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מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

מר משה  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .1  (מוקי)

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .2 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

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

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

ר דני בן שחר"ד (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .4 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

גבאי את קסירר ושות, פורר, לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט .5 ', 

  ולתקופה שעד האסיפה2017כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2016דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

 לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה הנמנים על בעלי .7

לתקופה, שנידמן ומר דורון שנידמן (מוקי)מר משה , קרי, השליטה בחברה  

בנוסח המקובל בחברה,  שנים3של  עברבעדבעד.

רוב 

√לא99.26מיוחד

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 7300100.1203/05/17מ"בע

 אשרור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה פרטית בבעלות .8

לתקופה בלתי מוגבלת, יק'מר יוסי קוצ, ר הדירקטוריון"ובשליטה מלאה של יו  

√לארוב רגילעברבעדבעד2017 בינואר 1בזמן שתחילתה ביום 

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

מיוחדת12:00 2510170.9104/05/17מ"בע

  שנים3מינויו של מר מנחם ברנר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של  .1

עברבעדבעד.שתחילתה במועד כינוס האסיפה הכללית על פי דוח זה

רוב 

√לא99.95מיוחד

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

מיוחדת12:00 2510170.9104/05/17מ"בע

 בכפוף לאישור האסיפה הכללית את תנאי כהונתו של מר מנחם ברנר .2

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי, כדירקטור חיצוני כאמור בנושא לעיל  

בתנאים המקובלים בחברה וכפי, וכתב פטור מאחריות לנושאי משרה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.שיעודכנו מעת לעת

31052017 עד תאריך 01052017השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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מיוחדת14:00 10979480.8504/05/17מ"בע

  לחוק20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  .1

לאשר את מדיניות התגמול של נושאי: החברות נוסח ההחלטה המוצעת  

  לדוח זימון האסיפה2אשר עיקריה מפורטים בסעיף , המשרה בחברה

לדוח זימון' וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א  

 האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי

מס) 18.9.2013כפי שפורסם ביום , 22.10.2013המניות של החברה מיום  ' 

יחולו, על מי שיש לו עניין אישי בנושא. (2013-01-149112: אסמכתא  

לפיו על בעל מניה, בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276הוראות סעיף   

או על גבי כתב, המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה  

על בעל מניה לציין. אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, ההצבעה  

משקיע; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: האם הוא  

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה/מי שלא סימן קיומה. מוסדי  

עברבעדבעד.לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא89.97מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.8504/05/17מ"בע

ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת" למנכ2017אישור תכנית מענק  .2 : 

2017לאשר תכנית מענק לשנת , בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול  

ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד"לפיה מנכ, ל החברה"למנכ  

ל החברה ביעדים"בכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ, משכורות חודשיות 6  

במקרים מיוחדים, בנוסף. 2017אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק לשנת   

ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו, או הישג ראוי להערכה/של מאמץ מיוחד ו  

ל אף שלא במסגרת תכנית מענקים"רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ  

ובלבד שהמענק המיוחד לא, ר הדירקטוריון"לאחר קבלת המלצת יו, שנתית  

יחולו, על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  משכורות חודשיות3יעלה על   

לפיו על בעל מניה, בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276הוראות סעיף   

או על גבי כתב, המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה  

על בעל מניה לציין. אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, ההצבעה  

משקיע; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: האם הוא  

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה/מי שלא סימן קיומה. מוסדי  

עברבעדבעד.לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא93.15מיוחד

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

 ,למנות מחדש כדירקטור את מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה .1

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופת כהונה נוספת √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

 ,למנות מחדש כדירקטור את מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה .2

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופת כהונה נוספת √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית' למנות מחדש כדירקטורית את גב .3  

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופת כהונה נוספת, בחברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

 ,למנות מחדש כדירקטור את מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה .4

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופת כהונה נוספת √לארוב רגילעברבעדבעד.
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. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית' למנות מחדש כדירקטור את גב .5  

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופת כהונה נוספת, בחברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

ח"מינויו של משרד רו .6  KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של 

  ועד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של2017החברה לשנת 

בהתאם להיקף השירותים, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.שיינתנו על ידו

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

2016דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  .7שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע √לאדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

 דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה .8

2016 בדצמבר 31ביום  √לאדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.4504/05/17מ"בע

 למנות מחדש את מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת .9

2017 במאי 21כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום  עברבעדבעד.

רוב 

√לא99.51מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

לא עברנגדנגדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה .1מיוחדת16:30 7390370.4404/05/17מ"בע

רוב 

√לא93.32מיוחד

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2016 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2016שירותים נוספים בשנת 
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מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

כרואי, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר .3  

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית, החשבון המבקרים של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

 הארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד .4

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

 הארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד .5

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

 הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד .6

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה
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מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

 הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד .7

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

 הארכת כהונתו של שחר בוצר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד .8

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

מיוחדת10:00 10810741.0007/05/17מ"בע

מבעלי, בנו של מר אחישי גל)אישור התקשרות החברה עם מר נבו גל  .9  

ר פעיל באיסתא נכסים"ל פיתוח עסקי בחברה וכיו"כסמנכ, (השליטה בחברה  

עברבעדבעד1.7.2017 שנים החל מיום 3-ל, מ"בע

רוב 

√לא5098.86מיוחד

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8307/05/17מ"בע

לשם מתן ייעוץ משפטי וייצוג של, ד אלון בנימיני"חלף עו, מינוי עורך דין .1  

מ"מחזיקי אגרות החוב בנושאים אל מול חברת אנגל משאבים ופיתוח בע  

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל של)בלבד   

למנות את המועמד שייבחר בהתאם: נוסח ההחלטה. (המשתתפים בהצבעה  

לשם מתן ייעוץ משפטי וייצוג, ד אלון בנימיני"חלף עו, להלן1.3לסעיף   

מ"מחזיקי אגרות החוב בנושאים אל מול חברת אנגל משאבים ופיתוח בע  

  זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף1.1ההחלטה בסעיף . בלבד

כחלק בלתי נפרד,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן 7  

ל"מההחלטה הנ √לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8307/05/17מ"בע

לשם ייצוג מחזיקי אגרות החוב, ד אלון בנימיני"חלף עו, מינוי עורך דין .2  

הרוב הדרוש לקבלת החלטה)בכל הנושאים הדורשים ייעוץ וייצוג משפטי   

למנות: נוסח ההחלטה. (בסעיף זה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה  

