
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

 1.1 והכל כמפורט בסעיף 2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

√לאדיוןדיוןדיון.לדוח זימון האסיפה המצורף

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה המצורף1.2

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה ,  (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של מר עדי עזרא . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון המצורף1.3והכל כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף , מינוי מחדש של מר דוד עזרא . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון המצורף1.3

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל כמפורט , מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין . 5

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון המצורף1.3בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל , נסקי 'מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ. 6

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון המצורף1.3כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל ,  (ת"דב)מינוי מחדש של מר אריה פלדמן . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון המצורף1.3כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

והכל , ל החברה "מנכ, ח למר עמיהוד גולדין " אלפי ש273-ס כ"מענק ע. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה המצורף1.4כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דיון בדוח התקופתי לשנת שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעד2019לשנת 

09062019 עד תאריך 01062019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. 3שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה. 4שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. 5שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה. 6שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה. 7שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדחנובר כדירקטור בחברה'מינויו מחדש של מר יוסף צ. 8שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה. 9שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

 .Proposal to adopt (vaststellen) the Company’s Dutch statutory 

annual accounts for the financial year ended 31 December 2018לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

 .Proposal to not distribute any dividend in respect of the year 

ended 31 December 2018לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

3 . .Proposal to discharge the directors of the Company from 

their liability for the conduct of business for the financial year 

ended 31 December 2018לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

4 . .Proposal to appoint as executive director (uitvoerend 

bestuurder) Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 1 of 

the Articles of Association (Resolution)לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

5 . .Proposal to dismiss as executive director, on his own 

request, Mr. Nadav Livni, under Article 23 paragraph 4 of the 

Articles of Association (Resolution).לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מבעלי , רביד (ויקטור)חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים . 1

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

עברבעדבעד. ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום 

רוב 

√לא56.63מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

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

 1לתקופה החל מיום , ועדכון תנאיו, ל החברה"בגין כהונתו כמנכ, בחברה

עברבעדבעד ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה2019באפריל 

רוב 

√לא70.67מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

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

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

עברבעדבעד ולשלוש שנים ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , תנאיו

רוב 

√לא56.63מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

אשתו של מר , מיכל רביד' חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב. 4

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

 ולשלוש 2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , ורישוי סניפים של החברה

עברבעדבעדשנים החל ממועד האסיפה

רוב 

√לא79.91מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

עברבעדבעדעדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה. 5שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

רוב 

√לא52.87מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 6

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואי חשבון מבקרים של החברה. 7שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדרביד כדירקטור בחברה (ויקטור)מינוי מחדש של מר חיים . 8שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה. 9שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה. 10שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה. 11שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה. 12שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית ' אישור מינויה של גב. 13

עברבעדבעדחיצונית בחברה

רוב 

√לא79.76מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.1906/06/19מ"בע

מיוחדת 

בוטלה

לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר 

הנמנה על בעלי השליטה , (באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה)

וזאת לתקופה , תוך עדכונו, ר דירקטוריון החברה"לקבלת שירותי יו, בחברה

בוטלהנגדנגד.2019 במרץ 27של שנה החל מיום 

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 1

תהיה החלופה ,  להלן2-  זה ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן ,  להלן2-  זהו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין ". נגד- "לא יספור את קולות ה

אם . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי , בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר . גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את , חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא המלצה.קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 2

תהיה החלופה ,  להלן2-  ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן ,  זה2-  לעיל ו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות ". נגד- "שהנאמן לא יספור את קולות ה

. או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר . השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק , במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצה.את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 3

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר אדוארד קלר - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצהכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 4

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר גיל קלופמן - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא המלצהכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . 

תהיה החלופה אשר , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי הצבעה  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"

- ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 5-7ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה ".  נגד"

אם בחר מחזיק לחלק את . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אחת

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות , קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת . שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות , הקולות ביניהם

בעדללא המלצה.שבחר

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . 

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצה.שווה בין החלופות שבחר

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . 

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (3)לאשר למנות שלושה חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצה.שווה בין החלופות שבחר

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . 

 5-7מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 

מ "בע (1992)לאשר למנות את פרפורמנס שוקי הון - נוסח ההחלטה.   לעיל

 לעיל על מינוי 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)לנציגות 

יראו את המועמדים אשר יקבלו את , מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן , 8-10מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי שלושה מועמדים 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן , לנציגות

יצויין כי .  8-10בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא , 8-10להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות ".  נגד- "יספור את קולות ה

אם בחר . או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים, החוב שלו למועמד אחד

יציין בטור השמאלי גם , מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים . את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

נגדללא המלצהולא יציין את חלוקת הקולות ביני

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . 

