועבדות "המכר על ידי החברה של כל מניות אפריקה ישראל נכסים בע

בהתאם לתנאי ההצעה , ('כז-ו' סדרות כו)לטובת מחזיקי אגרות החוב 

בכפוף לאישור זהה : כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. לרכישת אפריקה נכסים

. א: את הנאמן ('סדרה כו)מורים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב , בסדרה כז

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמסכימים ('כז-ו' סדרה כו)להודיע למציעים כי מחזיקי אגרות החוב 
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ח"אג16:30 61103651.3021/02/19מ"בע

אישור היענות להצעה לרכישת אפריקה נכסים בגין המניות שבידי החברה . 4

ואשר אינן משועבדות מובהר כי הנאמן יספור את ההצבעות בהחלטה זו רק 

'  לעיל הן על ידי סדרה כו3.וככל שהתקבלה ברוב הנדרש ההחלטה שבסעיף 

לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה : נוסח ההחלטה. 'והן על ידי סדרה כז

, בהתאם לתנאי ההצעה לרכישת אפריקה נכסים, ולאשר לה למכור למציעים

את יתרת מניות אפריקה נכסים שאינן משועבדות לטובת מחזיקי אגרות 

מורים ומסמיכים : כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ('כז-ו' סדרות כו)החוב 

להודיע למציעים כי מחזיקי . א: את הנאמן ('סדרה כו)מחזיקי אגרות החוב 

; על כל תנאיה, להצעה, באופן בלתי חוזר, מסכימים ('סדרה כו)אגרות החוב 

על פי , לנקוט בכל הפעולות וההליכים הנדרשים לשם הוצאת העסקה. ב

לקבל את הסכמתה הבלתי חוזרת של החברה , אל הפועל ובכלל זה, ההצעה

כי ככל . ג. להעברת המניות שאינן משועבדות למציעות לפי הוראות ההצעה

בעד נגד נמנע ההחלטה . לא יהיה כל תוקף לאישור זה, שההצעה תפקע

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

כחלק בלתי נפרד , לכתב ההצבעה המצורף' נספח א-יראו את האמור ב

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61103651.3021/02/19מ"בע

מסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת תשומת לב המחזיקים מופנית . 5

לכך כי רק ככל שמסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב 

להורות לנאמן . . זה להלן5יספור הנאמן את ההצבעות רק על סעיף , הדרוש 

לפעול ביחד עם החברה ובן משה להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך 

 לחוק 350לפי סעיף (כהגדרתה לעיל)לאישור הצעת בן משנה המתוקנת 

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים )החברות 

ביחד עם הנציגות , להורות לנאמן: נוסח ההחלטה (למעט הנמנעים, בהצבעה

לנסח עם החברה ובן משה תוכנית הסדר מפורטת על בסיס הצעת בן , כ"וב

 350בהתאם לסעיף , משה המתוקנת ולהגיש בקשה לכינוס אסיפות נושים

יובהר . לא יהיה כל תוקף לאישור זה, ככל שההצעה תפקע. לחוק החברות

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לפי סעיף זה תתקבל רק לאחר : כי

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול . 1999- ט "החברות התשנ

או אסיפות הנושים שתכונסנה /אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפות המחזיקים ו

על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא כאמור והוא יהיה רשאי 

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

נגדללא המלצההה. המוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61104311.2521/02/19מ"בע

לבחור במסלול מכירת  (1)- בחירת המסלול המועדף :: נוסח ההחלטה. 1

; (כהגדרתה להלן)ההצעה לרכישת אפריקה נכסים – מניות אפריקה נכסים 

תתקבלנה ההחלטות , מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול בסעיף זה להלן

. ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים, (לפי הענין) להלן 4או 3שבסעיפים 

לרבות , מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה: הפניית תשומת לב 

בשל " נמנע"משולה להצבעת , באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית

העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות 

ההחלטה שתקבל ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"האפקט של הצבעה ". נגד"ה

, ח זה" לדו2-  ו1מבין שתי ההחלטות שבסעיפים " בעד"את מירב הקולות 

ככל שמסלול מכירת מניות : הפניית תשומת לב נוספת. היא אשר תתקבל

יספור הנאמן רק את ,  זה לעיל1אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 

הצעת בן - ככל שמסלול הסדר חוב כולל .  להלן4-  ו3ההצבעות על סעיפים 

יספור הנאמן רק את ,  להלן2משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי .  להלן5ההצבעות על סעיף 

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

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהנאמן אג. א: רקע. ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, ההצבעה המצורף

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61104311.2521/02/19מ"בע

לבחור במסלול הסדר חוב . (2)- בחירת המסלול המועדף : נוסח ההחלטה. 2

מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול . הצעת בן משה המתוקנת- כולל 

, (לפי הענין) להלן 4או 3תתקבלנה ההחלטות שבסעיפים , בסעיף זה להלן

מובהר במפורש כי : הפניית תשומת לב . ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים

, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, הצבעה נגד בסעיף זה

בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן " נמנע"משולה להצבעת 

הינו " נגד"האפקט של הצבעה ". נגד"כי הנאמן לא יספור את קולות ה

מבין שתי " בעד"ההחלטה שתקבל את מירב הקולות ". נמנע"כהצבעת 

הפניית תשומת . היא אשר תתקבל, ח זה" לדו2-  ו1ההחלטות שבסעיפים 

ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש : לב נוספת

ככל .  להלן4-  ו3יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיפים ,  לעיל1בסעיף 

הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש - שמסלול הסדר חוב כולל 

.  להלן5יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיף ,  זה לעיל2בסעיף 

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

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

קיבלו הצעה , נאמן אגרות החוב והחברה. א: רקע. ל"נפרד מההחלטה הנ

נגדללא המלצהבלתי

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61104311.2521/02/19מ"בע

ההצעה לרכישת אפריקה נכסים – מסלול מכירת מניות אפריקה נכסים . 3

תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול  (כהגדרתה לעיל)

יספור ,  לעיל1מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 

כל מחזיק רשאי . הנאמן רק את ההצבעות בסעיף זה להלן על כל תתי סעיפיו

חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד או  (או נגד)להצביע בעד 

אישור והיענות להצעה לרכישת מניות . נגד כל ההצעות כמקשה אחת

' כז- ו' אפריקה נכסים המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו

מובהר כי לאור תנאי ההצעה המחייבים מכירת המניות המשועבדות הן )

ההחלטה מותנית בכך שהחלטה זהה תתקבל גם ', והן לסדרה כז' לסדרה כו

עוד מובהר כי ההחלטה תהיה בתוקף גם אם . ברוב הדרוש', בסדרה כז

לאשר את : נוסח ההחלטה. ( להלן לא תתקבל2.2הצעת ההחלטה שבסעיף 

מ המשועבדות "המכר על ידי החברה של כל מניות אפריקה ישראל נכסים בע

בהתאם לתנאי ההצעה , ('כז-ו' סדרות כו)לטובת מחזיקי אגרות החוב 

בכפוף לאישור זהה : כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. לרכישת אפריקה נכסים

. א: את הנאמן ('סדרה כז)מורים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב , בסדרה כו

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמסכימים ('כז-ו' סדרה כו)להודיע למציעים כי מחזיקי אגרות החוב 

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61104311.2521/02/19מ"בע

אישור היענות להצעה לרכישת אפריקה נכסים בגין המניות שבידי החברה . 4

ואשר אינן משועבדות מובהר כי הנאמן יספור את ההצבעות בהחלטה זו רק 

'  לעיל הן על ידי סדרה כו3.וככל שהתקבלה ברוב הנדרש ההחלטה שבסעיף 

לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה : נוסח ההחלטה. 'והן על ידי סדרה כז

, בהתאם לתנאי ההצעה לרכישת אפריקה נכסים, ולאשר לה למכור למציעים

את יתרת מניות אפריקה נכסים שאינן משועבדות לטובת מחזיקי אגרות 

מורים ומסמיכים : כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ('כז-ו' סדרות כו)החוב 