לשם, ד אלון בנימיני"חלף עו,  להלן1.3את המועמד שייבחר בהתאם לסעיף   

 .ייצוג מחזיקי אגרות החוב בכל הנושאים בהם נדרש ייעוץ וייצוג משפטי

 , להלן7 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1.2ההחלטה בסעיף 

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

ככל ושתי: (4סדרה )- ו (2סדרה )תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . ל"הנ  

ההחלטה אשר,  תתקבלנה ברוב הנדרש1.2-  ו1.1ההחלטות בסעיפים   

היא, תקבל את מירב הקולות בשתי סדרות מחזיקי אגרות החוב במצטבר  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.אשר תתקבל

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8307/05/17מ"בע

בהתאם לתוצאות, בחירת זהות עורך הדין לייצוג מחזיקי אגרות החוב .3  

ד עמית פינס ממשרד"למנות את עו:  לעיל1.2-  ו1.1ההצבעה בסעיפים   

בהתאם להצעת שכר הטרחה מצורפת', אוריון ושות, חן וול, בכר, פישר  

סדרה)תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . לכתב ההצבעה המצורף', כנספח ב  

עורך הדין שימונה יהא זה אשר יקבל את מירב הקולות(: 4סדרה - )ו (2  

ללא המלצה.במצטבר בשתי סדרות אגרות החוב

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8307/05/17מ"בע

בהתאם לתוצאות, בחירת זהות עורך הדין לייצוג מחזיקי אגרות החוב .4  

ד אמיר פלמר ממשרד"למנות את עו:  לעיל1.2-  ו1.1ההצבעה בסעיפים   

בהתאם להצעת שכר הטרחה מצורפת כנספח, עורכי דין' אמיר פלמר ושות  

ו (2סדרה )שומת לב מחזיקי אגרות החוב .לכתב ההצבעה המצורף', ג - 

( 4סדרה  ) עורך הדין שימונה יהא זה אשר יקבל את מירב הקולות במצטבר:   

ללא המלצהבשתי סדרות אגרות החוב

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילעבראחרת

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8307/05/17מ"בע

בהתאם לתוצאות, בחירת זהות עורך הדין לייצוג מחזיקי אגרות החוב .5  

ד עופר שפירא ממשרד"למנות את עו:  לעיל1.2-  ו1.1ההצבעה בסעיפים   

בהתאם להצעת שכר הטרחה מצורפת כנספח ד, עורכי דין' שפירא ושות ', 

ו (2סדרה )תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . לכתב ההצבעה המצורף - 

( 4סדרה  ) עורך הדין שימונה יהא זה אשר יקבל את מירב הקולות במצטבר:   

ללא המלצה.בשתי סדרות אגרות החוב

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8307/05/17מ"בע

 לבטל את הנציגות שהתמנתה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב .6

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב) 20.4.2017באסיפה מיום   

לבטל את הנציגות: נוסח ההחלטה. (רגיל של המשתתפים בהצבעה  

 שהתמנתה בהתאם להחלטות מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום

מס) 24.4.2017שתוצאותיה פורסמו בדיווחים מיידים מיום  ,20.4.2017 ' 

1.4ההחלטה בסעיף . (2017-10-034729-  ו2017-10-034720אסמכתא   

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

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

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8307/05/17מ"בע

בהתאם לתוצאות, בחירת זהות עורך הדין לייצוג מחזיקי אגרות החוב .8  

ד עדי פיגל ממשרד פרץ"ד עו"למנות את עו:  לעיל2-  ו1ההצבעה בסעיפים   

לכתב'', בהתאם להצעת שכר הטרחה מצורפת כנספח ה, פיגל עורכי דין  

- ו (2סדרה )תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . ההצבעה המצורף ( 4סדרה  ): 

 עורך הדין שימונה יהא זה אשר יקבל את מירב הקולות במצטבר בשתי

בעדללא המלצה.סדרות אגרות החוב

נבחרה 

חלופה 

√לאאחרת



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

לשם מתן ייעוץ משפטי וייצוג של, ד אלון בנימיני"חלף עו, מינוי עורך דין .1  

מ"מחזיקי אגרות החוב בנושאים אל מול חברת אנגל משאבים ופיתוח בע  

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל של)בלבד   

למנות את המועמד שייבחר בהתאם: נוסח ההחלטה. (המשתתפים בהצבעה  

לשם מתן ייעוץ משפטי וייצוג מחזיקי, ד אלון בנימיני"חלף עו,  להלן3לסעיף   

מ בלבד"אגרות החוב בנושאים אל מול חברת אנגל משאבים ופיתוח בע . 

  לזימון7 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1ההחלטה בסעיף 

כחלק בלתי נפרד,  לעיל7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב"המצ  

ל"מההחלטה הנ √לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

לשם ייצוג מחזיקי אגרות החוב, ד אלון בנימיני"חלף עו, מינוי עורך דין .2  

הרוב הדרוש לקבלת החלטה)בכל הנושאים הדורשים ייעוץ וייצוג משפטי   

למנות: נוסח ההחלטה. (בסעיף זה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה  

לשם, ד אלון בנימיני"חלף עו,  להלן3את המועמד שייבחר בהתאם לסעיף   

 .ייצוג מחזיקי אגרות החוב בכל הנושאים בהם נדרש ייעוץ וייצוג משפטי

  לזימון7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד,  לעיל7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב"המצ  

- ו (2סדרה )תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . ל"מההחלטה הנ ( 4סדרה  ): 

ההחלטה אשר,  תתקבלנה ברוב הנדרש2- ו1ככל ושתי ההחלטות בסעיפים   

היא, תקבל את מירב הקולות בשתי סדרות מחזיקי אגרות החוב במצטבר  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.אשר תתקבל

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

בהתאם לתוצאות, בחירת זהות עורך הדין לייצוג מחזיקי אגרות החוב .3  

ד עמית פינס ממשרד פישר"למנות את עו:  לעיל2-  ו1ההצבעה בסעיפים  , 

בהתאם להצעת שכר הטרחה מצורפת כנספח ב', אוריון ושות, חן וול, בכר ', 

ו (2סדרה )תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . לכתב ההצבעה המצורף - 

( 4סדרה  ) עורך הדין שימונה יהא זה אשר יקבל את מירב הקולות במצטבר:   

ללא המלצה.בשתי סדרות אגרות החוב

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

בהתאם לתוצאות, בחירת זהות עורך הדין לייצוג מחזיקי אגרות החוב .4  

ד אמיר פלמר ממשרד אמיר"למנות את עו:  לעיל2-  ו1ההצבעה בסעיפים   

בהתאם להצעת שכר הטרחה מצורפת כנספח ג, עורכי דין' פלמר ושות ', 

ו (2סדרה )תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . לכתב ההצבעה המצורף - 

( 4סדרה  ) עורך הדין שימונה יהא זה אשר יקבל את מירב הקולות במצטבר:   

ללא המלצהבשתי סדרות אגרות החוב

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילעבראחרת

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

בהתאם לתוצאות, בחירת זהות עורך הדין לייצוג מחזיקי אגרות החוב .5  

ד עופר שפירא ממשרד שפירא"למנות את עו:  לעיל2-  ו1ההצבעה בסעיפים   

לכתב', בהתאם להצעת שכר הטרחה מצורפת כנספח ד, עורכי דין' ושות  

- ו (2סדרה )תשומת לב מחזיקי אגרות החוב . ההצבעה המצורף ( 4סדרה  ): 

 עורך הדין שימונה יהא זה אשר יקבל את מירב הקולות במצטבר בשתי

ללא המלצה.סדרות אגרות החוב

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

 לבטל את הנציגות שהתמנתה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב .6

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב) 20.4.2017באסיפה מיום   

לבטל את הנציגות: נוסח ההחלטה. (רגיל של המשתתפים בהצבעה  

 שהתמנתה בהתאם להחלטות מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום

מס) 24.4.2017שתוצאותיה פורסמו בדיווחים מיידים מיום  ,20.4.2017 ' 

ההחלטה בסעיף זה. (2017-10-034729-  ו2017-10-034720אסמכתא   

יראו, ולעניין זה, ב" לזימון המצ7כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף   

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לעיל7את האמור בסעיף  √לארוב רגילעברנגדללא המלצה.

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

של החברה (4סדרה )מינוי נציג נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב  .7 , 

הרוב) (4סדרה )- ו (2סדרה )לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב   

 .(הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה

  לכתב הצבעה זה לא תתקבל6ככל שההחלטה בסעיף : נוסח ההחלטה

20.4.2017באסיפה מיום  (4סדרה )ובהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב   

מתבקשים, בנציגות המשותפת (4סדרה )לפיה מונה רק נציג אחד מטעם  ,  

ש"למנות את מיטב ד: ליתן החלטתם שלהלן (4סדרה )מחזיקי אגרות החוב   

כנציג נוסף מטעם מחזיקי (באמצעות מר דימיטרי שפסיוק)מ "גמל ופנסיה בע  

בנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות, של החברה (4סדרה )אגרות החוב   

בנוסף למגדל שוקי הון שמונו)של החברה  (4סדרה )- ו (2סדרה )החוב   

טופס הצהרת. (20.4.2017כחברי נציגות בהתאם לתוצאות האסיפה מיום   

לכתב ההצבעה המצורף' ב כנספח ה"המועמד מצ בעדללא המלצה.

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13801040.9007/05/17מ"בע

בהתאם להצעת, ד עדי פוגל ממשרד פרץ פיגל עורכי דין "למנות את עו .8  

בעדללא המלצה. שכר הטרחה

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג22:00 61103651.5907/05/17מ"בע

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

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות: נוסח ההחלטה ('כז  

אשר היום הקובע בגינה הינו, של החברה ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)החוב   

יום. 5.6.2017המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים, 11.5.2017ביום   

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה. 19.6.2017התשלום ידחה ליום   

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

כי למעט השינוי כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי, יודגש. תיקוניו  

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

 דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב

( 'סדרה כו ) מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור ('סדרה כז)- ו   

על ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב   

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

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

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

יראו את האמור, ולעניין זה,  להלן7להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף   

עברבעדללא המלצהכחלק בלת,  להלן7בסעיף 

רוב 

√לא99.98מיוחד



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"אג22:00 61103651.5907/05/17מ"בע

כ"ובסה, הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הקרן מעת לעת .2  

 (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) יום במצטבר 60דחייה כוללת עד 

לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות, להסמיך את הנאמן: נוסח ההחלטה  

לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן, ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)החוב  , 

ובלבד שסך הימים אשר יידחו,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על   

הריבית על קרן. (באופן מצטבר) יום 60בהתאם להחלטה זו לא יעלה על   

תמשיך להיצבר על פי (ועל אף שנדחתה כאמור)אגרות החוב שלא שולמה   

יודגש כי למעט השינוי כמפורט בסעיף זה. הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו  

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

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

מן המסחר בבורסה ולאור ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)מסדרות אגרות החוב   

 זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב

( 'סדרה כו ) על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים ('סדרה כז)- ו   

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

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

עברבעדללא המלצהבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימו

רוב 

√לא95.47מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג22:00 61104311.5307/05/17מ"בע

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

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות: נוסח ההחלטה ('כז  

אשר היום הקובע בגינה הינו, של החברה ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)החוב   

יום. 5.6.2017המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים, 11.5.2017ביום   

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה. 19.6.2017התשלום ידחה ליום   

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

כי למעט השינוי כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי, יודגש. תיקוניו  

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

 דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב

( 'סדרה כו ) מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור ('סדרה כז)- ו   

על ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב   

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

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

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

יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן' נספח א-להתחייבות השיפוי המימון שב -

עברבעדללא המלצהכחלק, להלן' נספח א

רוב 

√לא99.79מיוחד



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"אג22:00 61104311.5307/05/17מ"בע

כ"ובסה, הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הקרן מעת לעת .2  

 (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) יום במצטבר 60דחייה כוללת עד 

לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות, להסמיך את הנאמן: נוסח ההחלטה  

לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן, ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)החוב  , 

ובלבד שסך הימים אשר יידחו,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על   

הריבית על קרן. (באופן מצטבר) יום 60בהתאם להחלטה זו לא יעלה על   

תמשיך להיצבר על פי (ועל אף שנדחתה כאמור)אגרות החוב שלא שולמה   

יודגש כי למעט השינוי כמפורט בסעיף זה. הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו  

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

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

מן המסחר בבורסה ולאור ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)מסדרות אגרות החוב   

 זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב

( 'סדרה כו ) על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים ('סדרה כז)- ו   

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

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

עברבעדללא המלצהבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימו

רוב 

√לא95.8מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760170.9008/05/17מ"בע

אשר יהיה זכאי לתנאי , ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה"מינוי ד

לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום , כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה

עברבעדבעד.2017 במאי 8

רוב 

√לא5084.82מיוחד

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors Stanley B. Stern .1שנתית13:00 11344020.5008/05/17אינק, 

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors  David Granot .2שנתית13:00 11344020.5008/05/17אינק, 

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors Robert B. Joyal .3שנתית13:00 11344020.5008/05/17אינק, 

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:00 11344020.5008/05/17אינק, 

4. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as 

independent auditors of the Company for its fiscal year ending 

December 31, 2017לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:00 11344020.5008/05/17אינק, 

5. To approve the compensation of our named executive officers 

on an advisory basis;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:00 11344020.5008/05/17אינק, 

6. To vote, on an advisory basis, on the frequency of the 

stockholder vote on the compensation of our named executive 

officers;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית13:00 11344020.5008/05/17אינק, 

7. To vote to approve the adoption of our Third Amended and 

Restated Certificate of Incorporation;לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.4108/05/17מ"ה בע

1.2.1כמפורט בסעיף , אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה .1  

ב"לדוח זימון האסיפה המצ עברבעדבעד.

רוב 

√לא62.23מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.4108/05/17מ"ה בע

ובכלל זה, מר עפר גונן, ל החברה"אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ .2  

כמפורט, הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה  

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2.2בסעיף  עברבעדבעד.

רוב 

√לא61.13מיוחד

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2016דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור חלוקת דיבידנד שוטף .2ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

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

√לארוב רגילעברבעדבעדאלוביץ

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אור: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדאלוביץ

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 :מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת .5

√לארוב רגילעברבעדבעדפלד-אורנה אלוביץ



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 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדרמי נומקין: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת .6ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ר"ד: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת .7  

√לארוב רגילעברנגדנגדיהושע רוזנצוויג

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדדוד גרנות: מינוי דירקטור בלתי תלוי .8ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי .9ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע .10

√לארוב רגילעברבעדבעדאת שכרו

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.7009/05/17מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדל החברה"עדכון השכר החודשי של מנכ .11ומיוחדת

רוב 

√לא87.16מיוחד

מנורה ביטוח

סאנפלאוא

ר 

השקעות 

מתחדשות

מיוחדת11:00 10987550.2809/05/17מ" בע

מר אהרון בירם, ר הדירקטוריון"חידוש הסכם הניהול בין החברה לבין יו .1 , 

עברבעדבעדשהנו מבעלי השליטה בחברה

רוב 

√לא5091.75מיוחד



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

סאנפלאוא

ר 

השקעות 

מתחדשות

מיוחדת11:00 10987550.2809/05/17מ" בע

 הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהנם .2

עברבעדבעדמבעלי השליטה בחברה

רוב 

√לא5069.56מיוחד

מנורה ביטוח

סאנפלאוא

ר 

השקעות 

מתחדשות

מיוחדת11:00 10987550.2809/05/17מ" בע

 הארכת תוקף כתבי הפטור לדירקטורים ונושאי המשרה שהנם מבעלי .3

לא עברנגדנגדהשליטה בחברה

רוב 

√לא500מיוחד

מנורה ביטוח

סאנפלאוא

ר 

השקעות 

מתחדשות

עברבעדבעדאורלי כירם' הגב, לית החברה" למנכ2016אישור מתן מענק לשת  .4מיוחדת11:00 10987550.2809/05/17מ" בע

רוב 

√לא5096.96מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2016ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדושנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי, נוסבאום  

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

מר גיל גירון (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .3 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

מר ירון משורר (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .4 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

מר עפר זהבי (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .5 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

מר יונתן לוי (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .6 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

ליאורה לב' לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב .7 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

 לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון .8

 כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעד.של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.7309/05/17מ"בע

שאינם נמנים על בעלי)אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה  .9  

√לארוב רגילעברבעדבעד.(השליטה בחברה וקרוביהם



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 

הכשרת 

הישוב 

בישראל 

מיוחדת12:00 6120100.8610/05/17מ"בע

 אישור תשלום מענק בהתאם להסכם ניהול עם חברה בשליטת מר עופר .1

עברבעדבעדנמרודי

רוב 

√לא79.78מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.3811/05/17מ"בע

בהסכם למתן, מ"התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע .1  

לאשר ולאשרר את התקשרותה של: שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת  

להלן)בעלת השליטה בחברה , מ"החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע : 

" לפיו תעניק אפריקה, בהסכם למתן שירותי ניהול, ("אפריקה השקעות  

או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את/בעצמה ו, השקעות  

ל"בארץ ובחו, לחברה ולחברות בת של החברה (כהגדרתם להלן)השירותים   

( "קבוצת החברה: "להלן ביחד ) 2הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף ,   

יחולו הוראות, על מי שיש לו עניין אישי בנושא. בדוח זימון האסיפה המצורף  

לפיו על בעל מניה המשתתף, בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276סעיף   

או על גבי כתב ההצבעה, בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה , 

על בעל מניה לציין האם הוא. אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו : 

מי. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה  

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא/שלא סימן קיומה  

עברבעדבעד.הצבעתו במניין

רוב 

√לא94.28מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.3811/05/17מ"בע

  לחוק20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  .2

לאשר את מדיניות התגמול של נושאי: החברות נוסח ההחלטה המוצעת  

  לדוח זימון האסיפה3אשר עיקריה מפורטים בסעיף , המשרה בחברה

לדוח זימון' וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת מצורף כנספח ב  

 האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי

כפי, ("2013מדיניות : "להלן) 21.10.2013המניות של החברה מיום   

על מי שיש. (2013-01-149106: אסמכתא' מס) 18.9.2013שפורסם ביום   

בשינויים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , לו עניין אישי בנושא  

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני, המחויבים  

אם יש לו עניין אישי באישור, או על גבי כתב ההצבעה, ההצבעה באסיפה  

בעל; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. ההחלטה אם לאו  

העדרה/מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; עניין אישי  

עברבעדבעד.של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא90.04מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

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

accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers 

International Limited, as the Company’s auditors for the year 

2017 and for an additional period until the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

To approve the re-election of Mr. Dror Ben-Asher to the board of 

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

the annual general meeting to be held in 2020.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

3. To approve the re-election of Mr. Rick D. Scruggs to the board 

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

until the annual general meeting to be held in 2020.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

4. To approve the election of Mr. Nicholas A. Weinstein to the 

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

annual general meeting to be held in 2020 or until earlier expired 

in accordance with the Company's Articles of Association.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

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

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

general meeting to be held in 2018.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

6. To approve the re-election of Ms. Nurit Benjamini to the board 

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

general meeting to be held in 2019.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

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

Association to increase the maximum number of directors that 

may serve on the board of directors to eleven (11).בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

