
דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.25% 30,033 √ דיון דיון 1. דיון באפשרות לקבל החלטה להורות לנאמן  1 אג"ח 01/05/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

לקדם את החלופה לפיה יקבלו לידיהם מחזיקי  קורפריישן פי אל סי

האג"ח 100% ממניות חברת מירלנד בתוספת 2 

מיליון דולר שהתחייבו בעלי השליטה להזרים 

ובתוספת סכום נוסף מבעלי השליטה כנגד ויתור 

על תביעות. כן תידון במסגרת נושא זה 

האפשרות להסמיך את הנאמן לנהל הליך קבלת 

הצעות לרכישת כל מניות החברה בכפוף 

להבטחת תשלום מלוא ההתחייבות למחזיקי 

האג"ח ו/או הסדר התואם את פרטי ההצעה 

החלופית שהציעו בעלי השליטה בכפוף לדרישת 

תשלום לטובת מחזיקי האג"ח של סך שלא יפחת 

מ-65 מיליון דולר )לעומת 25 מיליון כהצעת בעלי 

השליטה, אשר רק 5 מיליון דולר מתוכם ישולמו 

למחזיקי האג"ח( תמורת 40% ממניות החברה 

ומחיקת חוב החברה כמוצע בהצעת בעלי 

השליטה.

3.25% 30,033 √ דיון דיון 2. דיון באפשרות לקבל החלטה להורות לנאמן  2 אג"ח 01/05/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

להתנגד להצעת ההסדר מטעם בעלי השליטה,  קורפריישן פי אל סי

כפי שהוצגה בכתבי ההצבעה שנקבעה ליום 

14.4.2016, לרבות, ככל שידרש, בדרך של מינוי 

ב"כ משותף לסדרות המתנגדות לקידום ההסדר 

ולרבות נקיטת הליך משפטי כנגד קידומה של 

הצעת ההסדר.

3.25% 30,033 √ דיון דיון 3. עדכון מאת ב"כ הנאמן בנושא מינוי מומחה  3 אג"ח 01/05/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

לבחינת הסדר חוב. קורפריישן פי אל סי

3.25% 30,033 √ דיון דיון 4. דיון בנושאים נוספים, ככל שיעלו על ידי  4 אג"ח 01/05/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. קורפריישן פי אל סי

7.54% 141,781 √ ל.ר דיון דיון דיון 1.1 דיווח, דיון והתייעצות חלק א': 1.1.1 דיווח  1 אג"ח  02/05/16 12:30 4730123 קבוצת עמוס לוזון 

מאת נציגי החברה בקשר עם מצב עסקי החברה  נדחית יזמות ואנרגיה בע"מ

לרבות השלמת עסקת רום גבס, דיווחים בקשר 

עם הפיכת דורי בניה לחברה פרטית וכיו"ב. 

1.1.2 דיווח של היועצים הכלכליים, הנציגות וב"כ 

הנאמנים המשותפים לשתי הסדרות בקשר עם 

מצבה של החברה, לרבות לאור פרסום הדוחות 

הכספיים השנתיים . 1.1.3 דיון בנושאים נוספים 

שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות 

החוב. חלק ב': 1.1.4 דיון נפרד )בנוכחות נאמן 

סדרה ז' מחזיקי אגרות החוב סדרה ז' בלבד( 

בקשר עם ביצוע תשלום קרן וריבית )אג"ח ו' ( 

שיחול ביום 01.06.2016 והאפשרויות העומדות 

בפני מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( לשמירה על 

זכויותיהם ולנקיטת פעולות בהתאם. 1.1.5 דיון 

נפרד )בנוכחות נאמן סדרה ו' מחזיקי אגרות 

החוב סדרה ו' בלבד( בקשר עם אפשרויות 

לנקיטת פעולות במקרה בו מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה ז'( יחליטו על נקיטת פעולות בקשר עם 

תשלום קרן וריבית לסדרה ו' שיחול ביום 

.01.06.2016

0.64% 173,318 √ רוב  עבר אין  בעד 1. מוצע לאשר כיסוי ביטוחי ביחס לדירקטורים:  1 מיוחדת 02/05/16 15:00 589010 אמיליה פיתוח 

רגיל חובת  אירית שלומי )דב"ת(, זק יששכר, עירן טאוס,  )מ.עו.פ( בע"מ

השתת אליעזר שריר )דח"צ( וישראל עוז )דח"צ( כל עוד 

פות הם מכהנים כנושאי משרה בחברה, ולאשררו 

לגבי מר ישראל עוז בתוקף ממועד מינויו כדח"צ 

בחברה ביום 27 בפברואר 2015, והכל במסגרת 

פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

בחברה ובחברות בנות וקשורות של החברה, כפי 

שתהיינה מעת לעת, למעט מנדלסון תשתיות 

ותעשיות בע"מ ותאגידים בשליטתה, בהן 

התקשרה ותתקשר החברה מעת לעת, בתנאי 

מסגרת ביטוחית המפורטת בקובץ המצורף.

0.79% 22,814,914 √ 68.19 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול חדשה 1 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

מיוחד ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ 90.14 רוב  עבר בעד בעד 2. תיקון תקנון החברה 2 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

מיוחד ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ 85.39 רוב  עבר בעד בעד 3. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי ופטור והענקתם  3 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

מיוחד לנושאי משרה ודירקטורים )לרבות הנמנים על  ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי  בע"מ

משרה בחברות של בעל השליטה(

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת  4 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 5. אישור חלוקת דיבידנד שוטף 5 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  6 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  7 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 8. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית  8 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ- ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

פלד בע"מ

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 9. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  9 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל לתקופת כהונה נוספת: עמיקם שורר ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 10. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  10 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל לתקופת כהונה נוספת: אלדד בן-משה ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  11 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רוזנצוויג ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ רוב  עבר בעד בעד 12. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  12 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.79% 22,814,914 √ ל.ר דיון דיון דיון 13. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 13 שנתית  03/05/16 11:00 230011 בזק החברה 

ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

בע"מ

0.72% 3,167,901 √ 91.71 רוב  עבר בעד 1. הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין  1 שנתית 03/05/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד דלק מוטורס לבין מר אגמון בע"מ

1.45% 677,340 √ עבר דיון דיון 1. דיון בדו"ח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של  1 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015;  השתתפו נסיעות של 

בנושא זה ייערך דיון בלבד ולפיכך נושא זה לא  ת  הסטודנטים בישראל 

יועלה להצבעה. מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ רוב  עבר בעד בעד 2. החלטה בדבר הארכת כהונה רואה החשבון  2 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל דלויט ברייטמן אלמגור כרואה החשבון המבקר  השתתפו נסיעות של 

של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע  ת  הסטודנטים בישראל 

את שכרו. מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ 100 רוב  עבר בעד בעד 3. החלטה בדבר מינויו של עופר גת כדירקטור  3 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

מיוחד חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים בחברה,  השתתפו נסיעות של 

החל ממועד אישור האסיפה. ת  הסטודנטים בישראל 

מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור שחר בוצר המכהן  4 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום  השתתפו נסיעות של 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ת  הסטודנטים בישראל 

מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטור ערן זמורה המכהן  5 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום  השתתפו נסיעות של 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ת  הסטודנטים בישראל 

מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטור אהוד רובינשטיין  6 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל המכהן בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום  השתתפו נסיעות של 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ת  הסטודנטים בישראל 

מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי מחדש של הדירקטור מרדכי קרת המכהן  7 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום  השתתפו נסיעות של 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ת  הסטודנטים בישראל 

מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ רוב  עבר בעד בעד 8. מינוי מחדש של הדירקטור אבי שומר המכהן  8 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום  השתתפו נסיעות של 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ת  הסטודנטים בישראל 

מיוחדת בע"מ

1.45% 677,340 √ רוב  עבר בעד בעד 9. מינוי מחדש של הדירקטור עמיחי גרין המכהן  9 יחידת  04/05/16 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום  השתתפו נסיעות של 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ת  הסטודנטים בישראל 

מיוחדת בע"מ

0.82% 4,425,129 √ 87.37 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מענק שנתי למר דיויד פדרמן, מבעלי  1 מיוחדת 04/05/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

מיוחד השליטה בחברה )בעקיפין(, בגין כהונתו כיו"ר 

דירקטוריון חברת הבת כרמל אולפינים בע"מ 

בשנת 2015.

0.82% 4,425,129 √ 61.64 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מענק למר אהרון )אריק( יערי, מנכ"ל  2 מיוחדת 04/05/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

מיוחד החברה לשעבר

0.98% 993,644 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015 מתחדשות בע"מ

0.98% 993,644 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר  2 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

רגיל חובת  ושות' כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2016  מתחדשות בע"מ

השתת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח 

פות על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת 

ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2015 

)החלטה א' לדוח הזימון(

0.98% 993,644 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת  3 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה )החלטה ב' לדוח הזימון(. מתחדשות בע"מ

השתת

פות

0.98% 993,644 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה  4 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

רגיל חובת  נוספת כדירקטור בחברה )החלטה ב' לדוח  מתחדשות בע"מ

השתת הזימון(

פות
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.98% 993,644 √ רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה  5 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

רגיל חובת  נוספת כדירקטור בחברה )החלטה ב' לדוח  מתחדשות בע"מ

השתת הזימון(

פות

0.98% 993,644 √ רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה  6 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

רגיל חובת  נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה )החלטה  מתחדשות בע"מ

השתת ב' לדוח הזימון(

פות

0.98% 993,644 √ 93.9 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי  7 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

מיוחד המשרה בחברה )החלטה ג' לדוח הזימון( תמצית  מתחדשות בע"מ

ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול 

המעודכנת כמדיניות התגמול של החברה בתוקף 

ל- 3 שנים ממועד קבלת החלטה זו, ובכלל זה 

להסמיך את הגורמים הרלבנטיים לקבוע את 

סכומי המענק וביצוע התשלום ו/או הענקת רכיבי 

התגמול בפועל למנכ"ל החברה ונושאי המשרה 

האחרים בחברה, בין מענקים במזומן ו/או בגמול 

הוני ובכל מתווה אחר, והכל בהתאם להוראות 

מדיניות התגמול המוצעת, וזאת מבלי שיידרשו 

לכך אישורים נוספים מעבר למתואר במדיניות 

התגמול

0.98% 993,644 √ 93.87 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור חבילת תגמול למנכ"ל החברה ותיקון  8 שנתית 04/05/16 13:00 1123355 אנרג'יקס-אנרגיות 

מיוחד הסכם העסקתו בהתאם לחבילת התגמול,  מתחדשות בע"מ

כמפורט בהודעת הזימון )החלטה ד' לדוח הזימון(

1.38% 25,955 √ דיון דיון דיון 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של  1 שנתית 04/05/16 14:00 1118322 א.דורי בניה בע"מ 

החברה ובדוח הדירקטוריון לימים 31 בדצמבר  )מחוקה(

2014 ו-31 בדצמבר 2015 .

1.38% 25,955 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של מר גדעון אלטמן כדירקטור  2 שנתית 04/05/16 14:00 1118322 א.דורי בניה בע"מ 

רגיל חובת  בחברה ממועד אישור המינוי על-ידי האסיפה  )מחוקה(

השתת הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית 

פות הבאה

1.38% 25,955 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור  3 שנתית 04/05/16 14:00 1118322 א.דורי בניה בע"מ 

רגיל חובת  בחברה ממועד אישור המינוי על-ידי האסיפה  )מחוקה(

השתת הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית 

פות הבאה

1.38% 25,955 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר גיל דקל כדירקטור )בלתי  4 שנתית 04/05/16 14:00 1118322 א.דורי בניה בע"מ 

רגיל חובת  תלוי( בחברה ממועד אישור המינוי על-ידי  )מחוקה(

השתת האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית 

פות השנתית הבאה

1.38% 25,955 √ רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי של משרד רואי החשבון PwC )קסלמן  5 שנתית 04/05/16 14:00 1118322 א.דורי בניה בע"מ 

רגיל חובת  וקסלמן(, כרואה חשבון מבקר של החברה חלף  )מחוקה(

השתת משרד קוסט פורר גבאי את קסירר – רואה 

פות חשבון, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

0.92% 7,491,759 √ עבר בעד בעד Elect Gillon back as a director .1.1 1.1 מיוחדת 04/05/16 20:30 1134402 אורמת טכנולוגיות, 

אינק )דואלי(

0.92% 7,491,759 √ עבר בעד בעד Elect dan falk as a director 1.2 1.2 מיוחדת 04/05/16 20:30 1134402 אורמת טכנולוגיות, 

אינק )דואלי(

0.92% 7,491,759 √ עבר בעד בעד  Ratify the appointment of .2 2 מיוחדת 04/05/16 20:30 1134402 אורמת טכנולוגיות, 

 PricewaterhouseCoopers LLP as the אינק )דואלי(

 Company's independent registered public

accounting firm for fiscal year 2016; and

0.92% 7,491,759 √ עבר אין  נגד  Transact any other business that may .3 3 מיוחדת 04/05/16 20:30 1134402 אורמת טכנולוגיות, 

חובת   properly come before the meeting or any אינק )דואלי(

השתת  postponements or adjournments of the

פות .meeting

0.54% 2,672,305 √ רוב  עבר אין  בעד 1. סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט,  1 מיוחדת 05/05/16 14:00 759019 חברת גב-ים 

רגיל חובת  פורר, גבאי את קסירר ואישור מינויו של משרד  לקרקעות בע"מ

השתת רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון 

פות המבקרים של החברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.34% 159,508 √ 90.69 רוב  עבר בעד בעד 1. מוצע לאשר הסכם שירותי ניהול החברה עם  1 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

מיוחד ע. פלר אחזקות בע"מ, להעמדת שירותי ניהול  נדחית ותעשיות בע"מ

הכוללים שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, 

בהיקף של 10 ימי עבודה בחודש לפחות, 

באמצעות מר עודד פלר בלבד מבלי שיתקיימו 

יחסי עובד מעביד בין החברה לבין פלר. תקופת 

ההתקשרות תהיה החל מיום 01.02.2016 ועד 

תום שנה ממועד אישורה על ידי החברה, בכפוף 

לאפשרות לסיומה המוקדם בהודעה מוקדמת בת 

90 ימים. תמורת השירותים הינה תגמול קבוע 

שנתי בסך כולל של 580 אלפי ש"ח, בתוספת 

החזר הוצאות סבירות שהוצאו בקשר עם מילוי 

התפקיד האמור, ותגמול משתנה ומבוסס 

ביצועים על פי הרווח המתואם של החברה לפני 

מס, מוגבל בתקרה בגובה 420 אלפי ש"ח 

לשנה, הכל כמפורט בקובץ זימון האסיפה המצ"ב 

לדוח זימון האסיפה. כל הסכומים צמודים למדד, 

בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין. פרטים 

נוספים ראה בסעיף 1.1 לקובץ זימון האסיפה 

המצ"ב לדוח זימון האסיפה.

1.34% 159,508 √ 99.41 רוב  עבר בעד בעד 2. מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר עודד  2 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

מיוחד פלר, בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה  נדחית ותעשיות בע"מ

ועד תום שלוש שנים ממועד האישור, בנוסח 

המצורף כנספח א' לדיווח המיידי מיום 

12.1.2014 )מס' אסמכתא: 2014-01-

011926(, המובא בדוח זה על דרך הפניה 

)להלן: "כתב השיפוי"(, עד לתקרה של 25% 

מההון העצמי של החברה. לפרטים נוספים ראה 

סעיף 1.2 לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח 

זימון האסיפה.

1.34% 159,508 √ 99.41 רוב  עבר בעד בעד 3. מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר ז'ק  3 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

מיוחד יששכר, בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה  נדחית ותעשיות בע"מ

בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה, 

בנוסח כתב השיפוי, עד לתקרה של 25% מההון 

העצמי של החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

1.2 לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון 

האסיפה.

1.34% 159,508 √ 99.41 רוב  עבר בעד בעד 4. מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר עירן  4 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

מיוחד טאוס, בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה  נדחית ותעשיות בע"מ

בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה, 

עד לתקרה של 25% מההון העצמי של החברה. 

לפרטים נוספים ראה סעיף 1.2 לקובץ זימון 

האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.

1.34% 159,508 √ 99.41 רוב  עבר בעד בעד 5. מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר ליאור  5 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

מיוחד סום, בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה  נדחית ותעשיות בע"מ

ועד לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה, בנוסח 

כתב השיפוי, עד לתקרה של 25% מההון העצמי 

של החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.2 

לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.

1.34% 159,508 √ רוב  עבר אין  בעד 6. מוצע להעניק התחייבות לשיפוי לדירקטור, מר  6 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל חובת  מרדכי בן ש"ך )דב"ת(, בתוקף ממועד מינויו  נדחית ותעשיות בע"מ

השתת כנושא משרה בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא 

פות משרה בחברה, בנוסח כתב השיפוי, עד לתקרה 

של 25% מההון העצמי של החברה. לפרטים 

נוספים ראה סעיף 9.1.3 לקובץ זימון האסיפה 

המצ"ב לדוח זימון האסיפה.