להודיע למציעים כי מחזיקי . א: את הנאמן ('סדרה כז)מחזיקי אגרות החוב 

; על כל תנאיה, להצעה, באופן בלתי חוזר, מסכימים ('סדרה כז)אגרות החוב 

על פי , לנקוט בכל הפעולות וההליכים הנדרשים לשם הוצאת העסקה. ב

לקבל את הסכמתה הבלתי חוזרת של החברה , אל הפועל ובכלל זה, ההצעה

כי ככל . ג. להעברת המניות שאינן משועבדות למציעות לפי הוראות ההצעה

ההחלטה בסעיף זה כפופה . לא יהיה כל תוקף לאישור זה, שההצעה תפקע

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

כחלק בלתי נפרד , לכתב ההצבעה המצורף' נספח א-יראו את האמור ב

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:30 61104311.2521/02/19מ"בע

מסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת תשומת לב המחזיקים מופנית . 5

לכך כי רק ככל שמסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב 

להורות לנאמן . . זה להלן5יספור הנאמן את ההצבעות רק על סעיף , הדרוש 

לפעול ביחד עם החברה ובן משה להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך 

 לחוק 350לפי סעיף (כהגדרתה לעיל)לאישור הצעת בן משנה המתוקנת 

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים )החברות 

ביחד עם הנציגות , להורות לנאמן: נוסח ההחלטה (למעט הנמנעים, בהצבעה

לנסח עם החברה ובן משה תוכנית הסדר מפורטת על בסיס הצעת בן , כ"וב

 350בהתאם לסעיף , משה המתוקנת ולהגיש בקשה לכינוס אסיפות נושים

יובהר . לא יהיה כל תוקף לאישור זה, ככל שההצעה תפקע. לחוק החברות

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לפי סעיף זה תתקבל רק לאחר : כי

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול . 1999- ט "החברות התשנ

או אסיפות הנושים שתכונסנה /אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפות המחזיקים ו

על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא כאמור והוא יהיה רשאי 

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

נגדללא המלצההה. המוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

ח"אג10:00 11130340.1324/02/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

 דיווח אודות 1.2.  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה1.1

 דיון 1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

י "והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

ח"אג10:00 11432700.1324/02/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

 דיווח אודות 1.2.  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה1.1

 דיון 1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

י "והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4524/02/19מ"סיטי בע

מיוחדת 

נדחית

 לחוק 20' אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס. 1

לא עברנגדנגד.1999-ט"התשנ, החברות

רוב 

√לא86.35מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4524/02/19מ"סיטי בע

מיוחדת 

נדחית

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה . 2

לא עברנגדנגד.ר דירקטוריון"מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו

רוב 

√לא85.14מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4524/02/19מ"סיטי בע

מיוחדת 

נדחית

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה . 3

עברבעדבעד.ל משותף"מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ

רוב 

√לא89.93מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4524/02/19מ"סיטי בע

מיוחדת 

נדחית

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה . 4

עברבעדבעד.ל משותף"כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ-מלאים של מר שרון תוסייה

רוב 

√לא90.81מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

13:00 10958351.4524/02/19מ"סיטי בע

מיוחדת 

נדחית

חברת הנפט – ל "אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ. 5

עברבעדבעד.מ"לישראל בע

רוב 

√לא98.83מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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ישראל 
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ח"אג21:00 11422311.4025/02/19מ"בע

מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא . 1

ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי , (כהגדרתו להלן)סעיף העילה 

אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי 

, עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה: השליטה כאמור נוסח ההחלטה

לפי )במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים 

, לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, (איזו מבין שתי החלופות

ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות 

ההחלטה בסעיף . לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה ('סדרה ח)החוב 

, ולעניין זה, ב" לזימון המצ7זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

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

בנוגע להחלטות שעל סדר היום , מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן

 19.2.2019ביום , כפי שנמסרה לנאמן, לעמדת החברה.א: כמפורט להלן

אפריקה ")מ "אפריקה ישראל להשקעות בע, פרסמה חברת האם של החברה

 בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים 1דוח מיידי ("השקעות

מגה אור החזקות – הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות , ישראלים

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהומ ("ביג")מ "וביג מרכזי קניות בע ("מגה אור")מ "בע