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

Association providing for early expiration of the term of office of 

any director nominated by the investor who purchased at least 

$15 million of ADSs and warrants in the Company's December 

27, 2016 public offering if the investor and its affiliates do not 

meet certain beneficial ownership levels of the Company's 

shares.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

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

Association to clarify that simple majority shareholder vote is 

required to elect a director nominated for a term of less than 

three years.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

10. To approve the engagement, by the Company of Mr. Dror 

Ben-Asher to serve as the Company's Chairman of the board of 

directors and the Company's Chief Executive Officer.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

11. Approval of revisions to the compensation terms of Mr. Dror 

Ben-Asher, the Company’s Chief Executive Officer and 

Chairman of the board of directors.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

12. Approval of grants of options to purchase Ordinary Shares in 

the Company to the non-executive directors of the Company.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.3411/05/17מ" בע

13. To approve the RedHill Biopharma Ltd. Amended and 

Restated Award Plan (2010).לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

מר משה  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .1  (מוקי)

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .2 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

מר מייקל בראון (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .3 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

יק'מר יוסי קוצ (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .4 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

אברמוביץ כדירקטור חיצוני (שוקי)לאשר את חידוש מינויו של מר יהושוע  .5  

  במאי15החל מיום , (כהונה שנייה) שנים נוספות 3בחברה לתקופה של 

עברבעדבעד.2017

רוב 

√לא5099.73מיוחד

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את חידוש מינויה של גב .6  

2017 במאי 15החל מיום , (כהונה שנייה) שנים נוספות 3לתקופה של  עברבעדבעד.

רוב 

√לא5099.98מיוחד

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

 ,בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה .7

ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורו  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

שנהב כדירקטורית חיצונית' בכפוף לאישור חידוש מינויה של הגב .8  

ללא שינוי וכמפורט, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורה, בחברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדוח זימון האסיפה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

גבאי את קסירר כרואה, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט .9  

  ולתקופה שעד לאסיפה הכללית2017החשבון המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6314/05/17מ"בע

 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה .10

2016 בדצמבר 31ביום  √לאדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61103651.5814/05/17מ"בע

 הרחבת סמכויות הנציגות דיון והתייעצות בנוגע לאפשרות להרחבת .1

 סמכויות הנציגות באופן שבנוסף לסמכויות הנוכחיות שהוקנו לנציגות

להסמיך את, 31.5.2016 ומיום 25.5.2016המשותפת בהחלטה מיום   

לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים, הנציגות  

או/והכלכליים לגבש ולקבוע את עמדתם ביחס להצעות שיופנו לנאמן ו  

או רכישת נכסים של הקבוצה/ארגון ו-רה, לחברה בקשר להשקעה בחברה , 

 ולהורות לנאמנים שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת

מובהר כי אין בקבלת. אף אם תוקף או ההצעה יפקע, אישורם/עמדתם  

לרבות החברה)כדי להקנות לצד שלישי כלשהו , ככל שתתקבל, החלטה זו  

או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם/זכות ו (או מי מטעמה √לאדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61103651.5814/05/17מ"בע

 הסמכת הנציגות והנאמן שלא להעלות את הצעת חברת גינדי ישראל .2

ככל ולא ישופרו תנאיה דיון והתייעצות בנוגע, מ להצבעה"בע 2010  

 לאפשרות להסמיך את הנציגות להורות לנאמן כי ללא שיפור בתנאי הצעת

לשביעות,  לזימון זה1נספח -מ המצורפת כ" בע2010חברת גינדי ישראל   

מ להצבעה" בע2010שלא להעלות את הצעת גינדי ישראל , רצון הנציגות  

או שלא לספור את קולות המצביעים וזאת על אף שההצעה תפקע/ו √לאדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61103651.5814/05/17מ"בע

מ" בע2010אישור מחזיקי אגרות החוב את הצעת חברת גינדי ישראל  .3  

כפי שהיא היום דיון והתייעצות בנוגע לאפשרות לאשר ולהסמיך את הנציגות  

לפעול בשם מחזיקי איגרות החוב ולגרום לחברה להפעיל את, ואת הנאמן  

מ תמכור את מלוא מניותיה"סמכויותיה בקבוצה כך שחברת דניה סיבוס בע  

בהתאם לתנאי ההצעה המצורפת כ, מ"בחברת אפריקה ישראל מגורים בע -

מובהר כי. ללא שיהיה צורך בחזרה להצבעה באסיפה,  לזימון זה1נספח   

מהווה אישור מראש לנציגויות, אישור אסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור  

√לאדיוןדיוןדיון.ולנאמן להסכים למכר המניות בתנאי הצעה זו ככל שאישור כזה יידרש

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61103651.5814/05/17מ"בע

י"או ע/י הנאמן ו"דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .4  

√לאדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61104311.5214/05/17מ"בע

 הרחבת סמכויות הנציגות דיון והתייעצות בנוגע לאפשרות להרחבת .1

 סמכויות הנציגות באופן שבנוסף לסמכויות הנוכחיות שהוקנו לנציגות

להסמיך את, 31.5.2016 ומיום 25.5.2016המשותפת בהחלטה מיום   

לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים, הנציגות  

או/והכלכליים לגבש ולקבוע את עמדתם ביחס להצעות שיופנו לנאמן ו  

או רכישת נכסים של הקבוצה/ארגון ו-רה, לחברה בקשר להשקעה בחברה , 

 ולהורות לנאמנים שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת

מובהר כי אין בקבלת. אף אם תוקף או ההצעה יפקע, אישורם/עמדתם  

לרבות החברה)כדי להקנות לצד שלישי כלשהו , ככל שתתקבל, החלטה זו  

או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם/זכות ו (או מי מטעמה √לאדיוןדיוןדיון.



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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הוראת 

הצבעה

החלטת 
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מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61104311.5214/05/17מ"בע

 הסמכת הנציגות והנאמן שלא להעלות את הצעת חברת גינדי ישראל .2

ככל ולא ישופרו תנאיה דיון והתייעצות בנוגע, מ להצבעה"בע 2010  

 לאפשרות להסמיך את הנציגות להורות לנאמן כי ללא שיפור בתנאי הצעת

לשביעות,  לזימון זה1נספח -מ המצורפת כ" בע2010חברת גינדי ישראל   

מ להצבעה" בע2010שלא להעלות את הצעת גינדי ישראל , רצון הנציגות  

או שלא לספור את קולות המצביעים וזאת על אף שההצעה תפקע/ו √לאדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61104311.5214/05/17מ"בע