 5-7מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 

מועמד )לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות - נוסח ההחלטה.   לעיל

 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין , מועמדים לנציגות

. י הנציגות/כמי שנבחרו לכהן כחבר, 8-10המועמדים המפורטים בסעיפים 

יראו את ,  לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות5-7ככל שיוחלט בסעיפים 

שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא 

משולה " נגד"יצויין כי הצבעה .  8-10יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות "  נמנע"להצבעה 

כל ".  נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 8-10המפורטות בסעיפים 

או , מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין . לחלק את הקולות בין מספר מועמדים

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא , מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת . מעניק לכל מועמד

נגדללא המלצהיראו אותו כא, הקולות ביניהם

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . 

 5-7מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 

מועמד )לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות - נוסח ההחלטה.   לעיל

 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין , מועמדים לנציגות

. י הנציגות/כמי שנבחרו לכהן כחבר, 8-10המועמדים המפורטים בסעיפים 

יראו את ,  לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות5-7ככל שיוחלט בסעיפים 

שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא 

משולה " נגד"יצויין כי הצבעה .  8-10יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות "  נמנע"להצבעה 

כל ".  נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 8-10המפורטות בסעיפים 

או , מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין . לחלק את הקולות בין מספר מועמדים

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא , מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת . מעניק לכל מועמד

בעדללא המלצהיראו אותו כאילו, הקולות ביניהם

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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הרוב בו 

(%)עבר 
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בנושא
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לועדת 

השקעות

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 1

תהיה החלופה ,  להלן2-  זה ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן ,  להלן2-  זהו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין ". נגד- "לא יספור את קולות ה

אם . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי , בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר . גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את , חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא המלצה.קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 2

תהיה החלופה ,  להלן2-  ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן ,  זה2-  לעיל ו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות ". נגד- "שהנאמן לא יספור את קולות ה

. או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר . השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק , במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצה.את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 3

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר אדוארד קלר - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצהכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 4

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר גיל קלופמן - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא המלצהכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . 

תהיה החלופה אשר , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי הצבעה  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"

- ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 5-7ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה ".  נגד"

אם בחר מחזיק לחלק את . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אחת

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות , קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת . שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות , הקולות ביניהם

בעדללא המלצה.שבחר

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . 

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצה.שווה בין החלופות שבחר

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . . 7

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (3)לאשר למנות שלושה חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא המלצה.שווה בין החלופות שבחר

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . 

 5-7מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 

מ "בע (1992)לאשר למנות את פרפורמנס שוקי הון - נוסח ההחלטה.   לעיל

 לעיל על מינוי 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)לנציגות 

יראו את המועמדים אשר יקבלו את , מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן , 8-10מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי שלושה מועמדים 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן , לנציגות

יצויין כי .  8-10בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא , 8-10להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות ".  נגד- "יספור את קולות ה

אם בחר . או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים, החוב שלו למועמד אחד

יציין בטור השמאלי גם , מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים . את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

נגדללא המלצהולא יציין את חלוקת הקולות ביני

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . 

 5-7מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 

מועמד )לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות - נוסח ההחלטה.   לעיל

 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין , מועמדים לנציגות

. י הנציגות/כמי שנבחרו לכהן כחבר, 8-10המועמדים המפורטים בסעיפים 

יראו את ,  לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות5-7ככל שיוחלט בסעיפים 

שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא 

משולה " נגד"יצויין כי הצבעה .  8-10יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות "  נמנע"להצבעה 

כל ".  נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 8-10המפורטות בסעיפים 

או , מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין . לחלק את הקולות בין מספר מועמדים

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא , מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת . מעניק לכל מועמד

נגדללא המלצהיראו אותו כא, הקולות ביניהם

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . 

 5-7מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 

מועמד )לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות - נוסח ההחלטה.   לעיל

 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין , מועמדים לנציגות

. י הנציגות/כמי שנבחרו לכהן כחבר, 8-10המועמדים המפורטים בסעיפים 

יראו את ,  לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות5-7ככל שיוחלט בסעיפים 

שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא 

משולה " נגד"יצויין כי הצבעה .  8-10יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות "  נמנע"להצבעה 

כל ".  נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 8-10המפורטות בסעיפים 

או , מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין . לחלק את הקולות בין מספר מועמדים

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא , מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת . מעניק לכל מועמד

בעדללא המלצהיראו אותו כאילו, הקולות ביניהם

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה