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

ח"אג21:00 11422311.4025/02/19מ"בע

יעודכן סעיף העילה , מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה. 2

במסגרת השלמת , בשים לב לשינוי השליטה בחברה, בשטר הנאמנות

עם ובכפוף להשלמת : נוסח ההחלטה (ככל ותושלם)העסקה נשוא ההצעה 

במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות , העסקה נשוא ההצעה

לאשר בזאת כי בתוקף , (לפי איזו מבין שתי החלופות)בחברה למציעים 

 10.1.8תותאם הוראת סעיף  - (ככל ותושלם)ממועד השלמת העסקה כאמור 

, (על התוספות לו ותיקוניו) 7.11.2017שתאריכו  ('סדרה ח)לשטר הנאמנות 

במקרה שבו : "באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא

שאינו כולל , (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך)ייווצר בעל שליטה בחברה 

ההחלטה ". מ"או את ביג מרכזי קניות בע/מ ו"את מגה אור החזקות בע

, ב" לזימון המצ7בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

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

עברבעדללא המלצה.ל"הנ

רוב 

√לא99.88מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

ח"אג21:00 11564704.2625/02/19מ"בע

מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה . 1

ומתן הוראה לנאמן שלא , (כהגדרתו לעיל)תבוטל העילה נשוא סעיף העילה 

לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות 

עם ובכפוף להשלמת : החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה

במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות , העסקה נשוא ההצעה

לאשר בזאת את ביטול , (לפי איזו מבין שתי החלופות)בחברה למציעים 

ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות , העילה נשוא סעיף העילה

לפירעון מיידי בגין שינוי  ('סדרה ט)חוב שעניינה העמדת אגרות החוב 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . השליטה בחברה

כחלק בלתי ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"נפרד מההחלטה הנ
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ח"אג21:00 11564704.2625/02/19מ"בע

, מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה. 2

, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות

עם : נוסח ההחלטה (ככל ותושלם)במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה 

במסגרתה יועברו אחזקותיה של , ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה

לאשר , (לפי איזו מבין שתי החלופות)אפריקה השקעות בחברה למציעים 

תותאם  - (ככל ותושלם)בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור 

באופן , 9.1.2019שתאריכו  ('סדרה ט) לשטר הנאמנות 12.1.8הוראת סעיף 

במקרה שבו ייווצר : "שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא

שאינו כולל את , (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך)בעל שליטה בחברה 

ההחלטה בסעיף ". מ"או את ביג מרכזי קניות בע/מ ו"מגה אור החזקות בע

יראו את , ולעניין זה,  להלן7זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7האמור בסעיף 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.6728/02/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.6728/02/19מ"בע

בתנאים , לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה. 2

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של , כאמור בדוח הזימון המצורף

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.6728/02/19מ"בע

בתנאים , לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה. 3

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של , כאמור בדוח הזימון המצורף

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.6728/02/19מ"בע

בתנאים , לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה. 4

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של , כאמור בדוח הזימון המצורף

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.6728/02/19מ"בע

בתנאים , לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה. 5

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של , כאמור בדוח הזימון המצורף

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.6728/02/19מ"בע

חייקין - סומךKPMGחידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח . 6

כרואי החשבון , תל אביב, 17רחוב הארבעה , ממגדל המילניום, רו״ח, ושות׳

המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי , החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה, 2017החשבון לשנת 

מנורה ביטוח

אספן 

עברבעדבעדהתקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים. 1מיוחדת16:00 3130151.4828/02/19מ"גרופ בע

רוב 

√לא99.22מיוחד

מנורה ביטוח

אספן 

עברבעדבעדלית החברה"מנכ, צופית הראל' התקשרות בהסכם העסקה עם גב. 2מיוחדת16:00 3130151.4828/02/19מ"גרופ בע

רוב 

√לא84.15מיוחד

מנורה ביטוח

אספן 

עברבעדבעדעדכון מדיניות התגמול של החברה. 3מיוחדת16:00 3130151.4828/02/19מ"גרופ בע

רוב 

√לא83.32מיוחד