מ" בע2010אישור מחזיקי אגרות החוב את הצעת חברת גינדי ישראל  .3  

כפי שהיא היום דיון והתייעצות בנוגע לאפשרות לאשר ולהסמיך את הנציגות  

לפעול בשם מחזיקי איגרות החוב ולגרום לחברה להפעיל את, ואת הנאמן  

מ תמכור את מלוא מניותיה"סמכויותיה בקבוצה כך שחברת דניה סיבוס בע  

בהתאם לתנאי ההצעה המצורפת כ, מ"בחברת אפריקה ישראל מגורים בע -

מובהר כי. ללא שיהיה צורך בחזרה להצבעה באסיפה,  לזימון זה1נספח   

מהווה אישור מראש לנציגויות, אישור אסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור  

√לאדיוןדיוןדיון.ולנאמן להסכים למכר המניות בתנאי הצעה זו ככל שאישור כזה יידרש

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג13:30 61104311.5214/05/17מ"בע

י"או ע/י הנאמן ו"דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .4  

√לאדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

עברבעדבעד. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה .1מיוחדת14:00 6990170.4314/05/17מ"בע

רוב 

√לא5098.79מיוחד

מנורה ביטוח

שופרסל 

עברבעדבעדאישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה .1מיוחדת13:00 7770370.2115/05/17מ"בע

רוב 

√לא5099.29מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

  לדוח1.1כמפורט בסעיף , 2016דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  .1

ב"זימון האסיפה המצ √לאר.לדיוןדיון.

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

לתקופת, ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש את של מר אבי פישר .2  

 ,כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2כמפורט בסעיף  √לארוב רגילעברנגדנגד.

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

גבריאל ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום' מינוי מחדש של פרופ .3  

  לדוח1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

ב"זימון האסיפה המצ √לארוב רגילעברנגדנגד.

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

 מינוי מחדש של מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום .4

  לדוח1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

ב"זימון האסיפה המצ √לארוב רגילעברנגדנגד.



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה' מינוי מחדש של גב .5  

  לדוח זימון1.2כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה

ב"האסיפה המצ √לארוב רגילעברנגדנגד.

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

דפנה גרובר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה' מינוי מחדש של גב .6  

  לדוח זימון1.2כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה

ב"האסיפה המצ √לארוב רגילעברנגדנגד.

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון .7

 המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3כמפורט בסעיף , החברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3915/05/17מ"ה בע

 ,לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם .8

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.4כמפורט בסעיף  √לארוב רגילעברבעדבעד.

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

מיוחדת15:00 7150110.8115/05/17מ"בע

 הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה .1

עברבעדבעדחתנו של בעל השליטה ושינוי בתנאי ההסכם, קליין (ינקי)ק 'לבין מר ג

רוב 

√לא89.53מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

הנמנה על בעלי, לאשר את חידוש הסכם העסקתו של מר חיים מר .1  

שנים (3)לתקופה של שלוש , ר דירקטוריון החברה"כיו, השליטה בחברה , 

ללא שינוי, 2017,  במרץ27החל מיום  עברבעדבעד.

רוב 

√לא5070.25מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

הנמנה על בעלי, לאשר את חידוש הסכם העסקתו של מר יצחק בן בסט .2  

לתקופה של שלוש , ר דירקטוריון החברה"כסגן יו, השליטה בחברה (3) 

תוך הפחתת היקף המשרה של מר בן, 2017,  במרץ27החל מיום , שנים  

כי לא, יובהר.  והפחתת עלות השכר הקבוע בהתאם75%בסט לשיעור של   

עברבעדבעד.יחול שינוי ברכיב המענק ביחס להסכם הקיים

רוב 

√לא5079.73מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

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

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

לתקופת, שירית כשר' גב, לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית .9  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

 לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון .10

ולתקופה שעד האסיפה, 2017כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת   

 השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.2817/05/17מ"בע

שנתית 

2016ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו .11נדחית √לאר.לדיוןדיוןדיון.

מנורה ביטוח

נורסטאר 

החזקות 

אינק 

חברה )

מיוחדת12:00 7230070.5218/05/17(זרה

ל בחודש"למלא את תפקיד מנכ, מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון"הסמכת יו .1  

1968-ט"התשכ,  תוקנה התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך2016ינואר   

(" "התיקון לתוספת ) א39שחלה על תאגידים שמדווחים בהתאם לסעיף ,  '' 

החל מהמועד שבו התיקון לתוספת יוחל. (כדוגמת החברה)לחוק ניירות ערך   

נכון למועד זה. ל"תחול על החברה החובה למנות מנכ, בין היתר, על החברה  

ל החברה"מכהן מר דורי סגל כמנכ, ועל אף שאין החברה מחויבת לכך . 

מ"ל חברת גזית גלוב בע" מונה מר דורי סגל למנכ2017בחודש ינואר  , 

ל"מר סגל ביקש לסיים את כהונתו כמנכ, משכך. חברה בת של החברה  

מר חיים, ר דירקטוריון החברה"לנוכח זאת מוצע להסמיך את יו. החברה  

ל החברה"למלא את תפקיד מנכ, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, כצמן , 

לחוק החברות (א)95בהתאם להוראות סעיף . וזאת לתקופה של שנתיים , 

אלא לפי, בחברה ציבורית לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מנהלה הכללי  

לחוק החברות (ג)121בהתאם לסעיף . לחוק החברות (ג)121הוראות סעיף   

 רשאית האסיפה הכללית של חברה ציבורית להחליט כי לתקופות שכל אחת

ניתן להסמיך את יושב,  שנים ממועד קבלת ההחלטה3מהן לא תעלה על   

ל או להפעיל את הסמכויות"ראש הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ עברבעדבעד,

רוב 

√לא80.66מיוחד



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 

16:00 61103651.5818/05/17מ"בע

ח "אג

נדחית

הרוב הדרוש)הרחבת סמכויות הנציגות כמפורט בנוסח ההחלטה להלן  .1  

נוסח ההחלטה. (לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה : 

 בנוסף לסמכויות הנוכחיות שהוקנו לנציגות המשותפת בהחלטה מיום

לאחר התייעצות עם, להסמיך את הנציגות, 31.5.2016ומיום  25.5.2016  

לגבש ולקבוע את: בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים  

או לחברה בקשר להשקעה בחברה/עמדתם ביחס להצעות שיופנו לנאמן ו , 

ולהורות לנאמנים שלא לכנס, או רכישת נכסים של הקבוצה/ארגון ו-רה  

אף אם תוקף או, אישורם/אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת עמדתם  

כדי להקנות, ככל שתתקבל, מובהר כי אין בקבלת החלטה זו. ההצעה יפקע  

או עילה כלפי/זכות ו (לרבות החברה או מי מטעמה)לצד שלישי כלשהו   

  זה כפופה1.1ההחלטה בסעיף . המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם

יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן' נספח א-להתחייבות השיפוי המימון שב -

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' נספח א √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.5818/05/17מ"בע

ח "אג

נדחית

 הסמכת הנציגות והנאמן שלא להעלות את הצעת חברת גינדי ישראל .2

הרוב הדרוש לקבלת)ככל ולא ישופרו תנאיה , מ להצבעה"בע 2010  

להסמיך: נוסח ההחלטה. (ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה  

 את הנציגות להורות לנאמן כי ללא שיפור בתנאי הצעת חברת גינדי ישראל

לשביעות רצון הנציגות,  לכתב הצבעה זה1נספח -מ המצורפת כ"בע 2010 , 

או שלא לספור/מ להצבעה ו" בע2010שלא להעלות את הצעת גינדי ישראל   

וזאת על אף שההצעה, את קולות המצביעים ככל שההצבעה כבר התקיימה  

- זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב1.2ההחלטה בסעיף . תפקע

כחלק בלתי, להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן' נספח א  

ל"נפרד מההחלטה הנ √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.5818/05/17מ"בע

ח "אג

נדחית

מ" בע2010אישור מחזיקי אגרות החוב את הצעת חברת גינדי ישראל  .3  

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של)כפי שהיא היום   

1.2ככל שהחלטה שבסעיף - תשומת לב המחזיקים . (המשתתפים בהצבעה  

הנאמן לא יספור את הקולות שבהצבעה על, לעיל התקבלה ברוב הדרוש  

לפעול, לאשר ולהסמיך את הנציגות ואת הנאמן: נוסח ההחלטה. החלטה זו  

 בשם מחזיקי איגרות החוב ולגרום לחברה להפעיל את סמכויותיה בקבוצה

מ תמכור את מלוא מניותיה בחברת אפריקה"כך שחברת דניה סיבוס בע  

  לכתב1נספח -מ בהתאם לתנאי ההצעה המצורפת כ"ישראל מגורים בע

מובהר כי אישור. ללא שיהיה צורך בחזרה להצבעה באסיפה, הצבעה זה  

מהווה אישור מראש לנציגויות ולנאמן, אסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור  

ההחלטה. להסכים למכר המניות בתנאי הצעה זו ככל שאישור כזה יידרש  

ולעניין, להלן' נספח א- זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב1.3בסעיף   

כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה, להלן' נספח א-יראו את האמור ב, זה  

ל"הנ נגדללא המלצה.

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 

16:00 61104311.5218/05/17מ"בע

ח "אג

נדחית

הרוב הדרוש)הרחבת סמכויות הנציגות כמפורט בנוסח ההחלטה להלן  .1  

נוסח ההחלטה. (לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה : 

 בנוסף לסמכויות הנוכחיות שהוקנו לנציגות המשותפת בהחלטה מיום

לאחר התייעצות עם, להסמיך את הנציגות, 31.5.2016ומיום  25.5.2016  

לגבש ולקבוע את: בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים  

או לחברה בקשר להשקעה בחברה/עמדתם ביחס להצעות שיופנו לנאמן ו , 

ולהורות לנאמנים שלא לכנס, או רכישת נכסים של הקבוצה/ארגון ו-רה  

אף אם תוקף או, אישורם/אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת עמדתם  

כדי להקנות, ככל שתתקבל, מובהר כי אין בקבלת החלטה זו. ההצעה יפקע  

או עילה כלפי/זכות ו (לרבות החברה או מי מטעמה)לצד שלישי כלשהו   

  זה כפופה1.1ההחלטה בסעיף . המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם

יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן' נספח א-להתחייבות השיפוי המימון שב -

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' נספח א √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.5218/05/17מ"בע

ח "אג

נדחית

 הסמכת הנציגות והנאמן שלא להעלות את הצעת חברת גינדי ישראל .2

הרוב הדרוש לקבלת)ככל ולא ישופרו תנאיה , מ להצבעה"בע 2010  

להסמיך: נוסח ההחלטה. (ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה  

 את הנציגות להורות לנאמן כי ללא שיפור בתנאי הצעת חברת גינדי ישראל

לשביעות רצון הנציגות,  לכתב הצבעה זה1נספח -מ המצורפת כ"בע 2010 , 

או שלא לספור/מ להצבעה ו" בע2010שלא להעלות את הצעת גינדי ישראל   

וזאת על אף שההצעה, את קולות המצביעים ככל שההצבעה כבר התקיימה  

- זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב1.2ההחלטה בסעיף . תפקע

כחלק בלתי, להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן' נספח א  

ל"נפרד מההחלטה הנ √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.5218/05/17מ"בע

ח "אג

נדחית

מ" בע2010אישור מחזיקי אגרות החוב את הצעת חברת גינדי ישראל  .3  

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של)כפי שהיא היום   

1.2ככל שהחלטה שבסעיף - תשומת לב המחזיקים . (המשתתפים בהצבעה  

הנאמן לא יספור את הקולות שבהצבעה על, לעיל התקבלה ברוב הדרוש  

לפעול, לאשר ולהסמיך את הנציגות ואת הנאמן: נוסח ההחלטה. החלטה זו  

 בשם מחזיקי איגרות החוב ולגרום לחברה להפעיל את סמכויותיה בקבוצה

מ תמכור את מלוא מניותיה בחברת אפריקה"כך שחברת דניה סיבוס בע  

  לכתב1נספח -מ בהתאם לתנאי ההצעה המצורפת כ"ישראל מגורים בע

מובהר כי אישור. ללא שיהיה צורך בחזרה להצבעה באסיפה, הצבעה זה  

מהווה אישור מראש לנציגויות ולנאמן, אסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור  

ההחלטה. להסכים למכר המניות בתנאי הצעה זו ככל שאישור כזה יידרש  

ולעניין, להלן' נספח א- זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב1.3בסעיף   

כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה, להלן' נספח א-יראו את האמור ב, זה  

ל"הנ נגדללא המלצה.

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5821/05/17(בהשעיה

נוסח (''סדרה ב)דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב  .1  

לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית למחזיקי אגרות: ההחלטה  

ואת דחיית המועד, 25.5.2017הקבוע ליום , של החברה (''סדרה ב)החוב   

המועד: למועדים הבאים, 11.6.2017הקבוע ליום , לתשלום הריבית כאמור  

11.7.2017מועד התשלום ידחה ליום . 26.6.2017הקובע ידחה ליום  . 