1.34% 159,508 √ 99.54 רוב  עבר בעד בעד 7. מוצע לאשר מסגרת ביטוחית, בהתאם  7 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

מיוחד למדיניות התגמול, כמפורט בקובץ זימון האסיפה  נדחית ותעשיות בע"מ

המצ"ב לדוח זימון האסיפה, למר עודד פלר. 

הכיסוי הביטוחי מפורט בסעיף 9.1.4 לקובץ זימון 

האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה ואושר על 

ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתנאים 

זהים לתנאים כאמור ביחס ליתר נושאי המשרה 

בחברה.

1.34% 159,508 √ רוב  עבר אין  בעד 8. אישור גמול דח"צים למר מרדכי בן ש"ך  8 מיוחדת  05/05/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל חובת  )דב"ת(, הכולל גמול ישיבות וגמול שנתי בגובה  נדחית ותעשיות בע"מ

השתת הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השניה 

פות והשלישית, בהתאמה, לתקנות החברות )כללים 

בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס-

2000 )להלן: "תקנות הגמול"(, בהתאם לדרגת 

ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות 

הגמול )כפי שיהיה מעת לעת(, והחזר הוצאות 

בהתאם לתקנות הגמול, וזאת בתוקף ממועד 

מינויו כדב"ת בחברה.

0.81% 11,090,487 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח  1 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

הדירקטוריון של החברה לשנת 2015. ומיוחדת בע"מ

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואי  2 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016 ועד  ומיוחדת בע"מ

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  3 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום  ומיוחדת בע"מ

האסיפה הכללית השנתית הבאה.

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת  4 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת  ומיוחדת בע"מ

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 5. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת  5 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה  ומיוחדת בע"מ

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה.

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  6 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד  ומיוחדת בע"מ

לתום האסיפה הכללית השנתית.

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  7 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל מר גיל ליידנר )דירקטור בלתי תלוי(, לתקופת  ומיוחדת בע"מ

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה.

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 8. תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף  8 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל לדוח זימון האסיפה. ומיוחדת בע"מ

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 9. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל  9 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח  ומיוחדת בע"מ

זימון האסיפה.

0.81% 11,090,487 √ רוב  עבר בעד בעד 10. בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול  10 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

רגיל הנוגע לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי  ומיוחדת בע"מ

משרה המפורט בסעיף 11 להלן, אישור רכישת 

פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

משרה לתקופה של 3 שנים בהתאם לתנאים 

המפורטים בדוח זימון האסיפה.

0.81% 11,090,487 √ 74 רוב  עבר בעד בעד 11. תיקון מדיניות התגמול של החברה באופן  11 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

מיוחד המפורט בדוח זימון האסיפה. ומיוחדת בע"מ

0.81% 11,090,487 √ 99.83 רוב  עבר בעד בעד 12. הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי  12 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

מיוחד לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו  ומיוחדת בע"מ

בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.

0.81% 11,090,487 √ 99.83 רוב  עבר בעד בעד 13. ככל שההחלטה האמורה בסעיף 12 לעיל לא  13 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

מיוחד תאושר, הארכת תוקפם בלבד של כתבי השיפוי  ומיוחדת בע"מ

המקוריים לדירקטורים שהינם בעל השליטה או 

קרובו.

0.81% 11,090,487 √ 22.27 רוב  לא עבר נגד נגד 14. מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים  14 שנתית  08/05/16 12:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

מיוחד שהינם בעל השליטה או קרובו במפורט בדוח  ומיוחדת בע"מ

זימון האסיפה.

2.94% 276,378 √ רוב  עבר דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  1 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל .2015 מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה ולהסמיך  2 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה )למעט  3 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל דח"צים( מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 4. אישור תגמול שנתי וגמול השתתפות לדיקטור  4 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל מר יחזקל דסקל, בהתאם לתקנות החברות  מתחדשת בע"מ

)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 

התש"ס-2000 )"תקנות הגמול"(,

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את  5 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל ה"ה עמיקם שורר. מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את  6 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל ה"ה פליקס כהן. מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את  7 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל ה"ה שי ויל. מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  מבוטל ללא  8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את  8 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל ת המלצה ה"ה גיל ויל. מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ ל.ר הורד  מבוטל ללא  8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את  8 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מסדר  ת המלצה ה"ה גיל ויל. מתחדשת בע"מ

היום

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 9. מינוי מחדש את ה"ה יחזקאל חסקל, המכהן  9 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל כדירקטור בלתי תלוי בחברה. מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  עבר בעד בעד 10. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את  10 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל ה"ה גלעד יעבץ. מתחדשת בע"מ

2.94% 276,378 √ רוב  עבר נגד נגד 11. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את  11 שנתית 08/05/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

רגיל ה"ה צפריר יואלי. מתחדשת בע"מ

3.94% 358,799 √ דיון דיון דיון 1.1. דיווח ודיון 1.1.1. דיווח ועדכון בדבר המשא  1 אג"ח 08/05/16 16:00 1121334 אלון רבוע כחול 

ומתן שהתקיים בין מר מוטי בן משה לבין נאמני  ישראל בע"מ

מגה על פי החלטת כב' השופט אילן שילה בתיק 

הקפאת ההליכים של מגה. 1.1.2. דיון בנוגע 

לקבלת החלטה לגבי המשך מתן הארכות 

להשלמת ההסדר, ככל שיידרש. 1.1.3. דיון 

בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או 

המחזיקים.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 1. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר  1 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד חיים )ויקטור( רביד, מבעלי השליטה בחברה,  נדחית סופרמרקטים בע"מ

בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון 

תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 

באפריל 2016.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל  2 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו  נדחית סופרמרקטים בע"מ

כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של 

שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 3. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר  3 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין  נדחית סופרמרקטים בע"מ

כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של 

החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים 

החל מיום 1 באפריל 2016.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 4. התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב'  4 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד מיכל רביד, אשתו של אברהם רביד, מבעלי  נדחית סופרמרקטים בע"מ

השליטה בחברה, בגין העסקתה כאחראית על 

תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה 

של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016.

0.68% 428,565 √ נדחה 5. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח  5 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  נדחית סופרמרקטים בע"מ

.2015

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 6. חידוש מינוי משרד רואי החשבון, BDO זיו  6 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר  נדחית סופרמרקטים בע"מ

של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2015.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 7. מינוי מחדש של מר חיים )ויקטור( רביד  7 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום  נדחית סופרמרקטים בע"מ

האסיפה הכללית השנתית הבאה.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 8. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין  8 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום  נדחית סופרמרקטים בע"מ

האסיפה הכללית השנתית הבאה.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 9. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור  9 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה  נדחית סופרמרקטים בע"מ

הכללית השנתית הבאה.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 10. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור  10 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה  נדחית סופרמרקטים בע"מ

הכללית השנתית הבאה.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 11. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור  11 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה  נדחית סופרמרקטים בע"מ

הכללית השנתית הבאה.

0.68% 428,565 √ רוב  נדחה 12. מינוי מחדש של גב' שני סברדלוב  12 שנתית  08/05/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד  נדחית סופרמרקטים בע"מ

תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

2.39% 15,884 √ 100 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות  1 אג"ח 09/05/16 10:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

מיוחד המלצה חוב )סדרה 2( של החברה בהתאם להוראות 

סעיף 350 לחוק החברות

3.32% 151,507 √ 100 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות  1 אג"ח 09/05/16 10:00 1380104 ארזים השקעות בע"מ

מיוחד המלצה חוב )סדרה 4( של החברה בהתאם להוראות 

סעיף 350 לחוק החברות

0.25% 1,781,055 √ רוב  עבר לא  בעד 1. מינוי של רואי החשבון המבקרים של החברה 1 מיוחדת 09/05/16 14:00 699017 חברה לנכסים ולבנין 

רגיל משתת בע"מ

ף

1.25% 722,370 √ 81.66 רוב  עבר בעד בעד 1. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי  1 מיוחדת 09/05/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

מיוחד ניהול עם חברה בשליטתו של מר צבי סטפק,  בע"מ

בגין כהונתו כדירקטור פעיל בחברה בהיקף של 

משרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

.19.3.2016

1.25% 722,370 √ 81.66 רוב  עבר בעד בעד 2. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי  2 מיוחדת 09/05/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

מיוחד ניהול עם חברה בשליטתו של מר אבנר סטפק,  בע"מ

בגין כהונתו כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה 

בהיקף של משרה מלאה לתקופה של שלוש 

שנים החל מיום 19.3.2016.

1.25% 722,370 √ 87.54 רוב  עבר בעד בעד 3. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי  3 מיוחדת 09/05/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

מיוחד ניהול עם חברה בשליטתו של מר אלי ברקת,  בע"מ

בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון בהיקף של 40% 

משרה לפחות לתקופה של שלוש שנים החל 

מיום 19.3.2016.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.94% 358,402 √ 100 רוב  עבר בעד ללא  1. החלטה לאשר דחייה נוספת בת 10 ימים  1 אג"ח 09/05/16 20:00 1121334 אלון רבוע כחול 

מיוחד המלצה )קרי: עד ליום 18.5.2016( של מועד הכניסה  ישראל בע"מ

לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מידי, 

שהתקבלה על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה 

מיום 15.02.2016 )פורסם במגנ"א ביום 

16.02.2016 - אסמכתא מס' 2016-10-

028903( נוסח ההחלטה: לאשר דחייה בת 10 

ימים )קרי: עד ליום 18.5.2016( של מועד 

הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון 

מידי של מלוא יתרת החוב של החברה כלפי 

מחזיקי אגרות החוב, בהתאם להחלטת מחזיקי 

אגרות החוב באסיפה מיום 15.02.2016, 

שתוצאותיה פורסמו בדיווח מיידי מיום 

16.2.2016 )מס' אסמכתא 2016-10-028903( 

כפי שהוארכה בהתאם להחלטות מחזיקי אגרות 

החוב באסיפות מיום 17.03.2016 , מיום 

27.03.2016 , מיום 3.4.2016 , מיום 

13.4.2016 , מיום 20.4.2016 ומיום 

21.4.2016 )"החלטה על פירעון מידי"(.

5.41% 905,439 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיווח, דיון והתייעצות לגבי פעולות אפשריות  1 אג"ח 10/05/16 13:00 7980154 אידיבי חברה לפתוח 

ללא  לשם הגנה ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב  בע"מ

קבלת  )סדרה ט'( של החברה, בהמשך לכניסתה 

החלטות לתוקף של החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה ט'( מיום 21.4.2016 בדבר העמדת 

אגרות החוב לפרעון מיידי , ולחלופת המכתבים 

בין החברה לב"כ הנאמן המצורפים כנספח א' 

לזימון המצ"ב.

1.12% 708,584 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון  1 שנתית  10/05/16 14:00 1092345 חלל-תקשורת בע"מ

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ומיוחדת

1.12% 708,584 √ רוב  עבר אין  נגד 2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום  2 שנתית  10/05/16 14:00 1092345 חלל-תקשורת בע"מ

רגיל חובת  בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר  ומיוחדת

השתת חיים מר, לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת 

פות להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 לדוח 

זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של 

עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף 

קטן )ג(, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו 

נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה 

ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה 

האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע 

בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

1.12% 708,584 √ רוב  עבר אין  נגד 3. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום  3 שנתית  10/05/16 14:00 1092345 חלל-תקשורת בע"מ

רגיל חובת  בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר  ומיוחדת

השתת ליגד רוטלוי, לתקופת כהונה נוספת החברה 

פות מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 

לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו 

של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין 

סעיף קטן )ג(, שלגבי המידע הנדרש לגילוי 

במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך 

בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות 

מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות 

נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע 

וקולו לא יימנה.

1.12% 708,584 √ רוב  עבר אין  בעד 4. לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי  4 שנתית  10/05/16 14:00 1092345 חלל-תקשורת בע"מ

רגיל חובת  תלויה המכהנת כיום בדירקטוריון החברה - גב'  ומיוחדת

השתת תמר כפיר, לתקופת כהונה נוספת החברה 

פות מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 

לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו 

של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין 

סעיף קטן )ג(, שלגבי המידע הנדרש לגילוי 

במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך 

בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות 

מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות 

נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע 

וקולו לא יימנה.

1.12% 708,584 √ רוב  עבר אין  בעד 5. לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  5 שנתית  10/05/16 14:00 1092345 חלל-תקשורת בע"מ

רגיל חובת  KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של  ומיוחדת

השתת החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

פות תנאי ההתקשרות עימו החברה מבקשת להפנות 

את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 לדוח זימון 

האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של עניין 

אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף קטן 

)ג(, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש 

לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או 

ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה 

האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע 

בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.12% 708,584 √ 99.94 רוב  עבר בעד בעד 6. לאשר מינויה מחדש של ברכה ליטבק  6 שנתית  10/05/16 14:00 1092345 חלל-תקשורת בע"מ

מיוחד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה  ומיוחדת

שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום 

כהונתה הנוכחית

0.43% 2,785,593 √ דיון לא  דיון 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים  1 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

משתת המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 

ף וליום 31 בדצמבר 2015 ובדוחות הדירקטוריון 

על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם 

תאריכים

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד  )KPMG( 2. לאשר את מינויים של סומך-חייקין 2 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת ואת קסלמן וקסלמן )PWC( כרואי החשבון 

ף המבקרים של החברה, במשותף, בתוקף עד 

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה, ודיווח על שכרם של סומך-חייקין 

)KPMG( בשנים 2014 ו- 2015;

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 3. לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל ברמן  3 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום 

ף האסיפה השנתית הבאה

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב שלום  4 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת פישר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 

ף שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 5. לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי  5 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 

ף שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 6. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו  6 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת ביאור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה 

ף בתום האסיפה השנתית הבאה

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 7. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה  7 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת אינגריד אלשטיין-דן כדירקטור בחברה לתקופת 

ף כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 8. לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן  8 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 

ף שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 9. לאשר את מינויו מחדש של מר צבי בן פורת  9 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 

ף שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

0.43% 2,785,593 √ רוב  עבר לא  בעד 10. לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן  10 שנתית 10/05/16 16:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה 

ף בתום האסיפה השנתית הבאה

5.94% 218,445 √ 98.2 רוב  עבר ללא  1. קבלת החלטה בנוגע לבקשת החברה לשימוש  1 אג"ח 11/05/16 00:00 1113398 סקורפיו נדל"ן בע"מ 

מיוחד המלצה בתמורות צ'כיה כרקע להחלטה ראו את מכתב  )מחוקה(

החברה המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה 

המצ"ב לדיווח זה וכן דיווחים מידיים מיום 

1.5.2016 )אסמכתא מס' 2016-01-056452( 

ומיום 10.1.2016 )אסמכתא מס' 2016-10-

007153(. נוסח ההחלטה: לאשר את בקשת 

החברה להשתמש בחלק מתמורות מכירת 

 CID Holdings S.a.r.lקרקעות וחניון בצ'כיה ע"י

)חברה כלולה(, לשם העמדת הסכום הנדרש על 

 CID -מנת למנוע דילול של החזקות החברה ב

כמפורט בבקשת החברה המצורפת כנספח ב' 

לכתב ההצבעה המצ"ב לדיווח זה. ההחלטה 

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב לדיווח זה, 

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לעיל, 

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

2.23% 201,379 √ 99.98 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות  1 מיוחדת  15/05/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

מיוחד חדש עם שתי חברות בבעלות מלאה של בעלת  נדחית בע"מ

השליטה בחברה, כלל תעשיות בע"מ )"כת"ש"( 

ועם צד שלישי שאינו קשור לחברה, ביחס 

למתחם אשר שוכרת החברה בהדר יוסף והכולל, 

בין היתר, את החנות המרכזית של החברה 

ומשרדי החברה וזאת, החל מיום 1 בינואר 2016.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

5.71% 30,402 √ 89.1 רוב  עבר בעד ללא  1. רקע: דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית  1 אג"ח 15/05/16 18:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד המלצה שנדחו עד כה בכדי למנוע יצירת נייר ח"ש וזכאי  קורפריישן פי אל סי

ריבית, כמפורט בהחלטה שעל סדר היום, להלן. 