  יישא ריבית11.6.2017כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום , יובהר

על)וכן ימשיך להיצבר , (על תיקוניו)פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות   

בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל (יתרת קרן אגרות החוב , 

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

לא מוצע כל שינוי אחר, במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל  

למען הסר ספק דחיית. או בשטר הנאמנות/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/ו  

 (''סדרה ב)המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב 

 מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה

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

 מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים

עברבעדללא המלצהאו על פי/המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5821/05/17(בהשעיה

להסמיך את הנאמן: הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה .2  

דחייה, כ"ובסה) יום נוספים 30- ב, לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית  

ההחלטה. ( יום60 של לא יותר מאשר 1.2-  ו1.1מצטברת על פי סעיפים   

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

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

רוב 

√לא39.58מיוחד

מנורה ביטוח

אספן 

16:00 3130151.7322/05/17מ"גרופ בע

מיוחדת 

נדחית

מ בהסכם שכירות חדש עם עמותת"בע (1990)התקשרות אספן נכסים  .1  

עברבעדבעדיוניסטרים

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אספן 

16:00 3130151.7322/05/17מ"גרופ בע

מיוחדת 

עברבעדבעדמר גיא אליאס, ל החברה" למנכ2017אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת  .2נדחית

רוב 

√לא92.9מיוחד

מנורה ביטוח

אספן 

16:00 3130151.7322/05/17מ"גרופ בע

מיוחדת 

נדחית

 אישור מתן התחייבות לפטור לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים .3

עברבעדבעדבחברה

רוב 

√לא82.71מיוחד

מנורה ביטוח

אספן 

16:00 3130151.7322/05/17מ"גרופ בע

מיוחדת 

נדחית

מר, ר דירקטוריון החברה" ליו2017אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת  .4  

√לארוב רגילעברנגדנגדגיא פרג

מנורה ביטוח

אספן 

16:00 3130151.7322/05/17מ"גרופ בע

מיוחדת 

√לארוב רגילעברנגדנגדמר גיא פרג, ר דירקטוריון החברה"תיקון הסכם הניהול עם יו .5נדחית

מנורה ביטוח

אספן 

16:00 3130151.7322/05/17מ"גרופ בע

מיוחדת 

נדחית

 אישור התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .6

√לארוב רגילעברבעדבעדעתידיות והכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה בהן

מנורה ביטוח

אספן 

16:00 3130151.7322/05/17מ"גרופ בע

מיוחדת 

√לארוב רגילעברבעדבעדר עמיחי קרנר בגין כהונתו כדירקטור בחברה"אישור תנאי כהונה לד .7נדחית

מנורה ביטוח

אפקון 

החזקות 

14:00 5780131.2025/05/17מ"בע

שנתית 

נדחית

 אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות סעיף .1

עברבעדבעדא לחוק החברות267

רוב 

√לא57.1מיוחד

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Zami Aberman  .1מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Israel Ben-Yoram .2מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Isaac Braun .3מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Mark Germain .4מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Moria Kwiat .5מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Hava Meretzki .6מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Nachum Rosman .7מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Doron Shorrer .8מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Yaky Yanay .9מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

10. To consider and approve, by a nonbinding advisory vote, the 

compensation of the Company''s named executive officersלארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פלוריסטם 

תרפיוטיק

מיוחדת18:30 11217300.5225/05/17.ס אינק

11. To ratify the selection of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a 

member of Ernst & Young Global, as independent registered 

public accounting firm of the Company for the fiscal year ending 

June 30, 2017לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג11:00 11167552.5828/05/17(בהשעיה

דיווח והתייעצות מתן דיווח והתייעצות לגבי הצעות להסדר חוב העומדות .1  

ודיון בדבר הצעת, ב"המצורפות לזימון המצ, בפני מחזיקי אגרות החוב  

הצעה למתווה- 'נספח א.א: ההסדר המועדפת על מחזיקי אגרות החוב  

הצעה למתווה- 'נספח ב.ב. עקרונות מטעם חברה בשליטתו של מר אלי גבאי  

√לאדיוןדיוןדיון.עקרונות מטעם מר יצחק גווילי



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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, בשימור)

ח"אג11:00 11167552.5828/05/17(בהשעיה

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

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

ל הון .ע

2)אחזקות

מ"בע(016

מיוחדת12:00 10843670.2128/05/17(בשימור) 

 התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה .1

עסקת מסגרת"וסיווג תנאי הפוליסה כ Run-Off ומסוג On-Going מסוג עברבעדבעד."

רוב 

√לא99.96מיוחד

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

עברבעדבעדמר ירון רוקמן, ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ .1מיוחדת12:00 2510170.9129/05/17מ"בע

רוב 

√לא74.65מיוחד

מנורה ביטוח

סיביל 

רמני 'ג

פאבליק 

לימיטד .קו

ח"אג14:00 109715329/05/17(מחוקה)

על, מר בניהו לאבל, דיווח ועדכון על ידי המפרק. 1.1עדכון ודיון , דיווח .1  

או/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 1.2. מצב הליכי הפירוק  

√לאדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.6729/05/17מ"בע

ח" מיליון ש250-לאשר מכירת הלוואות לגופים מוסדיים בהיקף של כ .1  

 Dexia Credit אשר החבות בגינן מגובה בכתבי שיפוי שניתנו לבנק על ידי

Local, תאגיד באמצעותו מחזיקה בעלת השליטה בבנק, Dexia SA, בבנק 

לרבות ההלוואות מגובות)וכן לאשר את אסטרטגיית הבנק למכירת הלוואות   

ותכנית לחלוקת דיבידנד אפשרית בכפוף וכמפורט בדוח המצורף (השיפוי  

עברבעדבעד.לדיווח זה

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5830/05/17(בהשעיה

 מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט ביחס להצעה .1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב)מטעם חברה בשליטה אלי גבאי   

להורות לנאמן להתקדם לשם: ההחלטה. (רגיל של משתתפים בהצבעה  

 ,עריכת הסדר חוב מפורט ביחס להצעה מטעם חברה בשליטה אלי גבאי

ההחלטה בסעיף זה כפופה.  לכתב הצבעה זה1נספח - המצורפת כ  

יראו את האמור, ולעניין זה, להלן' להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א  

ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' בנספח א √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5830/05/17(בהשעיה

 מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט ביחס להצעה .2

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של)מטעם מר יצחק גוילי   

להורות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר: ההחלטה. (משתתפים בהצבעה  

לכתב' נספח ב- המצורפת כ, חוב מפורט ביחס להצעה מטעם מר יצחק גוילי  

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח. הצבעה זה  

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

ל"מההחלטה הנ √לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.