1.1 הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום ומועד 

קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב 

)סדרה ג'( )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו 

רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים 

בהצבעה( נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן 

לדחות מעת לעת את מועדי תשלומי הקרן 

והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום 

יידחה, לכל המאוחר, ליום 31 באוגוסט 2016. • 

למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום 

הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת 

ח"ש, ודחיית המועדים של תשלום הריבית 

כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס 

ריבית ביחס לאגרות החוב )סדרה ג'( של 

החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

• הריבית וריבית הפיגורים )ככל שקיימת(, לפי 

העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים 

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • 

אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ואין 

בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה ג'( של החברה או כדי להוות ויתור של 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה על 

סעדים

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד 1. מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור  1 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל בחברה  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד נגד 2. מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור  2 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל בחברה  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד נגד 3. מינויו מחדש של מר רוני אל דור כדירקטור  3 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל בחברה  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד נגד 4. מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור  4 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל בחברה  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד נגד 5. מינויו מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור  5 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל בחברה  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד נגד 5. מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון  6 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל כדירקטורית בחברה  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד נגד  United 7. מינוי מחדש של התאגיד 7 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל International Trust N.V. כדירקטור בחברה  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר בעד בעד 8. אישור דוח הדירקטוריון על מצבה העסקי של  8 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל החברה ודוחות כספיים לשנת 2015  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר נגד נגד 9. אישור שחרורם מאחריות של חברי  9 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל הדירקטוריון בגין פעילותם בשנת 2015  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ ל.ר עבר בעד בעד 10. אישור מאזנים לשנת 2015 10 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

 N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר בעד בעד 11. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של  11 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל החברה לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון ו/או   N.V קורפוריישן

ועדת הביקורת לקבוע את שכרו )דואלי(

0.57% 2,211,744 √ רוב  עבר בעד בעד 12. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 10 מיליון  12 כללית 16/05/16 10:00 1087659 סאפיינס אינטרנשיונל 

רגיל דולר  N.V קורפוריישן

)דואלי(

0.57% 518,460 √ 71.11 רוב  עבר בעד בעד 1. הארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה  1 שנתית  16/05/16 11:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

מיוחד לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ  נמשכת

)"טוביאס"(, חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר 

- בעלת השליטה בחברה לתקופה של שלוש 

שנים, במסגרתו מעניקה טוביאס לחברה שירותי 

ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר דירקטוריון
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.57% 518,460 √ 77.22 רוב  עבר בעד בעד 2. עדכון גובה סכום בונוס המטרה השנתי  2 שנתית  16/05/16 11:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

מיוחד למנכ"ל החברה - מר ג'רי שנירר, בגין שנת  נמשכת

2016 ואילך, כך שיעמוד על 12 משכורות 

חודשיות )ברוטו(

0.57% 518,460 √ רוב  עבר בעד בעד 3. חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה  3 שנתית  16/05/16 11:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

רגיל בסכום כולל )ברוטו( של 15,000,000 ש"ח נמשכת

1.56% 2,749,034 √ 61.66 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות התגמול של החברה המצורפת  1 מיוחדת 16/05/16 14:00 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

מיוחד לדוח זה כנספח א', בהתאם להוראות סעיף 

267א לחוק החברות, לפרטים נוספים ראו 

סעיפים 1.1 ו- 2.1 וחלק ב' לדוח הזימון המצורף.

1.56% 2,749,034 √ 60.64 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה,  2 מיוחדת 16/05/16 14:00 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

מיוחד מר ירון קריסי, מיום 1 בנובמבר 2015 ועד ליום 

31 בדצמבר 2018, הכוללים תגמול קבוע 

ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני 

שתחול בגין התקופה האמורה , בהתאם 

למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים 

ראו סעיפים 1.2 ו- 2.2 וחלקים ג' ו-ה' לדוח 

הזימון המצורף.

1.56% 2,749,034 √ 61.78 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה  3 מיוחדת 16/05/16 14:00 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

מיוחד ליו"ר דירקטוריון החברה, מר משה לחמני, 

הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית 

מענק שנתי ותגמול הוני. לפרטים נוספים ראו 

סעיפים 1.3 ו- 2.3 וחלקים ד' וה' לדוח הזימון 

המצורף.

1.56% 2,749,034 √ 88.55 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי  4 מיוחדת 16/05/16 14:00 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

מיוחד משרה בחברה, ולרבות מנכ"ל החברה ו/או 

נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או 

קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי 

בהענקת פטור להם )להלן: "נושא משרה"(, 

המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, בכפוף 

להוראות כל דין, מאחריות בשל כל נזק שייגרם 

לחברה ו/או לחברות מוחזקות על ידה, עקב 

הפרת חובת הזהירות על ידי נושא המשרה 

כאמור בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה, 

בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה, על פי 

הנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. פטור 

שיוענק כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל 

נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, 

בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושלבעל שליטה או 

לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי 

באישורה. הפטור שיוענק כאמור ביחס לנושאי 

משרה שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור 

להם, המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, יתייחס 

לאירועים שיארעו בתקופה שעד לתום תשע 

שנים ממועד אישור הפטור כאמור על ידי 

האסיפה הכללית. למען הסר ספק יובהר, כי 

תוקף כתב הפטור שיוענק כאמור לנושאי משרה 

אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם 

ו/או שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור 

להם, המכהנים, או כפי שיהיו מעת

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To increase the number of directors on .1 1 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 our Board of Directors from eight to nine בע"מ )דואלי(

directors

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To re-elect Mr. Dov Baharav as a .2 2 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 member of the Board of Directors until בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

 shareholders and until his successors

have been duly elected and qualified

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To re-elect Mr. Amiram Boehm as a .3 3 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 member of the Board of Directors until בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

 shareholders and until his successors

have been duly elected and qualified

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To re-elect Mr. Ishay Davidi as a .4 4 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 member of the Board of Directors until בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

 shareholders and until his successors

have been duly elected and qualified

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To re-elect Mr. Amir Ofek as a .5 5 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 member of the Board of Directors until בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

 shareholders and until his successors

have been duly elected and qualified

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To elect Mr. Aylon (Lonny) Rafael as a .6 6 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 member of the Board of Directors until בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

 shareholders and until his successors

have been duly elected and qualified
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To elect Mr. Meir Shamir as a member .7 7 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 of the Board of Directors until our next בע"מ )דואלי(

 annual general meeting of shareholders

 and until his successors have been duly

elected and qualified

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To elect Ms. Dafna Sharir as a .8 8 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 member of the Board of Directors until בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

 shareholders and until his successors

have been duly elected and qualified

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  to approve the terms of employment .9 9 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 and the Base Compensation of Mr. Yona בע"מ )דואלי(

 Ovadia as Chief Executive Officer of the

 Company as described in Item 3 of the

Proxy Statement

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To approve the annual cash bonus .10 10 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 plan for the Company’s Chief Executive בע"מ )דואלי(

 Officer for 2016, as described in Item 3 of

the Proxy Statement and in Annex A

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To approve the grant of the Equity .11 11 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 Compensation to Mr. Yona Ovadia as בע"מ )דואלי(

 Chief Executive Officer of the Company

 as described in Item 3 of the Proxy

Statement

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To approve an annual cash bonus .12 12 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 plan for the Chairman of the Company’s בע"מ )דואלי(

Board of Directors for 2016

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  ,Subject to his election under Item 2 .13 13 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 to approve the grant of options to Aylon בע"מ )דואלי(

  Rafaeli upon commencement of)Lonny(

his term of service

0.91% 927,588 √ עבר נגד נגד  ,Subject to his election under Item 2 .14 14 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 to approve the grant of options to Meir בע"מ )דואלי(

 Shamir upon commencement of his term

of service

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  ,Subject to her election under Item 2 .15 15 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 to approve the grant of options to Dafna בע"מ )דואלי(

 Sharir upon commencement of his term

of service

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To readopt Company`s compensation .16 16 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 policy for the Company’s directors and בע"מ )דואלי(

officers

0.91% 927,588 √ עבר בעד בעד  To ratify and approve the .17 17 מיוחדת 16/05/16 14:00 1082510 גילת רשתות לווין 

 reappointment of Kost Forer Gabbay בע"מ )דואלי(

 amp; Kasierer, a member of Ernst&

 amp; Young Global, as our independent&

 registered public accountants for the

 ,fiscal year ending December 31, 20165

 and for such additional period until the

 next annual general meeting of

shareholders

1.30% 353,890 √ 99.73 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור הארכת התקשרות רדיו קול חי  1 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

מיוחד משדרים באמונה בע"מ, חברה בשליטת 

החברה, בהסכם העסקה עם מר עדו ליבוביץ, 

קרוב של בעל שליטה בחברה: מר עדו ליבוביץ 

הינו חתנו של מר יוסף גרינפלד, שהינו אחד 

מבעלי השליטה בחברה ולפיכך עונה על הגדרת 

"קרוב" של בעל שליטה לפי חוק החברות, 

תשנ"ט-1999 )"חוק החברות"(. החל משנת 

2006 כיהן מר ליבוביץ כמנכ"ל רדיו קול חי 

משדרים באמונה בע"מ, חברה בשליטת החברה 

המוחזקת על ידה בעקיפין בשיעור של 80% 

)"רדיו קול חי"( ובחודש מאי 2013 מונה ליו"ר 

דירקטוריון רדיו קול חי, לאחר שתנאי העסקתו 

ומינויו אושרו על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה 

ולרדיו )"הרשות השנייה"(, דירקטוריון רדיו קול 

חי, וכן באסיפה הכללית של קרדן ישראל )ברוב 

מיוחד(, לאחר אישור הועדה לביקורת ולבחינת 

הדוחות הכספיים ודירקטוריון קרדן ישראל . 

בהתאם לתנאי העסקתו, מכהן מר ליבוביץ כיו"ר 

דירקטוריון רדיו קול חי כאמור, בהיקף של חצי 

משרה ובתמורה לשכר חודשי בסך של 15,000 

ש"ח ברוטו לחודש, בתוספת תנאים נלווים 

כמקובל, לרבות רכב מגולם. כמו כן נקבע, כי 

הסכם העסקתו של מר ליבוביץ כיו"ר דירקטוריון 

הרדיו יהיה בתוקף לתקופה של 3 שנים, כאשר 

כל צד י
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.30% 353,890 √ 72.35 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים  2 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

מיוחד בקרדן רכב בע"מ הנמנים על בעלי השליטה 

בקרדן ישראל: קרדן רכב בע"מ הינה חברה 

מדווחת בשליטה משותפת של החברה )"קרדן 

רכב"( . ביום 21 בנובמבר 2012 העניקה קרדן 

רכב כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה 

שלה, עמם נמנים גם בעלי השליטה בחברה, מר 

יוסף גרינפלד, המכהן כדירקטור בקרדן רכב 

ואיתן רכטר, המכהן כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב. 

לאחר אישור ההענקה כאמור בועדת הביקורת, 

בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של קרדן רכב 

בחודש אוקטובר 2012. בכתב השיפוי התחייבה 

קרדן רכב לשפות את נושאי המשרה שלה בגין 

כל חבות או הוצאה שתוטל על נושא המשרה 

עקב פעולה שביצע מתוקף היותו נושא משרה 

בקרדן רכב, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד 

או יותר מסוגי האירועים המפורטים בכתב 

השיפוי. כמו כן נקבע, כי סכום השיפוי שתשלם 

קרדן רכב לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי 

כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי קרדן רכב, 

ביחס לחבויות כספיות שיוטלו עליהם בגין אחד 

או יותר מאירועי השיפוי, לא יעלה על 25% 

)עשרים וחמישה אחוזים( מההון העצמי של קרדן 

רכב לפי דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו 

לפני מועד תשלום השיפוי בפועל וזאת, בנוסף 

לסכומי

1.30% 353,890 √ דיון דיון דיון 3. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח  3 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

הדירקטוריון לשנת 2015.

1.30% 353,890 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו  4 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

רגיל חובת  והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו: הצעת 

השתת החלטה: למנות את משרד רו"ח קוסט, פורר, 

פות גבאי את קסירר )ארנסט יאנג( כרואה החשבון 

המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרו.

1.30% 353,890 √ רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור  5 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

רגיל חובת  בחברה

השתת

פות

1.30% 353,890 √ רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור  6 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

רגיל חובת  בחברה

השתת

פות

1.30% 353,890 √ רוב  עבר אין  בעד 7. מינוי מחדש של מר אביהו בן-נון כדירקטור  7 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

רגיל חובת  בחברה

השתת

פות

1.30% 353,890 √ רוב  עבר אין  בעד 8. מינוי מחדש של מר יצחק גרוסמן כדירקטור  8 שנתית 16/05/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

רגיל חובת  בחברה

השתת

פות

0.68% 14,672,670 √ עבר בעד בעד  To approve the reelection of Mr. David .1 1 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

Kostman as a director

0.68% 14,672,670 √ רוב  עבר בעד בעד  To approve the reelection of Mr. Rimon .2 2 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

רגיל Ben-Shaoul as a director

0.68% 14,672,670 √ רוב  עבר בעד בעד  .To approve the reelection of Mr .3 3 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

רגיל Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director

0.68% 14,672,670 √ רוב  עבר בעד בעד  To approve the reelection of Leo .4 4 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

רגיל Apotheker as a director

0.68% 14,672,670 √ עבר בעד בעד  To approve the reelection of Joseph .5 5 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

 Cowan as a director)Joe(

0.68% 14,672,670 √ רוב  עבר בעד בעד  To approve the reelection of Mr. Dan .6 6 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

מיוחד Falk as an outside director

0.68% 14,672,670 √ רוב  עבר בעד בעד  .To approve the reelection of Ms .7 7 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

מיוחד Yocheved Dvir as an outside director

0.68% 14,672,670 √ עבר בעד בעד  To approve the amendment of the .8 8 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

Memorandum and Articles of Association

0.68% 14,672,670 √ עבר בעד בעד  To approve the grant of options and .9 9 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

 restricted share units to the non-executive

directors

0.68% 14,672,670 √ רוב  עבר בעד בעד  To approve certain amendments to .10 10 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

מיוחד the compensation of our CEO

0.68% 14,672,670 √ רוב  עבר בעד בעד  To approve the reappointment of .11 11 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

מיוחד independent auditors

0.68% 14,672,670 √ דיון דיון דיון  The consideration of the annual .12 12 מיוחדת 17/05/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

financial statements

0.63% 2,839,061 √ רוב  עבר בעד בעד re-election of Shlomo Waxe as director .1 1 שנתית 17/05/16 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

רגיל )דואלי(

0.63% 2,839,061 √ רוב  עבר בעד בעד  re-election of Ephraim Kunda as .2 2 שנתית 17/05/16 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

רגיל director )דואלי(

0.63% 2,839,061 √ רוב  עבר בעד בעד  re-election of Ronit Baytel as external .3 3 שנתית 17/05/16 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

רגיל director )דואלי(
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.63% 2,839,061 √ רוב  עבר בעד בעד  re-election of Joseph Barnea as .4 4 שנתית 17/05/16 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

רגיל external director )דואלי(

0.63% 2,839,061 √ רוב  עבר בעד בעד  appointment of Somekh Chaikin, a .5 5 שנתית 17/05/16 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

רגיל  member of KPMG International, and )דואלי(

 Keselman &amp; Keselman, a member

 of PricewaterhouseCoopers International

 Limited, as the Company's joint

independent auditors

0.63% 2,839,061 √ ל.ר עבר דיון דיון  consideration of our audited financial .6 6 שנתית 17/05/16 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

 statements for the year ended December )דואלי(

2015 ,31

4.07% 231,052 √ 64.68 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור התקשרות בתכנית בונוס מיוחד  1 מיוחדת 18/05/16 12:00 1086230 או.אר.טי.טכנולוגיות 

מיוחד למנכ"ל לאשר תכנית בונוס מיוחד למר אלכס  בע"מ

מילנר, מנכ"ל החברה ולחברת מ.ש. מיראן בע"מ 

)להלן: "מיראן"(, חברה פרטית בשליטתו של מר 

מילנר, לפיה בגין השלמתה של עסקה למכירת 

החזקותיה של החברה בחברת הבת, אורפק 

מערכות בע"מ )"אורפק"( לשותף )כהגדרתו 

להלן( באורפק, עד לא יאוחר מיום 30.11.2018, 

בתמורה ובתנאים כפי שיאושרו על ידי דירקטוריון 

החברה )להלן: "עסקה מזכה"(, ישולם למיראן 

מענק עסקה חד פעמי בסך של 3,000,000 

ש"ח, וכן בנוסף, בגין השלמתה של העסקה 

המזכה לפי שווי חברה לאורפק השווה או עולה 

על 180,000,000 דולר ארה"ב, ישולם סכום 

נוסף כמענק הצלחה חד פעמי, כדלקמן: אם שווי 

החברה לאורפק אינו עולה על 190,000,000 

דולר ארה"ב - סכום של 2,000,000 ש"ח; אם 

שווי החברה לאורפק שווה או עולה על 

190,000,000 דולר ארה"ב - סכום של 

4,000,000 ש"ח , הכל בהתאם ובכפוף למפורט 

בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה )להלן: "הסכם 

השירותים המוצע"(. על בעל מניה המשתתף 

בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, 

או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - 

על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי 

באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מני

0.95% 1,451,769 √ רוב  עבר אין  נגד 1. לתקן את תקנות 146 ו- 148 לתקנון  1 מיוחדת 18/05/16 13:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל חובת  ההתאגדות של החברה בעניין הסמכה למתן 

השתת פטור )לפי סעיף 259 לחוק החברות, תשנ"ט-

פות 1999(, כך שתיכלל בהן הבהרה כי פטור כאמור 

לא יחול על החלטה או עסקה שבה לבעל 

השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם 

נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב 

הפטור( יש בה עניין אישי.

0.95% 1,451,769 √ 84.19 רוב  עבר נגד נגד 2. בכפוף לאישור תיקון תקנון ההתאגדות של  2 מיוחדת 18/05/16 13:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

מיוחד החברה כמפורט בסעיף 2.1  לדוח, לאשר לתקן 

את מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה 

על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 26 

בנובמבר 2013, באופן שהחברה תהא רשאית 

ליתן לנושאי משרה בחברה, פטור מראש 

מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי 

החברה, בכפוף להוראות תקנון ההתאגדות של 

החברה כאמור בסעיף 2.1  לדוח וכמפורט בסעיף 

 3 לדוח.

2.03% 564,158 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח  1 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

דירקטוריון החברה לשנה שנסתיימה ביום 

31.12.2015

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  בעד 2. לאשר את מינויים של ה"ה שמואל וולודינגר  2 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  לדירקטור בחברה, הכל בהתאם לתקנון החברה.

השתת

פות

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  בעד 3. לאשר את המינוי של ה"ה עידו שביט  3 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  לדירקטור בחברה, הכל בהתאם לתקנון החברה

השתת

פות

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  בעד 4. לאשר את המינוי של ה"ה דוד בן לולו  4 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  לדירקטור בחברה, הכל בהתאם לתקנון החברה

השתת

פות

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  בעד 5. . לאשר את המינוי של ה"ה רוני מנינגר  5 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  לדירקטורית בחברה, הכל בהתאם לתקנון 

השתת החברה.

פות

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  בעד 6. . לאשר את המינוי של ה"ה ישראל מאור  6 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  לדירקטור בחברה, הכל בהתאם לתקנון החברה.

השתת

פות

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  נגד 7. . לאשר את המינוי של ה"ה דורון שטייגר  7 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  לדירקטור בחברה, הכל בהתאם לתקנון החברה.

השתת

פות
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  נגד 8. . לאשר את המינוי של ה"ה משה ארמן  8 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  לדירקטור בחברה, הכל בהתאם לתקנון החברה.

השתת

פות

2.03% 564,158 √ רוב  עבר אין  בעד 9. . מינוים מחדש של משרד רואי החשבון  9 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

רגיל חובת  Deloitte בריטמן אלמגור זוהר ושות', רואי 

השתת חשבון כרואי החשבון של החברה, והסמכת 

פות דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

2.03% 564,158 √ 99.99 רוב  עבר בעד בעד 10. . עדכון התמורה החודשית המשולמת  10 שנתית 18/05/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

מיוחד לקיבוץ רביבים )אחד מבעלי השליטה בחברה( 

בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת 

איכות הקבוצה )נושאת משרה בחברה(, כך 

שהחל מיום 1 בינואר 2016 התמורה בגין 

הצבתה של הגב' טאובה כמנהלת האיכות של 

הקבוצה תעמוד על סך של 44,012 ש"ח. ביתר 

תנאי הצבתה לא יחול כל שינוי.

1.49% 693,523 √ דיון דיון דיון 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח  1 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

הדירקטוריון של החברה לשנת 2015 ומיוחדת

1.49% 693,523 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  2 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

רגיל חובת  מר ישי דוידי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה הכללית השנתית הבאה

פות

1.49% 693,523 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  3 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

רגיל חובת  מר עמירם בם, לתקופת כהונה נוספת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה הכללית השנתית הבאה

פות

1.49% 693,523 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  4 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

רגיל חובת  מר עמית בן צבי, לתקופת כהונה נוספת עד  ומיוחדת

השתת לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

פות

1.49% 693,523 √ רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  5 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

רגיל חובת  מר רון בן חיים, לתקופת כהונה נוספת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה הכללית השנתית הבאה

פות

1.49% 693,523 √ רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  6 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

רגיל חובת  מר יצחק שריר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה הכללית השנתית הבאה

פות

1.49% 693,523 √ רוב  עבר אין  בעד 7. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי  7 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

רגיל חובת  המכהן בחברה, מר שלום זינגר, לתקופת כהונה  ומיוחדת

השתת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

פות

1.49% 693,523 √ רוב  עבר אין  בעד 8. מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות'  8 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

רגיל חובת  כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016  ומיוחדת

השתת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. 

פות כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון יהא 

מוסמך לקבוע את שכרם.

1.49% 693,523 √ 88.57 רוב  עבר בעד בעד 9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה, ובכלל זה  9 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

מיוחד הענקת האופציות, של מר גדי קוניא כמנכ"ל  ומיוחדת

החברה, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה

1.49% 693,523 √ 98.96 רוב  עבר בעד בעד 10. לאשר את התקשרות החברה בהסכם  10 שנתית  19/05/16 12:00 632018 נייר חדרה בע"מ

מיוחד הניהול עם קרן פימי, בעלת השליטה בחברה,  ומיוחדת

כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה

1.38% 27,142 √ 98.17 רוב  עבר בעד בעד 1. עסקת מיזוג על פי הוראות סעיף 320 לחוק  1 מיוחדת 19/05/16 14:00 1118322 א.דורי בניה בע"מ 

מיוחד החברות, תשנ"ט-1999, אשר במסגרתה, בכפוף  )מחוקה(

להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בקובץ 

המצורף, תהפוך החברה להיות חברה בת 

פרטית שכל מניותיה יוחזקו על ידי קבוצת א. 

דורי בע"מ, בעלת השליטה בחברה

3.93% 359,340 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיון והתייעצות בהמשך להחלטת בית משפט  1 אג"ח 19/05/16 14:00 1121334 אלון רבוע כחול 

ללא  מיום 16.5.2016, בנושא מגה קמעונאות )פר"ק  ישראל בע"מ

קבלת  31163-01-16(, דיון והתייעצות באשר לפעולות 

החלטות שיש לבצע לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות 

החוב.

3.93% 359,340 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 19/05/16 14:00 1121334 אלון רבוע כחול 

ללא  הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. ישראל בע"מ

קבלת 

החלטות
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.93% 359,340 √ 99.99 רוב  עבר בעד ללא  1. החלטה לאשר דחייה נוספת בת 8 ימים )קרי:  1 אג"ח 19/05/16 20:00 1121334 אלון רבוע כחול 

מיוחד המלצה עד ליום 26.5.2016( של מועד הכניסה לתוקף  ישראל בע"מ

של ההחלטה להעמדה לפירעון מידי, שהתקבלה 

על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 

15.02.2016 )פורסם במגנ"א ביום 16.02.2016 

- אסמכתא מס' 2016-10-028903( נוסח 

ההחלטה: לאשר דחייה בת 8 ימים )קרי: עד 

ליום 26.5.2016( של מועד הכניסה לתוקף של 

ההחלטה להעמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת 

החוב של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, 

בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה 

מיום 15.02.2016, שתוצאותיה פורסמו בדיווח 

מיידי מיום 16.2.2016 )מס' אסמכתא 2016-10-

028903( כפי שהוארכה בהתאם להחלטות 

מחזיקי אגרות החוב באסיפות מיום 17.03.2016 

, מיום 27.03.2016 , מיום 3.4.2016 , מיום 

13.4.2016 , מיום 20.4.2016, מיום 

21.4.2016 ומיום 9.5.2016 )"החלטה על 

פירעון מידי"(.

5.40% 892,003 √ 95.21 רוב  עבר בעד ללא  1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים:  1 אג"ח 19/05/16 20:00 7980154 אידיבי חברה לפתוח 

מיוחד המלצה נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להגיש בקשות  בע"מ

פירוק לפירוקה של אידיבי חברה לפיתוח בע"מ 

ולמינוי מפרק זמני )ולהותיר את דבר זהות 

המפרק הזמני לשיקול דעת בית המשפט(. 

ההחלטה להורות לנאמן על נקיטה בהליכים 

כמפורט לעיל כפופה לכך כי יופקד בפועל 

בחשבון הנאמן סכום שלא יפחת מ- 2,500,000 

ש"ח על ידי מי ממחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( 

)"סכום ההפקדה"(, וזאת לשם שיפוי הזכאים 

לשיפוי על פי תנאי התחייבות השיפוי שבנספח 

א' לכתב הצבעה זה. מובהר כי במקרה בו לא 

יופקד בפועל מלוא סכום ההפקדה, לא ינקוט 

הנאמן בהליכים כאמור אלא לאחר שיופקד מלוא 

סכום ההפקדה. מחזיק אשר יצביע בעד 

ההחלטה אך לא )!( יחתום על התחייבות השיפוי 

שבנספח א', יראו אותו כמי שהצביע נגד )!( 

ההחלטה וזאת על אף שסימן את הצבעתו כ-

"בעד". כל עוד שלא יופקדו בפועל בחשבון 

הנאמן סך של 2,500,000 ₪ בגין התחייבות 

השיפוי כאמור לעיל, הנאמן לא ינקוט בפעולות 

לשם הוצאה לפועל של ההחלטה לעיל. 

******מחזיקי אגרות החוב המצביעים באמצעות 

מערכת ההצבעות האלקטרונית, מתבקשים 

לפרט את כמות ההחזקות בניירות הערך ו/או 

הזכויות כמפורט בטופס זה להלן לגבי

3.18% 30,336 √ ננעלה  דיון 1. דיון באפשרות להורות לנאמן, באמצעות בא  1 אג"ח  22/05/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

ללא  כוחו, לפנות לבית המשפט המחוזי בישראל  נדחית קורפריישן פי אל סי

קבלת  בהתבסס על הוראות תשקיף הנפקת אגרות 

החלטות החוב ו/או שטרי הנאמנות ו/או ס' 350 לחוק 

החברות וכל עילה אחרת שימצא לנכון, כדי 

לקיים בישראל דיון בהסדר בין החברה למחזיקי 

אגרות החוב, במסגרתו יקבלו לידיהם מחזיקי 

אגרות החוב 100% ממניות החברה.

3.18% 30,336 √ ננעלה  דיון 2. דיון באפשרות כי ככל שתאושר החלטה  2 אג"ח  22/05/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

ללא  בנושא המפורט בסעיף 1 לעיל, להורות לנאמן,  נדחית קורפריישן פי אל סי

קבלת  כי ככל ותידחה הבקשה המוגשת לבית המשפט, 

החלטות לכנס אסיפה דחופה של מחזיקי אגרות החוב 

לצורך העמדה לפירעון של חוב החברה למחזיקי 

אגרות החוב.

3.18% 30,336 √ ננעלה  דיון 3. דיון באפשרות למנות נציג ו/או נציגות למחזיקי  3 אג"ח  22/05/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

ללא  אגרות החוב לצורך השאת התמורה למחזיקי  נדחית קורפריישן פי אל סי

קבלת  אגרות החוב בכל הסדר ולצורך איתור רוכשים 

החלטות פוטנציאליים לחברה וליווי משא ומתן עמם.

3.20% 779,066 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום  1 אג"ח 22/05/16 14:30 6110365 אפריקה-ישראל 

ללא  17.5.2016 )אסמכתא: 2016-01-028083(,  להשקעות בע"מ

קבלת  ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות 

החלטות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון 

החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת 

החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן 

והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש 

הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות 

החוב.

3.20% 779,066 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות  2 אג"ח 22/05/16 14:30 6110365 אפריקה-ישראל 

ללא  )וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או  להשקעות בע"מ

קבלת  משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או 

החלטות נפרדת לכל סדרה( וקביעת סמכויותיה. כתב 

ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר 

חברי הנציגות ובחירתם.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.20% 779,066 √ ננעלה  דיון דיון 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  3 אג"ח 22/05/16 14:30 6110365 אפריקה-ישראל 

ללא  הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. להשקעות בע"מ

קבלת 

החלטות

1.02% 559,892 √ דיון דיון ללא  1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום  1 אג"ח 22/05/16 14:30 6110431 אפריקה-ישראל 

המלצה 17.5.2016 )אסמכתא: 2016-01-028083(,  להשקעות בע"מ

ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות 

על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון 

החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת 

החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן 

והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש 

הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות 

החוב.

1.02% 559,892 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות  2 אג"ח 22/05/16 14:30 6110431 אפריקה-ישראל 

ללא  )וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או  להשקעות בע"מ

קבלת  משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או 

החלטות נפרדת לכל סדרה( וקביעת סמכויותיה. כתב 

ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר 

חברי הנציגות ובחירתם.

1.02% 559,892 √ ננעלה  דיון דיון 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  3 אג"ח 22/05/16 14:30 6110431 אפריקה-ישראל 

ללא  הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. להשקעות בע"מ

קבלת 

החלטות

1.26% 233,003 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום  1 אג"ח 22/05/16 14:30 6110480 אפריקה-ישראל 

ללא  17.5.2016 )אסמכתא: 2016-01-028083(,  להשקעות בע"מ

קבלת  ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות 

החלטות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון 

החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת 

החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן 

והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש 

הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות 

החוב.

1.26% 233,003 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות  2 אג"ח 22/05/16 14:30 6110480 אפריקה-ישראל 

ללא  )וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או  להשקעות בע"מ

קבלת  משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או 

החלטות נפרדת לכל סדרה( וקביעת סמכויותיה. כתב 

ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר 

חברי הנציגות ובחירתם.

1.26% 233,003 √ ננעלה  דיון דיון 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  3 אג"ח 22/05/16 14:30 6110480 אפריקה-ישראל 

ללא  הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. להשקעות בע"מ

קבלת 

החלטות

3.02% 469,460 √ רוב  דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של  1 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

מיוחד החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  תעשיה בע"מ

2015

3.02% 469,460 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,  2 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

רגיל חובת  פורר, גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר  תעשיה בע"מ

השתת של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 

פות השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרו.

3.02% 469,460 √ רוב  עבר אין  בעד 3. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור אסי  3 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

רגיל חובת  ברטפלד לתקופה שסיומה בתום האסיפה  תעשיה בע"מ

השתת השנתית הבאה של החברה

פות

3.02% 469,460 √ רוב  עבר אין  בעד 4. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור ברק  4 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

רגיל חובת  משרקי לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית  תעשיה בע"מ

השתת הבאה של החברה

פות

3.02% 469,460 √ רוב  עבר אין  בעד 5. לאשר הארכת כהונתה של הדירקטורית  5 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

רגיל חובת  ליאורה פרט לוין לתקופה שסיומה בתום האסיפה  תעשיה בע"מ

השתת השנתית הבאה של החברה

פות

3.02% 469,460 √ רוב  עבר אין  נגד 6. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור שיר  6 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

רגיל חובת  אלרואי לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית  תעשיה בע"מ

השתת הבאה של החברה

פות

3.02% 469,460 √ רוב  עבר אין  בעד 7. למנות את מר דוד שורץ כדירקטור בלתי תלוי  7 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

רגיל חובת  בחברה החל ממועד אסיפה כללית זו תעשיה בע"מ

השתת

פות

3.02% 469,460 √ 99.96 רוב  עבר בעד בעד 8. הארכת כהונתה של הגב' דליה סבג  8 מיוחדת 23/05/16 12:00 810010 כהן פיתוח ומבני 

מיוחד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה  תעשיה בע"מ

נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת 

כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 23.5.2016

0.76% 1,532,514 √ 91.89 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי  1 מיוחדת  24/05/16 12:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

מיוחד משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק  נדחית בע"מ

החברות, כאמור בסעיף 10 לדוח זימון האסיפה 

המצ"ב.

0.76% 1,532,514 √ 94.71 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור העלאת משכורתו החודשית )ברוטו(  2 מיוחדת  24/05/16 12:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

מיוחד של מנכ"ל החברה, כאמור בסעיף 12 לדוח זימון  נדחית בע"מ

האסיפה המצ"ב.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.76% 1,532,514 √ 89.46 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מתן מענקים למנכ"ל החברה והחלת  3 מיוחדת  24/05/16 12:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

מיוחד הוראות מדיניות התגמול בדבר מענקים שנתיים  נדחית בע"מ

על מנכ"ל החברה החל משנת 2016 ואילך, 

כאמור בסעיף 13 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

0.76% 1,532,514 √ 90.16 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור הענקת כתבי אופציה למניות החברה  4 מיוחדת  24/05/16 12:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

מיוחד למנכ"ל החברה בשווי של 2 מיליון ש"ח, נכון  נדחית בע"מ

למועד אישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 

14 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

0.43% 2,687,927 √ 91.36 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מינויו של מר אלדד אברהם כדירקטור  1 מיוחדת 24/05/16 14:00 777037 שופרסל בע"מ

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, 

המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית למינוי

3.93% 356,780 √ רוב  עבר ללא  1. מתן הוראות לנאמן בקשר עם הגשת בקשה  1 אג"ח 24/05/16 20:00 1121334 אלון רבוע כחול 

רגיל המלצה מתוקנת לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים  ישראל בע"מ

בחברה נוסח ההחלטה: ככל שעד ליום שלישי, ה-

 24.5.2016, לא תוגש לבית המשפט בקשה 

מתוקנת לכינוס אספות נושים לאישור הסדר 

נושים בחברה באופן שלא תהא מותנית באופן 

כלשהו במגה )כולל טענות ו/או דרישות מצד מגה 

ו/או נאמני מגה כלפי החברה ו/או חברות 

המוחזקות על ידי החברה(, להורות לנציגות, 

לנאמן ולב"כ לבחון באופן מידי כל אפשרות 

חלופית להסדר מול כל גורם רלבנטי, לרבות אך 

לא רק, ניהול מגעים ישירים אל מול נאמני מגה. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, 

יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, 

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

3.20% 798,639 √ לא 99.74 רוב  עבר בעד ללא  1. מינוי נציגות נוסח ההחלטה: למנות נציגות  1 אג"ח  25/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה )משותפת או נפרדת בהתאם להחלטות  נדחית להשקעות בע"מ

שיתקבלו בסעיף 1.2 להלן(, אשר סמכויותיה הינן 

כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמן ולפעול כשלוח 

של הנאמן: 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש 

הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 

1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה 

ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר, ככל שיוצע, 

ובדיקת חלופת פירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים 

העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר, ככל 

שתוצע, לא תהיה מקובלת; 1.1.2 במידה 

והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל 

שימונו )כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן(, יגיעו 

למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר 

ו/או קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב 

ושטר הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן 

מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל 

שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות 

החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות 

ובכפוף לכל דין; 1.1.3 במידה והנאמן, 

בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו 

)כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן(, יגיעו למסקנה כי 

אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת 

בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר 

הנאמנות, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך 

התייעצות

3.20% 798,639 √ לא רוב  נבחרה  בעד ללא  2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל,  2 אג"ח  25/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

מיוחד חלופה  המלצה קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות  נדחית להשקעות בע"מ

אחרת משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב )כו', כז' 

ו- כח'(. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

3.20% 798,639 √ לא 13.51 רוב  עבר נבחרה  ללא  2.2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל,  2.2 אג"ח  25/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

מיוחד חלופה  המלצה קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת  נדחית להשקעות בע"מ

אחרת לסדרות כו' ו- כז' ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

3.20% 798,639 √ לא נבחרה  נבחרה  ללא  2.3 נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד. 3 אג"ח  25/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

חלופה  חלופה  המלצה נדחית להשקעות בע"מ

אחרת אחרת

1.02% 577,278 √ 10.4 רוב  עבר נבחרה  ללא  2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל,  1 אג"ח  25/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד חלופה  המלצה קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת  נדחית להשקעות בע"מ

אחרת לסדרות כו' ו- כז' ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.02% 577,278 √ רוב  נבחרה  בעד ללא  2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל,  2 אג"ח  25/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד חלופה  המלצה קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות  נדחית להשקעות בע"מ

אחרת משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב )כו', כז' 

ו- כח'(. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

1.02% 577,278 √ לא 99.67 רוב  עבר בעד ללא  1. מינוי נציגות 3 אג"ח  25/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה נדחית להשקעות בע"מ

1.02% 577,278 √ לא 99.67 רוב  עבר בעד ללא  1. מינוי נציגות 3 אג"ח  25/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה נדחית להשקעות בע"מ

1.02% 577,278 √ נבחרה  נבחרה  ללא  4. 2.3 נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד. 4 אג"ח  25/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

חלופה  חלופה  המלצה נדחית להשקעות בע"מ

אחרת אחרת

1.26% 240,886 √ לא 84.04 רוב  עבר בעד ללא  1. מינוי נציגות נוסח ההחלטה: למנות נציגות  1 אג"ח  25/05/16 21:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה )משותפת או נפרדת בהתאם להחלטה שתתקבל  נדחית להשקעות בע"מ

בסעיף 2 להלן(, אשר סמכויותיה הינן כמפורט 

להלן: 1.1.1 לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של 

הנאמן: 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש 

הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 

1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה 

ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר, ככל שיוצע, 

ובדיקת חלופת פירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים 

העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר, ככל 

שתוצע, לא תהיה מקובלת; 1.1.2 במידה 

והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל 

שימונו )כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן(, יגיעו 

למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר 

ו/או קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב 

ושטר הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן 

מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל 

שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות 

החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות 

ובכפוף לכל דין; 1.1.3 במידה והנאמן, 

בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו 

)כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן(, יגיעו למסקנה כי 

אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת 

בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר 

הנאמנות, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך 

התייעצות עם ה

1.26% 240,886 √ לא רוב  נבחרה  בעד ללא  2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל,  2 אג"ח  25/05/16 21:00 6110480 אפריקה-ישראל 

רגיל חלופה  המלצה קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות  נדחית להשקעות בע"מ

אחרת משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב )כו', כז' 

ו- כח'(. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

1.26% 240,886 √ לא 69.36 רוב  עבר נבחרה  ללא  2.2 נציגות נפרדת לסדרה כח'. 3 אג"ח  25/05/16 21:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד חלופה  המלצה נדחית להשקעות בע"מ

אחרת

3.18% 34,921 √ ננעלה  דיון דיון 1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע למצבה  1 אג"ח  26/05/16 10:00 1116755 גמול חברה 

ללא  הכספי ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, לרבות  נדחית להשקעות בע"מ

קבלת  אודות אי רישום השעבודים לטובת מחזיקי 

החלטות אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה בטריטוריות 

הזרות.

3.18% 34,921 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות הנדרשות  2 אג"ח  26/05/16 10:00 1116755 גמול חברה 

ללא  לצורך השלמת רישום שעבודים בחו"ל לטובת  נדחית להשקעות בע"מ

קבלת  מחזיקי אגרות החוב.

החלטות

3.18% 34,921 √ ננעלה  דיון דיון 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  3 אג"ח  26/05/16 10:00 1116755 גמול חברה 

ללא  הנאמן ו/או המחזיקים. נדחית להשקעות בע"מ

קבלת 

החלטות
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.18% 34,921 √ ננעלה  דיון דיון 4. דיון בנוגע לאפשרות להעמדת היתרה הבלתי  4 אג"ח  26/05/16 10:00 1116755 גמול חברה 

ללא  מסולקת של אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה  נדחית להשקעות בע"מ

קבלת  לפרעון מיידי רקע: א.בדו"ח התקופתי והשנתי 

החלטות של החברה לשנת 2015, אשר פורסם ביום 

8.3.2016, צוין על ידי רואה החשבון המבקר כי 

קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה 

של החברה כ"עסק חי". ב.בהתאם להוראות 

סעיפים 11.1, 11.2, 11.2.8 ו- 11.3.2 לשטר 

הנאמנות המתוקן מיום 29.7.2014, במקרה בו 

רואי החשבון המבקרים ירשמו הערת עסק חי 

בחוות דעתם המצורפת לדוחות הכספיים של 

החברה )ובלבד שהתקבלה כדין החלטת אסיפת 

מחזיקי אגרות החוב בעניין(, הנאמן - יהיה חייב, 

ומחזיק אגרות החוב אחד או יותר, המחזיקים 

לפחות ב- 5% מהערך הנקוב של אגרות החוב - 

יהיו רשאים, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

שעל סדר יומה החלטה בדבר העמדת לפירעון 

מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

החוב ו/או מימוש הבטוחות. הנושא: לאור הערת 

"עסק חי" בדוחותיה השנתיים של החברה כאמור 

והעילה שקמה בעקבותיה להעמדת אגרות החוב 

לפירעון מיידי, בהתאם לשטר הנאמנות המתוקן, 

יתקיים דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב 

בנוגע לאפשרות להעמיד לפירעון מיידי את כל 

היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה

3.18% 34,921 √ ננעלה  דיון דיון 5. דיון בבקשת החברה להסרת השעבוד בגין  5 אג"ח  26/05/16 10:00 1116755 גמול חברה 

ללא  פרויקט יהוד לצורך התקדמות הפרויקט, לעניין  נדחית להשקעות בע"מ

קבלת  זה ראו דיווח החברה מיום 17.5.2016 )מס' 

החלטות אסמכתא 2016-01-027495(.

1.43% 845,093 √ 99.97 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מינויו של מר דני רימוני כדירקטור  1 מיוחדת 26/05/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, 

שתחילתה במועד אישור אסיפה כללית זו

0.73% 6,338,346 √ 84.73 רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית  1 מיוחדת 26/05/16 12:00 323014 מליסרון בע"מ

מיוחד בחברה לתקופה בת שלוש שנים.

0.73% 6,338,346 √ 84.77 רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מר גדעון שטיאט לתקופת כהונה נוספת  2 מיוחדת 26/05/16 12:00 323014 מליסרון בע"מ

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה

0.73% 6,338,346 √ 84.96 רוב  עבר בעד בעד 3. הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה 3 מיוחדת 26/05/16 12:00 323014 מליסרון בע"מ

מיוחד

1.48% 55,250 √ דיון דיון דיון דיון )ללא החלטה( בדוחות הכספיים ודוח  1 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

הדירקטוריון לימים 31 בדצמבר 2014 ו-2015 .

1.48% 55,250 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי  2 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

רגיל את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה 

עד לאסיפה השנתית הבאה וכן להסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.48% 55,250 √ רוב  עבר נגד נגד 3. .מינוי מחדש של פרופ' משה ארנס לדירקטור  3 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

רגיל בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמות.

1.48% 55,250 √ רוב  עבר נגד נגד 4. מינוי מחדש של מר גיורא מיוחס לדירקטור  4 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

רגיל בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמות.

1.48% 55,250 √ רוב  עבר נגד נגד 5. מינוי מחדש של ד"ר שוקי גלייטמן לדירקטור  5 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

רגיל בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמות.

1.48% 55,250 √ רוב  עבר נגד נגד 6. מינוי מחדש של מר רמי גוטרמן לדירקטור  6 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

רגיל בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמות

1.48% 55,250 √ רוב  עבר נגד נגד 7. מינוי מחדש של מר דיוויד פוקס לדירקטור  7 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

רגיל בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמות.

1.48% 55,250 √ רוב  עבר בעד בעד 8. אישור דיבידנד ביניים בסך של 2,600,000 ₪  8 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

רגיל כדיבידנד סופי לשנת 2015.

1.48% 55,250 √ 99.8 רוב  עבר בעד בעד 9. שינוי הערך הנקוב של המניות הרגילות של  9 שנתית 26/05/16 13:00 290023 תעוזה

מיוחד החברה מ-1 ₪ ע.נ. ל-0.1 ₪ ע.נ. ללא שינוי 

במספר המניות ותיקון תזכיר החברה בהתאם.

1.12% 2,298,500 √ 90.13 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה,  1 מיוחדת 26/05/16 14:00 224014 כלל החזקות עסקי 

מיוחד יו"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כיו"ר  ביטוח בע"מ

דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת 

של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של 

החברה ולהוראות הדין.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.01% √ רוב  לא עבר נגד ללא  1. השארת יתרת כרית הוצאות בגין אחזקת ני"ע  1 אג"ח  26/05/16 15:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

רגיל המלצה גלובל פייננס ד חש 09/2011 רקע: החברה  נדחית בע"מ

מחזיקה ניירות ערך של חברת אפריקה ישראל 

השקעות בע"מ )להלן: "אפריקה ישראל" ו-

"ניירות אפריקה ישראל"(. במהלך חודש מרץ 

2016 התקבל בחשבון החברה סך של 6 מיליון 

₪ בגין פרעון קרן וריבית של ניירות אפריקה 

ישראל. לאור אי הבהירות ביחס לפירעונות 

העתידיים של חברת אפריקה ישראל, החליטה 

החברה להותיר מתוך הסכום שנתקבל, כרית 

הוצאות בסך 120 אלף דולר ארה"ב לשם תשלום 

שוטף של הוצאות , עמלות בנקאיות, הוצאות 

משפטיות, שיערוכים וכיוצ"ב שנאמדות בכ-60 

אלף דולר לשנה וחלות על חבילת ההסדר של 

גלובל פיננס ד חש 09/2011 )"יתרת כרית 

ההוצאות"(. כאינפורמציה כללית, צורף כנספח א' 

לזימון תחשיב של פרופ' ארניה בגין חבילת 

ההסדר של אפריקה ישראל עבור אגרות החוב 

נכון ליום 31.12.2015. לאור האמור מתבקשים 

מחזיקי אגרות החוב לקבל החלטה, כדלקמן: 

נוסח ההחלטה: להותיר בידי החברה את יתרת 

כרית ההוצאות כהגדרתה לעיל לצורך כיסוי 

הוצאות. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד

0.01% √ 90.2 רוב  עבר בעד ללא   AFI DEVELOPMENT :2. מכירת נייר הערך 2 אג"ח  26/05/16 15:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

מיוחד המלצה  AFI של חברת PLC GDR WI us00106j2006 נדחית בע"מ

Development PLC )"נייר הערך"(. נוסח 

ההחלטה: לאור העמלה שמשית הבנק על 

החזקת נייר הערך בגובה 1.3 סנט מוצע לאשר 

לחברה להורות לבנק למכור את נייר הערך 

בתנאים המפורטים להלן ולחלק למחזיקי אגרות 

החוב של החברה את כל התמורות שיתקבלו 

במסגרת מכירת נייר הערך. תנאי מכירת נייר 

הערך הם כדלקמן )"תנאי המכירה"(: 1. מחיר – 

למכור את נייר הערך במחיר שלא ייפחת מ-9 

סנט 2. מועד – למכור את נייר הערך עד ולא 

יאוחר מ-10 ימים לפני תשלום המס הבא בגינו 

שיחול בחודש דצמבר 2016. ככל שהצעת 

החלטה מס' 1 והצעת החלטה זו יתקבלו ברב 

הנדרש, תפחת יתרת כרית ההוצאות כהגדרתה 

בהצעת החלטה מס' 1, לאחר מכירת נייר הערך 

בגובה הסכום שיוחס בכרית ההוצאות לנייר 

הערך המפורט לעיל, וסכום זה יחולק למחזיקי 

אגרות החוב. יודגש, כי במידה ותאושר הצעת 

החלטה 2 זו ונייר הערך יימכר בתנאי המכירה 

כמפורט לעיל, אזי למחזיקי אגרות החוב לא תהא 

כל טענה כנגד החברה בקשר עם מכירת נייר 

הערך )לרבות מועד ושער המכירה(. ההחלטה 

בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 

שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין

2.29% √ ננעלה  דיון דיון 1. דחיית מועדים 1 אג"ח 29/05/16 13:30 1101567 אלון חברת הדלק 

ללא  לישראל בע"מ

קבלת 

החלטות

2.29% √ ננעלה  דיון דיון 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים 2 אג"ח 29/05/16 13:30 1101567 אלון חברת הדלק 

ללא  לישראל בע"מ

קבלת 

החלטות

1.59% 103,011 √ רוב  דיון דיון דיון דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של  1 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

מיוחד החברה לשנת 2015 ומיוחדת

1.59% 103,011 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר  2 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

רגיל - אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי  ומיוחדת

החשבון של החברה לשנת 2016והסמכת 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.59% 103,011 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים  3 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

רגיל לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינוייו  ומיוחדת

מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון 

החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, ה"ה נועם 

לניר, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור 

מינויו על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח 

הזימון. הצהרות הכשירות של נועם לניר בהתאם 

להוראות סעיף 224ב)א( לחוק החברות מצורפת 

כנספח א' לכתב ההצבעה. ההצבעה לגבי כל 

אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.59% 103,011 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים  4 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

רגיל לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינוייו  ומיוחדת

מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון 

החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, ה"ה גיל רוזן, 

לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו 

על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון. 

הצהרות הכשירות של גיל רוזן בהתאם להוראות 

סעיף 224ב)א( לחוק החברות מצורפת כנספח א' 

לכתב ההצבעה. ההצבעה לגבי כל אחד 

מהדירקטורים תעשה בנפרד.

1.59% 103,011 √ 83.82 רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מדיניות תגמול-תיקונים למדיניות  5 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

מיוחד התגמול, של החברה מיום 3 בספטמבר, 2013  ומיוחדת

על מנת שתשקף את השינויים שחלו בתחום 

פעילות החברה ותמלא אחר הצרכים המאפיינים 

את תחום הפעילות האמור וכן תשקף את 

השינויים שחלו בעת האחרונה ברגולציה 

העוסקת בחברות ציבוריות ותגמול נושאי משרה 

כמפורט בדוח הזימון.

1.59% 103,011 √ 70.22 רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת- 6 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

מיוחד מוצע לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור  ומיוחדת

החיצוני המכהן כיום בדירקטוריון החברה, מר 

רמי אנטין, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש 

שנים, החל מיום 3 ביוני 2016, מועד סיום 

כהונתו הנוכחית, כמפורט בדוח הזימון. מר אנטין 

מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ב ו-

241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף 

כנספח ג' לדוח מיידי זה.

1.59% 103,011 √ 70.51 רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי דירקטורית חיצונית-מוצע לאשר את  7 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

מיוחד מינויה של הגב' זיוה פתיר כדירקטורית חיצונית  ומיוחדת

בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 3 

ביוני 2016, כמפורט בדוח הזימון. גב' פתיר 

מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ב 

ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף 

כנספח ד' לדוח מיידי זה.

1.59% 103,011 √ רוב  עבר בעד בעד 8. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  8 שנתית  29/05/16 14:00 1101666 בבילון בע"מ

רגיל לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה- ומיוחדת

החברה מבקשת להתקשר בפוליסת ביטוח 

לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי 

שיהיו מעת לעת לרבות דירקטורים ונושאי משרה 

אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה או 

קרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת, אשר ביחס 

אליהם יחול הסדר האישור הקבוע בדין, לתקופה 

של שנה החל מיום 28 בפברואר, 2016, 

כמפורט בדוח הזימון.

0.90% 1,089,061 √ רוב  עבר דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ליום  1 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

רגיל 31 בדצמבר 2015 בע"מ

0.90% 1,089,061 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי זיו האפט רואי חשבון כרואה חשבון  2 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

רגיל חובת  מבקר. בע"מ

השתת

פות

0.90% 1,089,061 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ה"ה עדי  3 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

רגיל חובת  עזרא,יו"ר הדירקטוריון בע"מ

השתת

פות

0.90% 1,089,061 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור דוד עזרא 4 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

רגיל חובת  בע"מ

השתת

פות

0.90% 1,089,061 √ רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטור עמי גולדין 5 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

רגיל חובת  בע"מ

השתת

פות

0.90% 1,089,061 √ רוב  עבר אין  נגד 6. מינוי מחדש של הדירקטור דוד זרנצ'נסקי 6 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

רגיל חובת  בע"מ

השתת

פות

0.90% 1,089,061 √ רוב  עבר אין  בעד 7. מינוי מחדש של הדירקטור אריה פלדמן 7 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

רגיל חובת  בע"מ

השתת

פות

0.90% 1,089,061 √ 100 רוב  עבר בעד בעד 8. חידוש מינויה של הדירקטורית ציפורה  8 שנתית 30/05/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

מיוחד הלברכט לכהונה נוספת בת שלוש שנים בע"מ

3.20% 824,026 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1  1 אג"ח 30/05/16 14:00 6110365 אפריקה-ישראל 

ללא  מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה  להשקעות בע"מ

קבלת  לפירעון מידי של החוב, על פי הוראות שטרי 

החלטות הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע 

לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי 

הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח 

המשועבדות לטובת הנאמנים.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.02% 590,043 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1  1 אג"ח 30/05/16 14:00 6110431 אפריקה-ישראל 

ללא  מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה  להשקעות בע"מ

קבלת  לפירעון מידי של החוב, על פי הוראות שטרי 

החלטות הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע 

לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי 

הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח 

המשועבדות לטובת הנאמנים.

1.26% 251,121 √ דיון ללא  1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1  1 אג"ח 30/05/16 14:00 6110480 אפריקה-ישראל 

המלצה מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה  להשקעות בע"מ

לפירעון מידי של החוב, על פי הוראות שטרי 

הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע 

לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי 

הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח 

המשועבדות לטובת הנאמנים.

2.29% √ 90.56 רוב  עבר נגד ללא  1. העמדה לפירעון מיידי. 1 אג"ח  30/05/16 20:00 1101567 אלון חברת הדלק 

מיוחד המלצה נמשכת לישראל בע"מ

2.29% √ רוב  הורד  2. נקיטת הליכים משפטיים. 2 אג"ח  30/05/16 20:00 1101567 אלון חברת הדלק 

מיוחד מסדר  נמשכת לישראל בע"מ

היום

1.13% 1,077,973 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על  1 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31  נמשכת

בדצמבר, 2015

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט,  2 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת  נמשכת

השתת 2015

פות

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן  3 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  כדירקטור בחברה נמשכת

השתת

פות

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור  4 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  בחברה נמשכת

השתת

פות

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן  5 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  כדירקטור בחברה נמשכת

השתת

פות

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור  6 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  בחברה נמשכת

השתת

פות

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 7. מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור  7 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  בחברה נמשכת

השתת

פות

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 8. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג לכהן  8 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  כדירקטור בחברה נמשכת

השתת

פות

1.13% 1,077,973 √ רוב  עבר אין  בעד 9. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית  9 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

רגיל חובת  בחברה נמשכת

השתת

פות

1.13% 1,077,973 √ 98.23 רוב  עבר בעד בעד 10. אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל  10 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד החברה, מר איל טרייבר, לשנת 2016 בהתאם  נמשכת

למדיניות התגמול של החברה.

1.13% 1,077,973 √ רוב  הורד  נגד נגד 11. תיקון מדיניות התגמול של החברה כך  11 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד מסדר  שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה,  נמשכת

היום כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.

1.13% 1,077,973 √ רוב  הורד  נגד נגד 12. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך  12 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד מסדר  שיכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה  נמשכת

היום ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה 

ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל 

– קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ.

1.13% 1,077,973 √ רוב  הורד  נגד נגד 13. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה  13 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד מסדר  ודירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה  נמשכת

היום ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ

1.13% 1,077,973 √ 99.19 רוב  עבר בעד בעד 14. אישור מחדש למתן כתבי התחייבות מראש  14 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי  נמשכת

זיקה לקיבוץ

1.13% 1,077,973 √ 31.52 רוב  לא עבר בעד בעד 12. תיקון מדיניות התגמול של החברה בכל  15 שנתית  31/05/16 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד הנוגע להענקת מענק משתנה לנושאי משרה  נמשכת

בחברה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.26% 251,121 √ 93.1 רוב  עבר בעד 1. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות  1 אג"ח  31/05/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה  נדחית להשקעות בע"מ

בסעיף 1.2 לדו"ח תוצאות האסיפה מיום 

25.5.2016, הוחלט למנות נציגות נפרדת 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה, 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר 

הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת. החלופה, מבין 

החלופות המפורטות בסעיפים 1.1.1- 1.1.3 

שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה 

החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: למנות 

חבר נציגות אחד )1(, מבין המועמדים 

המפורטים בסעיף 2 להלן, אשר יכהן כנציגות 

נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של 

החברה.

1.26% 251,121 √ 6.9 רוב  לא עבר נגד 2. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות  2 אג"ח  31/05/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה  נדחית להשקעות בע"מ

בסעיף 1.2 לדו"ח תוצאות האסיפה מיום 

25.5.2016, הוחלט למנות נציגות נפרדת 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה, 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר 

הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת. החלופה, מבין 

החלופות המפורטות בסעיפים 1.1.1- 1.1.3 

שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה 

החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: למנות שני 

חברי נציגות )2(, מבין המועמדים המפורטים 

בסעיף 2 להלן, אשר יכהן כנציגות נפרדת 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה.

1.26% 251,121 √ רוב  לא עבר נגד 3. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות  3 אג"ח  31/05/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה  נדחית להשקעות בע"מ

בסעיף 1.2 לדו"ח תוצאות האסיפה מיום 

25.5.2016, הוחלט למנות נציגות נפרדת 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה, 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר 

הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת. החלופה, מבין 

החלופות המפורטות בסעיפים 1.1.1- 1.1.3 

שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה 

החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: למנות 

שלושה חברי נציגות )3(, מבין המועמדים 

המפורטים בסעיף 2 להלן, אשר יכהן כנציגות 

נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של 

החברה.

1.26% 251,121 √ רוב  לא עבר בעד 4. בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם  4 אג"ח  31/05/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת, אשר  נדחית להשקעות בע"מ

תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 לעיל, 

יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב 

הקולות, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 4- 

7, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת. 

המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד מספר 

חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 

1 לעיל(, יכהן בנציגות הנפרדת, וזאת בהתאם 

להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה 

זה. נוסח ההחלטה: למנות את מר רון אלרואי 

כחבר בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1א' לכתב ההצבעה.

1.26% 251,121 √ רוב  לא עבר בעד 5. בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם  5 אג"ח  31/05/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת, אשר  נדחית להשקעות בע"מ

תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 לעיל, 

יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב 

הקולות, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 4- 

7, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת. 

המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד מספר 

חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 

1 לעיל(, יכהן בנציגות הנפרדת, וזאת בהתאם 

להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה 

זה. נוסח ההחלטה: למנות את מר מעין פז כחבר 

בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1ב' לכתב ההצבעה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.26% 251,121 √ רוב  לא עבר נגד 6. בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם  6 אג"ח  31/05/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת, אשר  נדחית להשקעות בע"מ

תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 לעיל, 

יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב 

הקולות, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 4- 

7, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת. 

המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד מספר 

חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 

1 לעיל(, יכהן בנציגות הנפרדת, וזאת בהתאם 

להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה 

זה. נוסח ההחלטה: למנות את מר יצחק סטופין 

כחבר בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1ג' לכתב ההצבעה.

1.26% 251,121 √ 88.29 רוב  עבר נגד 7. בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם  7 אג"ח  31/05/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת, אשר  נדחית להשקעות בע"מ

תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 לעיל, 

יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב 

הקולות, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 4- 

7, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת. 

המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד מספר 

חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 

1 לעיל(, יכהן בנציגות הנפרדת, וזאת בהתאם 

להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה 

זה. נוסח ההחלטה: למנות את מר אדוארד קלר 

כחבר בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1ד' לכתב ההצבעה.

3.20% 824,026 √ רוב  עבר בעד 1. מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת  1 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל )סדרות כו' ו- כז'(: הואיל ובהתאם לתוצאות  נדחית להשקעות בע"מ

ההצבעה בסעיף 1.2 לדו"ח תוצאות האסיפה 

מיום 25.5.2016 , הוחלט למנות נציגות 

משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו- 

כז'( בלבד של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות 

החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. החלופה, מבין 

החלופות המפורטות בסעיפים 1-2 שלהלן, אשר 

תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר 

תבחר. הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות 

משותפת של סדרות אגרות החוב )כו' ו- כז'(, 

יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה 

יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות 

כז' יחדיו, כהצבעה אחת כוללת. תוצאות הצבעה 

זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של 

)סדרה כו'( ו-)סדרה כז' יחדיו, באופן מצרפי. 

נוסח ההחלטה: בעד מינוי שלושה חברי נציגות 

)3(, מבין המועמדים המפורטים להלן, אשר 

יכהנו כחברים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(.

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר נגד 2. מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת  2 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל )סדרות כו' ו- כז'(: הואיל ובהתאם לתוצאות  נדחית להשקעות בע"מ

ההצבעה בסעיף 1.2 לדו"ח תוצאות האסיפה 

מיום 25.5.2016 , הוחלט למנות נציגות 

משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו- 

כז'( בלבד של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות 

החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. החלופה, מבין 

החלופות המפורטות בסעיפים 1-2 שלהלן, אשר 

תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר 

תבחר. הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות 

משותפת של סדרות אגרות החוב )כו' ו- כז'(, 

יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה 

יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות 

כז' יחדיו, כהצבעה אחת כוללת. תוצאות הצבעה 

זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של 

)סדרה כו'( ו-)סדרה כז' יחדיו, באופן מצרפי. 

נוסח ההחלטה: בעד מינוי חמישה חברי נציגות 

משותפת )5(, מבין המועמדים המפורטים להלן, 

אשר יכהנו כחברים בנציגות המשותפת )סדרות 

כו' ו- כז'(.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר נגד 3. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  3 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר עודד שמיר כחבר 

בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1א' לכתב הצבעה זה.

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר נגד 4. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  4 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר עודד גל כחבר בנציגות, 

בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח 

1.2.1ב' לכתב הצבעה זה.

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר נגד 5. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  5 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר יואב כפיר כחבר 

בנציגות, בהתאם להצעת המועמדות המצורפת 

כנספח 1.2.1ג' לכתב הצבעה זה.

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר נגד 6. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  6 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר אפי שמש כחבר 

בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1ד' לכתב הצבעה זה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.20% 824,026 √ רוב  עבר נגד 7. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  7 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי כלירמרק אופרטיוניטי פאנד 

2 כחבר בנציגות, בהתאם להצעת המועמדות 

המצורפת כנספח 1.2.1ו' לכתב הצבעה זה.

3.20% 824,026 √ רוב  עבר בעד 8. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  8 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מנורה מבטחים ביטוח 

כחבר בנציגות, בהתאם להצעת המועמדות 

המצורפת כנספח 1.2.1ו' לכתב הצבעה זה.

3.20% 824,026 √ רוב  עבר בעד 9. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  9 אג"ח  31/05/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי פסגות בית השקעות כחבר 

בנציגות, בהתאם להצעת המועמדות המצורפת 

כנספח 1.2.1ו' לכתב הצבעה זה.

1.02% 590,043 √ רוב  עבר בעד 1. מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת  1 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל )סדרות כו' ו- כז'(: הואיל ובהתאם לתוצאות  נדחית להשקעות בע"מ

ההצבעה בסעיף 1.2 לדו"ח תוצאות האסיפה 

מיום 25.5.2016 , הוחלט למנות נציגות 

משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו- 

כז'( בלבד של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות 

החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. החלופה, מבין 

החלופות המפורטות בסעיפים 1-2 שלהלן, אשר 

תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר 

תבחר. הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות 

משותפת של סדרות אגרות החוב )כו' ו- כז'(, 

יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה 

יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות 

כז' יחדיו, כהצבעה אחת כוללת. תוצאות הצבעה 

זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של 

)סדרה כו'( ו-)סדרה כז' יחדיו, באופן מצרפי. 

נוסח ההחלטה: בעד מינוי שלושה חברי נציגות 

)3(, מבין המועמדים המפורטים להלן, אשר 

יכהנו כחברים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר נגד 2. מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת  2 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל )סדרות כו' ו- כז'(: הואיל ובהתאם לתוצאות  נדחית להשקעות בע"מ

ההצבעה בסעיף 1.2 לדו"ח תוצאות האסיפה 

מיום 25.5.2016 , הוחלט למנות נציגות 

משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו- 

כז'( בלבד של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות 

החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. החלופה, מבין 

החלופות המפורטות בסעיפים 1-2 שלהלן, אשר 

תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר 

תבחר. הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות 

משותפת של סדרות אגרות החוב )כו' ו- כז'(, 

יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה 

יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות 

כז' יחדיו, כהצבעה אחת כוללת. תוצאות הצבעה 

זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של 

)סדרה כו'( ו-)סדרה כז' יחדיו, באופן מצרפי. 

נוסח ההחלטה: בעד מינוי חמישה חברי נציגות 

משותפת )5(, מבין המועמדים המפורטים להלן, 

אשר יכהנו כחברים בנציגות המשותפת )סדרות 

כו' ו- כז'(.

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר נגד 3. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  3 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר עודד שמיר כחבר 

בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1א' לכתב הצבעה זה.

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר נגד 4. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  4 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר עודד גל כחבר בנציגות, 

בהתאם להצהרת המועמדות המצורפת כנספח 

1.2.1ב' לכתב הצבעה זה.

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר נגד 5. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  5 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר יואב כפיר כחבר 

בנציגות, בהתאם להצהרת המועמדות המצורפת 

כנספח 1.2.1ג' לכתב הצבעה זה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר נגד 6. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  6 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מר אפי שמש כחבר 

בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה 

המצורפת כנספח 1.2.1ד' לכתב הצבעה זה.

1.02% 590,043 √ רוב  עבר נגד 7. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  7 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי כלירמרק אופרטיוניטי פאנד 

2 כחבר בנציגות, בהתאם להצהרת המועמדות 

המצורפת כנספח 1.2.1ה' לכתב הצבעה זה.

1.02% 590,043 √ רוב  עבר בעד 8. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  8 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי מנורה מבטחים ביטוח 

כחבר בנציגות, בהתאם להצהרת המועמדות 

המצורפת כנספח 1.2.1ו' לכתב הצבעה זה.

1.02% 590,043 √ רוב  עבר בעד 9. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת  9 אג"ח  31/05/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו-  נדחית להשקעות בע"מ

כז'(, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

שבסעיף 1 ו- 2 לעיל, יראו את המועמדים אשר 

קיבלו את מירב הקולות )באופן מצרפי סדרות כו' 

ו- כז'(, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 

להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות 

המשותפת )סדרות כו' ו- כז'(. המועמד/ים 

שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי 

הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 

לעיל(, יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו- 

כז'(, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה 

המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח 

ההחלטה: בעד מינוי פסגות בית השקעות כחבר 

בנציגות, בהתאם להצהרת המועמדות המצורפת 

כנספח 1.2.1ז' לכתב הצבעה זה.

0.49% 2,102,820 √ 50.94 רוב  עבר בעד בעד 1. לאשר הענקת מענק מיוחד למר רון גלר,  1 שנתית  01/06/16 15:00 387019 אלרוב נדל"ן 

מיוחד מנכ"ל החברה, בסך של 643,333 ש"ח בצירוף  נדחית ומלונאות בע"מ

מע"מ, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

0.49% 2,102,820 √ 99.58 רוב  עבר בעד בעד 2. למנות את מר בר-און כדירקטור חיצוני  2 שנתית  01/06/16 15:00 387019 אלרוב נדל"ן 

מיוחד בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים,  נדחית ומלונאות בע"מ

כך שימשיך להיות זכאי לתנאי הכהונה 

המקובלים לדירקטור חיצוני מומחה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר נגד ללא  1. מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה  1 אג"ח 01/06/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה: נוסח  להשקעות בע"מ

ההחלטה: לאור האמור בסעיף 10.2.2 לשטר 

הנאמנות )סדרה כו'( שנחתם בין החברה לנאמן 

ביום 18.12.2012 )"שטר הנאמנות"(, להורות 

לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה 

העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב 

הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה כו'(, לאור התקיימותן של מספר 

עילות לפירעון מידי על פי סעיף 10 לשטר 

הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה 

המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' 

להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר בעד ללא  2. מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי  2 אג"ח 01/06/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה  להשקעות בע"מ

 VTB מיום 26.5.2016 בדבר הודעת בנק

לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש 

זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת 

ההלוואות לפירעון מיידי, אלא אם עסקת 

ההחלפה )המתוארת במסגרת אותו הדיווח(, 

תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין 

במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין 

הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי 

עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור 

העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של 

אגרות החוב; - להורות לנאמן להודיע לחברה על 

ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן 

בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה 

ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת 

 Global Depositary Receiptsהנאמן על

)GDR(, הרשומות למסחר בבורסה הראשית 

 AFI אשר הונפקו על ידי ,)LSE( בלונדון

 AFID ומניותDevelopment PLC (" ("AFID

המיוצגות על ידי ה-GDR הנ"ל, והפעלת 

הסמכויות שבצידן של ה-GDR. ההחלטה בסעיף 

זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור 

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה 

יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי 

נפרד מההחלטה הנ"ל.

3.20% 824,026 √ רוב  לא עבר בעד ללא  3. מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי  3 אג"ח 01/06/16 21:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה הכוח לאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון  להשקעות בע"מ

מידי של אגרות החוב - להורות לנאמן להודיע 

לחברה על ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על 

ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה 

ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה 

לטובת הנאמן על מניות שהחדברה מחזיקה 

באפריקה ישראל נכסים בע"מ )51% ממניות 

החברה שמשועבדות לטובת סדרות כו' ו- כז'(, 

והפעלת הסמכויות שבצידן של המניות האמורות. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה 

המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' 

להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר נגד ללא  1. מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה  1 אג"ח 01/06/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה: נוסח  להשקעות בע"מ

ההחלטה: לאור האמור בסעיף 10.2.2 לשטר 

הנאמנות )סדרה כז'( שנחתם בין החברה לנאמן 

ביום 18.12.2012 )"שטר הנאמנות"(, להורות 

לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה 

העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב 

הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה כז'(, לאור התקיימותן של מספר 

עילות לפירעון מידי על פי סעיף 10 לשטר 

הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה 

המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' 

להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר בעד ללא  2. מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי  2 אג"ח 01/06/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה  להשקעות בע"מ

 VTB מיום 26.5.2016 בדבר הודעת בנק

לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש 

זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת 

ההלוואות לפירעון מיידי, אלא אם עסקת 

ההחלפה )המתוארת במסגרת אותו הדיווח(, 

תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין 

במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין 

הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי 

עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור 

העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של 

אגרות החוב; - להורות לנאמן להודיע לחברה על 

ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן 

בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה 

ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת 

 Global Depositary Receiptsהנאמן על

)GDR(, הרשומות למסחר בבורסה הראשית 

 AFI אשר הונפקו על ידי ,)LSE( בלונדון

 AFID ומניותDevelopment PLC (" ("AFID

המיוצגות על ידי ה-GDR הנ"ל, והפעלת 

הסמכויות שבצידן של ה-GDR. ההחלטה בסעיף 

זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור 

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה 

יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי 

נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.02% 590,043 √ רוב  לא עבר בעד ללא  3. מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי  3 אג"ח 01/06/16 21:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה הכוח לאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון  להשקעות בע"מ

מידי של אגרות החוב - להורות לנאמן להודיע 

לחברה על ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על 

ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה 

ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה 

לטובת הנאמן על מניות שהחדברה מחזיקה 

באפריקה ישראל נכסים בע"מ )51% ממניות 

החברה שמשועבדות לטובת סדרות כו' ו- כז'(, 

והפעלת הסמכויות שבצידן של המניות האמורות. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה 

המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' 

להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.26% 251,121 √ רוב  לא עבר נגד ללא  1. מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה  1 אג"ח 01/06/16 21:00 6110480 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה נוסח  להשקעות בע"מ

ההחלטה: לאור האמור בסעיפים 9.1, 10.4 

לשטר הנאמנות )סדרה כח'( שנחתם בין החברה 

לנאמן ביום 14.9.2014 וכן בהתאם לסעיף 

14.2.1 לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות 

של )סדרה כח'( )"שטר הנאמנות"(, להורות 

לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה 

העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב 

הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה כח'(, לאור התקיימותן של מספר 

עילות לפירעון מידי על פי סעיף 14 בתנאים 

שמעבר לדף בשטר הנאמנות ולהודיע על כך 

לחברה ללא דיחוי. ההחלטה בסעיף 1.1 זה 

כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור 

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב, ולעניין זה 

יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי 

נפרד מההחלטה הנ"ל.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.26% 251,121 √ רוב  לא עבר בעד ללא  2. מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי  2 אג"ח 01/06/16 21:00 6110480 אפריקה-ישראל 

רגיל המלצה הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה  להשקעות בע"מ

 VTB מיום 26.5.2016 בדבר הודעת בנק

לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש 

זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת 

ההלוואות לפירעון מיידי, אלא אם עסקת 

ההחלפה )המתוארת במסגרת אותו הדיווח(, 

תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין 

במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין 

הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי 

עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור 

העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של 

אגרות החוב; - להורות לנאמן להודיע לחברה על 

ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן 

בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה 

ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת 

 Global Depositary Receiptsהנאמן על

)GDR(, הרשומות למסחר בבורסה הראשית 

 AFI אשר הונפקו על ידי ,)LSE( בלונדון

 AFID ומניותDevelopment PLC (" ("AFID

המיוצגות על ידי ה-GDR הנ"ל, והפעלת 

הסמכויות שבצידן של ה-GDR. ההחלטה בסעיף 

1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 

והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב, 

ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק 

בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

0.11% 1,479,985 √ רוב  עבר נגד נגד  the election of one Class I director to .1 1 מיוחדת 02/06/16 10:00 1123017 לייבפרסון, אינק. 

רגיל  serve until the Company’s 2019 Annual )דואלי(

Meeting of Stockholders, or until

0.11% 1,479,985 √ רוב  עבר בעד בעד  the ratification of the Audit Committee’s .2 2 מיוחדת 02/06/16 10:00 1123017 לייבפרסון, אינק. 

רגיל  appointment of BDO USA, LLP as our )דואלי(

independent registered public

0.11% 1,479,985 √ רוב  עבר נגד נגד  the advisory approval of the .3 3 מיוחדת 02/06/16 10:00 1123017 לייבפרסון, אינק. 

רגיל Company’s executive compensation; and )דואלי(

0.11% 1,479,985 √ רוב  עבר נגד נגד  Transaction of such other business as .4 4 מיוחדת 02/06/16 10:00 1123017 לייבפרסון, אינק. 

רגיל  may properly come before the Annual )דואלי(

 Meeting or any adjournments or

.postponements thereof

1.03% 2,008,300 √ 99.91 רוב  עבר בעד בעד 1. מוצע לאשר את התקשרותה של החברה  1 מיוחדת 02/06/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

מיוחד  Brack Capital בהסכם שירותי ייעוץ מס עם פרופרטיז אן וי

Holdings Ltd בתנאים כפי שפורטו בס"ק 1.9 

לדוח הזימון ובתוקף מיום 1 באפריל 2016 

)החלטה(.

1.03% 2,008,300 √ 25.02 רוב  עבר נגד נגד 2. מוצע לאשר תשלום רטרואקטיבי חד פעמי ל- 2 מיוחדת 02/06/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

מיוחד Brack Capital Holdings Ltd עבור שירותי  פרופרטיז אן וי

ייעוץ מס בלבד אשר הועמדו לחברה על ידי 

Brack Capital Holdings Ltd )באמצעות הגב' 

ענת בן סעיד( מיום 1 בדצמבר 2013 ועד ליום 

31 במרץ 2016 וזאת בסך כולל של 50.7 אלפי 

אירו )החלטה(.

1.03% 2,008,300 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מוצע להאריך את התקופה להכנת הדוח  3 מיוחדת 02/06/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת  פרופרטיז אן וי

2015 הערוך בהתאם לדין ההולנדי בשישה 

חודשים עד ליום 30 בנובמבר 2016 )החלטה(.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.18% 35,904 √ 74.42 רוב  עבר בעד ללא  1. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם החברה  1 אג"ח 02/06/16 20:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד המלצה לצורך גיבוש הסכמות שיובאו לאישור מחזיקי  להשקעות בע"מ

אגרות החוב, במסגרת תיקון לשטר הנאמנות 

נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן 

עם החברה לצורך גיבוש הסכמות שיובאו 

לאישור מחזיקי אגרות החוב, במסגרת תיקון 

שטר הנאמנות . כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, 

ככל שתתקבל, מאשרים מחזיקי אגרות החוב 

כדלקמן: -לשם מיצוי המשא ומתן, מקצים מחזיקי 

אגרות החוב לנאמן כחודש ימים )עד ליום 

1.7.2016(, במהלך המשא ומתן רשאי הנאמן 

שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם 

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין הערת 

עסק חי אשר נרשמה בדו"חות הכספיים של 

החברה. -הטיפול בנושא אי רישום השעבודים 

בחו"ל )שעבודים שעל החברה היה לרשום 

לטובת מחזיקי אגרות החוב על נכסיה בחו"ל(, 

יוסדר במסגרת התיקון לשטר הנאמנות שיגובש 

מול החברה על ידי הנאמן ו/או ב"כ מחזיקי 

אגרות החוב והנאמן )ככל שימונה( ואשר יובא 

לאישור מחזיקי אגרות החוב כאמור. -המו"מ 

יבוצע יחד עם משרד וקסלר, ברגמן ושות', 

באמצעות עו"ד ערן שוסטר אשר ייצג את הנאמן 

ומחזיקי אגרות החוב בהסכם האחרון שנערך בין 

החברה למחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף 

זה כפופה להתחייבות השיפוי ו

0.79% 194,615 √ 99.88 רוב  עבר בעד בעד 1. לאשר את מינוי גב' אתי מיטרני כדירקטורית  1 מיוחדת 05/06/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

מיוחד חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים 

שתחילתה במועד כינוס אסיפה זו, כמפורט 

בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

0.79% 194,615 √ 99.92 רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר את מינוי גב' עינת צפריר כדירקטורית  2 מיוחדת 05/06/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

מיוחד חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים 

שתחילתה במועד כינוס אסיפה זו, כמפורט 

בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

2.66% 83,325 √ 82.42 רוב  עבר בעד ללא  1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד  1 אג"ח 05/06/16 16:00 1129394 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד המלצה תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן  קורפריישן פי אל סי

לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד 

התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי 

העניין, למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(, ובלבד 

שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 30 

בספטמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה 

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח ב' 

האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה 

הנ"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר 

היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל 

נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס 

לאגרות החוב )סדרה ה'( של החברה על ידי 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

להלן:)"הבורסה"(. ב. הריבית תמשיך להיצבר על 

פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים 

בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת 

החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה ואין בה כדי 

לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( 

של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה על סעדים 

המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע 

התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט 

השינוי במועדי הריבית שיבוצעו
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.16% 31,246 √ 99.5 רוב  עבר בעד 1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד  1 אג"ח 05/06/16 16:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן  קורפריישן פי אל סי

לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד 

התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי 

העניין, למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(, ובלבד 

שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 30 

בספטמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה 

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' 

האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה 

הנ"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר 

היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל 

נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס 

לאגרות החוב )סדרה ו'( של החברה על ידי 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

להלן:)"הבורסה"(. ב. הריבית תמשיך להיצבר על 

פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים 

בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת 

החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה ואין בה כדי 

לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של 

החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ו'( של החברה על סעדים המוקנים 

להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות 

החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט השינוי 

במועדי הריבית שיבוצעו

0.51% 7,312,947 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח התקופתי )לרבות הדוחות הכספיים(  1 יחידת  05/06/16 17:00 475020 דלק קידוחים - 

של השותפות לשנה שנסתיימה ביום  השתתפו שותפות מוגבלת

.31.12.2015 ת 

מיוחדת 

נדחית

0.51% 7,312,947 √ רוב  עבר אין  בעד 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו  2 יחידת  05/06/16 17:00 475020 דלק קידוחים - 

רגיל חובת  האפט לרואה החשבון המבקר של השותפות  השתתפו שותפות מוגבלת

השתת לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה  ת 

פות של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף  מיוחדת 

הכללי של השותפות לקבוע את שכרו. נדחית

0.51% 7,312,947 √ 69.74 רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה  3 יחידת  05/06/16 17:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים  השתתפו שותפות מוגבלת

ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח  ת 

א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב. מיוחדת 

נדחית

0.51% 7,312,947 √ 69.54 רוב  עבר בעד בעד 4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה  4 יחידת  05/06/16 17:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה  השתתפו שותפות מוגבלת

וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל  ת 

השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון  מיוחדת 

האסיפה המצ"ב. נדחית

0.51% 7,312,947 √ דיון דיון דיון 5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של  5 יחידת  05/06/16 17:00 475020 דלק קידוחים - 

השותפות בדרך של מיזוג עם אבנר חיפושי נפט - השתתפו שותפות מוגבלת

ת  שותפות מוגבלת.

מיוחדת 

נדחית

2.77% 521,353 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיון בנושא בקשת הפירוק והבקשה למינוי  1 אג"ח 05/06/16 17:00 7980121 אידיבי חברה לפתוח 

ללא  מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות  בע"מ

קבלת  החוב )סדרה ט'( של החברה והתנגדות מחזיקי 

החלטות אגרות החוב )סדרות ז' ו- י'( והסמכת נאמני 

מחזיקי אגרות החוב להגיב על בקשה זו, לרבות 

התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות 

דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות 

ונזקים.

2.77% 521,353 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 05/06/16 17:00 7980121 אידיבי חברה לפתוח 

ללא  הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ

קבלת 

החלטות

3.27% 272,745 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיון בנושא בקשת הפירוק והבקשה למינוי  1 אג"ח 05/06/16 17:00 7980162 אידיבי חברה לפתוח 

ללא  מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות  בע"מ

קבלת  החוב )סדרה ט'( של החברה והתנגדות מחזיקי 

החלטות אגרות החוב )סדרות ז' ו- י'( והסמכת נאמני 

מחזיקי אגרות החוב להגיב על בקשה זו, לרבות 

התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות 

דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות 

ונזקים.

3.27% 272,745 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 05/06/16 17:00 7980162 אידיבי חברה לפתוח 

ללא  הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ

קבלת 

החלטות

0.76% 8,270,380 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח התקופתי )לרבות הדוחות הכספיים(  1 יחידת  05/06/16 18:00 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

של השותפות לשנה שנסתיימה ביום  השתתפו - שותפות מוגבלת

.31.12.2015 ת 

מיוחדת 

נדחית
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.76% 8,270,380 √ רוב  עבר בעד בעד 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט  2 יחידת  05/06/16 18:00 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

רגיל פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר  השתתפו - שותפות מוגבלת

של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה  ת 

השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את  מיוחדת 

דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע  נדחית

את שכרו.

0.76% 8,270,380 √ 62.23 רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה  3 יחידת  05/06/16 18:00 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

מיוחד בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים  השתתפו - שותפות מוגבלת

ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח  ת 

א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב. מיוחדת 

נדחית

0.76% 8,270,380 √ 62.2 רוב  עבר בעד בעד 4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה  4 יחידת  05/06/16 18:00 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

מיוחד בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה  השתתפו - שותפות מוגבלת

וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל  ת 

השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון  מיוחדת 

האסיפה המצ"ב. נדחית

0.76% 8,270,380 √ דיון דיון דיון 5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של  5 יחידת  05/06/16 18:00 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים -  השתתפו - שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת. ת 

מיוחדת 

נדחית

6.22% 5,595 √ 90.78 רוב  עבר ללא  1. דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן  1 אג"ח 06/06/16 09:00 1104355 י.רשי בע"מ

מיוחד המלצה והריבית של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 

)החלטה מיוחדת(;

3.20% 820,197 √ רוב  עבר בעד דיון 1. הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים  1 אג"ח 06/06/16 10:00 6110365 אפריקה-ישראל 

רגיל ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר/  להשקעות בע"מ

מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, התחייבות בשם 

המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם 

כך את סמכויות הנציגות: נוסח ההחלטה: 

להסמיך את הנאמן לסדרות כו' ו- כז', לפנות, 

יחד עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים 

לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, 

ולהתקשר עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך 

שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר 

טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל )בהתאם 

לברורים שנערכו השיעור המירבי המקובל הינו 

5% מסכום העסקה(. להרחיב את סמכויות 

הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת 

המחזיקים מיום 26.5.2016 )אסמכתא 2016-

10-035694(, כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד עם 

הנאמן מו"מ, בין היתר, בדבר בחינת 

אלטרנטיבות להצעת החברה, להכנסת משקיע 

לחברה, או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד.

1.02% 592,464 √ רוב  עבר בעד דיון 1. הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים  1 אג"ח 06/06/16 10:00 6110431 אפריקה-ישראל 

רגיל ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר/  להשקעות בע"מ

מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, התחייבות בשם 

המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם 

כך את סמכויות הנציגות: נוסח ההחלטה: 

להסמיך את הנאמן לסדרות כו' ו- כז', לפנות, 

יחד עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים 

לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, 

ולהתקשר עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך 

שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר 

טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל )בהתאם 

לברורים שנערכו השיעור המירבי המקובל הינו 

5% מסכום העסקה(. להרחיב את סמכויות 

הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת 

המחזיקים מיום 26.5.2016 )אסמכתא 2016-

10-035694(, כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד עם 

הנאמן מו"מ, בין היתר, בדבר בחינת 

אלטרנטיבות להצעת החברה, להכנסת משקיע 

לחברה, או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד.

0.44% 305,061 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח  1 שנתית 07/06/16 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

הדירקטוריון לשנת 2015 ופיתוח בע"מ

0.44% 305,061 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו  2 שנתית 07/06/16 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

רגיל חובת  והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו הצעת  ופיתוח בע"מ

השתת החלטה: למנות את משרד רו"ח קוסט, פורר, 

פות גבאי את קסירר )ארנסט יאנג( כרואה החשבון 

המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרו.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.44% 305,061 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור  3 שנתית 07/06/16 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

רגיל חובת  בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר  ופיתוח בע"מ

השתת יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. הדירקטור מסר 

פות לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב)א( 

לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון 

אסיפה זו. לפרטים נוספים אודות הדירקטור, 

השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה סעיף 14 לחלק 

ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, 

אשר פרסמה החברה ביום 8 במרס 2016 )מס' 

אסמכתא: 2016-01-002448(. בהמשך 

להצהרה והנספחים לה, יצוין כי החברה רואה 

את מר יוסף גרינפלד כבעל כשירות מקצועית.

0.44% 305,061 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור  4 שנתית 07/06/16 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

רגיל חובת  בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר  ופיתוח בע"מ

השתת איתן רכטר כדירקטור בחברה. הדירקטור מסר 

פות לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב)א( 

לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון 

אסיפה זו. לפרטים נוספים אודות הדירקטור, 

השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה סעיף 14 לחלק 

ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, 

אשר פרסמה החברה ביום 8 במרס 2016 )מס' 

אסמכתא: 2016-01-002448(. בהמשך 

להצהרה והנספחים לה, יצוין כי החברה רואה 

את מר איתן רכטר כבעל מיומנות חשבונאית 

ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע 

דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 92)א()12( 

לחוק החברות .

0.44% 305,061 √ 100 רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש של מר בנימין אושמן כדירקטור  5 שנתית 07/06/16 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

מיוחד חיצוני בחברה הצעת ההחלטה: למנות את מר  ופיתוח בע"מ

בנימין אושמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום 

תקופת כהונתו הנוכחית ביום 9 ביוני 2016. יצוין 

כי מר אושמן החל לכהן כדירקטור חיצוני בחברה 

ביום 10.6.2010, הוא חבר בועדת הביקורת, 

הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול 

של החברה. לפרטים נוספים אודות מר אושמן, 

השכלתו וניסיונו התעסוקתי ראה סעיף 14 לחלק 

ד' לדוח התקופתי של החברה. מר אושמן מסר 

לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב)א( 

לחוק החברות ובהתאם לסעיפים 240 ו- 241 

לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון 

אסיפה זו. יצוין כי החברה רואה את מר בנימין 

אושמן כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון 

החברה, בהתאם לסעיף 92)א()12( לחוק 

החברות.

0.44% 305,061 √ 100 רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי הגב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית  6 שנתית 07/06/16 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

מיוחד בחברה הצעת ההחלטה: למנות את גב' רויטל  ופיתוח בע"מ

אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת 

כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור 

האסיפה הכללית. יצוין כי קבוצת כלל ביטוח 

)"כלל ביטוח"(, בעלת עניין בחברה המחזיקה בכ-

 15% מהונה המונפק והנפרע של החברה, 

פנתה לחברה וביקשה שהדירקטור החיצוני 

החדש שעל מינויו תמליץ החברה בפני האסיפה 

הכללית יהיה מתוך רשימת דירקטורים שתוצע 

על ידי כלל ביטוח. גב' אבירם נבחרה מבין שלוש 

מועמדות שהוצעו על ידי כלל ביטוח כאמור. 

הגמול שישולם לגב' אבירם בגין כהונתה כאמור 

יהיה גמול זהה לגמול המשולם ליתר 

הדירקטורים החיצוניים בחברה בסכום הקבוע 

בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול 

והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס-2000. כמו כן, 

החליט דירקטוריון החברה כי בכפוף לאישור 

המינוי באסיפה הכללית, תמונה הגב' אבירם 

לחברה בועדת הביקורת, בוועדה לבחינת 

הדוחות הכספיים ובועדת התגמול של החברה. 

הגב' אבירם מסרה לחברה הצהרה כנדרש 

בהתאם לסעיף 224ב)א( לחוק החברות ובהתאם 

לסעיפים 240 ו- 241 לחוק החברות, המצורפת 

לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. לפרטים בנוגע לגב' 

אבירם, כנדרש בהתאם לת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.75% 568,069 √ ננעלה  דיון דיון 1.1 עדכון ודיווח על ידי החברה בנוגע ל: 1.1.1  1 אג"ח 09/06/16 09:00 1105535 קרדן אן.וי.

ללא  פעולות שנותר בקשר עם השלמת השעבודים 

קבלת  המבטיחים את חוב החברה למחזיקי אגרות 

החלטות החוב על פי תיקון שטר הנאמנות מחודש יולי, 

2015. 1.1.2 פרסום זימוני אסיפות מחזיקי 

אגרות החוב )סדרות א' ו- ב'( וכתבי ההצבעה 

שפורסמו על ידי החברה ביום 2.6.2016, לצורך 

קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב לעסקה 

 . TBIF בחברה KFS למכירת החזקות חברת

1.1.3 דיווח ועדכון של החברה אודות מצבה 

ופעולות שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה 

האחרונה ועד היום.

1.75% 568,069 √ ננעלה  דיון דיון 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב  2 אג"ח 09/06/16 09:00 1105535 קרדן אן.וי.

ללא  בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים 

קבלת  ו/או מחזיקי אגרות החוב.

החלטות

2.85% 996,194 √ ננעלה  דיון דיון 1. עדכון ודיווח על ידי החברה בנוגע ל: 1.  1 אג"ח 09/06/16 09:00 1113034 קרדן אן.וי.

ללא  פעולות שנותר בקשר עם השלמת השעבודים 

קבלת  המבטיחים את חוב החברה למחזיקי אגרות 

החלטות החוב על פי תיקון שטר הנאמנות מחודש יולי, 

2015. 2. פרסום זימוני אסיפות מחזיקי אגרות 

החוב )סדרות א' ו- ב'( וכתבי ההצבעה שפורסמו 

על ידי החברה ביום 2.6.2016, לצורך קבלת 

אישור מחזיקי אגרות החוב לעסקה למכירת 

החזקות חברת KFS בחברה TBIF. 3. דיווח 

ועדכון של החברה אודות מצבה ופעולות שבוצעו 

על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה ועד 

היום.

2.85% 996,194 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב  2 אג"ח 09/06/16 09:00 1113034 קרדן אן.וי.

ללא  בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים 

קבלת  ו/או מחזיקי אגרות החוב

החלטות

2.49% 28,349 √ רוב  עבר  בעד בעד 1. החלפת תקנון החברה בתקנון אשר נוסחו  1 מיוחדת  09/06/16 11:00 1116177 תמיר פישמן קרן 

מיוחד )רוב  מצ"ב כנספח א' לדוח. נדחית נדל"ן בע"מ

מיוחד 

ללא 

פירוט(

2.49% 28,349 √ רוב  עבר  בעד בעד 2. שינוי שם החברה לבקשת בעל מניות 2 מיוחדת  09/06/16 11:00 1116177 תמיר פישמן קרן 

מיוחד )רוב  נדחית נדל"ן בע"מ

מיוחד 

ללא 

פירוט(

0.01% √ רוב  ננעלה  דיון דיון 1. דיווח, דיון והתייעצות בקשר עם אופן מימוש  1 אג"ח 09/06/16 13:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

מיוחד ללא  ניירות הערך וחלוקת יתרת כרית ההוצאות רקע:  בע"מ

קבלת  החברה מחזיקה ניירות ערך של חברת אפריקה 

החלטות ישראל השקעות בע"מ )להלן: "אפריקה ישראל" 

ו-"ניירות אפריקה ישראל"( ושל חברת צים 

חברת ספנות )"ניירות הערך המגבים"(. לפירוט 

ניירות הערך גלובל פייננס ד חש11/09 מצ"ב 

כנספח א' לזימון דו"ח של פרופ' ארניה העדכני 

ליום 31.03.2016. במהלך חודש מרץ 2016 

התקבל בחשבון החברה סך של 6 מיליון ₪ בגין 

פירעון קרן וריבית של ניירות אפריקה ישראל. 

לאור אי הבהירות ביחס לפירעונות העתידיים של 

חברת אפריקה ישראל, החליטה החברה להותיר 

מתוך הסכום שנתקבל, כרית הוצאות בסך 120 

אלף דולר ארה"ב לשם תשלום שוטף של 

הוצאות, עמלות בנקאיות, הוצאות משפטיות, 

שיערוכים וכיוצ"ב שנאמדות בכ-60 אלף דולר 

לשנה וחלות על חבילת ההסדר של גלובל פיננס 

ד חש 11/09 )"יתרת כרית ההוצאות"( . ביום 

26.05.2016 התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות 

החוב באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות 

בפועל במסגרתה החליטו מחזיקי אגרות החוב 

לדחות את ההחלטה בדבר השארת יתרת כרית 

הוצאות בגין אחזקת ני"ע גלובל פייננס ד 

חש11/09. לאור זאת ולאור האמור בזימון 

האסיפה, כינס

0.01% √ רוב  ננעלה  דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 09/06/16 13:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

מיוחד ללא  הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב בע"מ

קבלת 

החלטות

6.21% 6,154 √ ננעלה  דיון דיון 1. עדכון מאת נציגי החברה בנוגע למצב החברה  1 אג"ח 09/06/16 13:30 1104355 י.רשי בע"מ

ללא  ובדבר אפשרות החברה לעמוד בהתחייבויותיה 

קבלת  למחזיקי אגרות החוב לאור נתוני דוחותיה 

החלטות הכספיים לימים 31.12.2015 ו- 31.03.2016 

ולאור דיווחיה בקשר לנכס החברה הבת ברוסיה

6.21% 6,154 √ ננעלה  דיון דיון 2. הצגת עקרונות הסדר המוצעים על ידי  2 אג"ח 09/06/16 13:30 1104355 י.רשי בע"מ

ללא  החברה, כפי שפורסמו בדוח מיידי מיום 

קבלת  05.06.2016 )אסמכתא מספר 2016-01-

החלטות )044334
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.24% 206,779 √ 85.36 רוב  עבר בעד בעד 1. התקשרות החברה בהסכם עבודה אישי עם  1 מיוחדת 15/06/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

מיוחד מר רביב ברוקמאייר כמנכ"ל החברה, החל  בע"מ

ממועד תחילת כהונתו, קרי החל מיום 1 ביוני 

. 2016

1.25% 271,945 √ ננעלה  דיון דיון 1. מתן דיווח ועדכון מאת נציג מחזיקי אגרות  1 אג"ח 15/06/16 14:30 6110480 אפריקה-ישראל 

ללא  החוב )סדרה כח'( של החברה והיועצים  להשקעות בע"מ

קבלת  המשפטיים

החלטות

1.25% 271,945 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון והתייעצות בנוגע לדרכים להגנה על  2 אג"ח 15/06/16 14:30 6110480 אפריקה-ישראל 

ללא  זכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של  להשקעות בע"מ

קבלת  החברה ובכלל זאת, העמדת אגרות החוב 

החלטות לפירעון מיידי ו/או נקיטת פעולות משפטיות, בין 

היתר, לאור טענות בעניין העדפת נושים שבוצעה 

על ידי החברה שעה שהחברה פרעה במהלך 

חודש מאי 2016 תשלומי ריבית בגין אגרות 

החוב )סדרה כו'( ו-)סדרה כז'( מקום בו היה ידוע 

לחברה, לנושאי המשרה הבכירים בה, ואף 

לחברי הדירקטוריון אודות האירועים האחרונים 

כפי שפורטו בדו"ח הרבעוני של החברה, אודות 

חדלות פירעונה של החברה, ואף אודות כוונתה 

לפעול לאירגון מחדש של מצבת התחייבויותיה 

של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של 

החברה בעוד היא מסרבת לשלם למחזיקי אגרות 

החוב )סדרה כח'( את התשלום בגין הריבית 

)בסך של כ-6.8 מיליון ₪( אשר יאפשר לתקן את 

האפליה ולשמור על שיוויון בין סדרות מחזיקי 

אגרות החוב בעניין

1.25% 271,945 √ ננעלה  דיון דיון 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי  3 אג"ח 15/06/16 14:30 6110480 אפריקה-ישראל 

ללא  מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. להשקעות בע"מ

קבלת 

החלטות

3.43% 786,773 √ 58.75 רוב  עבר נגד נגד 1. מינוי דירקטורית חיצונית: מינוי הגב' יעל  1 מיוחדת 16/06/16 10:30 601013 אוצר התישבות 

מיוחד שאלתיאלי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה  היהודים בע"מ

בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור 

האסיפה, היינו ביום 16.06.2016. עם אישור 

מינוייה תהיה הדירקטורית זכאית לגמול שנתי 

ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי 

שתהיה מעת לעת ובהתאם לסכומים הקבועים 

בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

לדירקטור חיצוני( , התש"ס – 2000 וכן לתנאים 

הנוספים להם זכאים הדירקטורים בחברה - כתב 

שיפוי ופוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

1.75% 578,155 √ רוב  ננעלה  דיון דיון 1. סקירה בנוגע להתקשרות החברה בעסקה  1 אג"ח 16/06/16 12:30 1105535 קרדן אן.וי.

רגיל ללא  TBIF-למכירת ההחזקות ב

קבלת 

החלטות

2.85% 1,007,375 √ רוב  ננעלה  דיון דיון 1. סקירה בנוגע להתקשרות החברה בעסקה  1 אג"ח 16/06/16 12:30 1113034 קרדן אן.וי.

רגיל ללא  TBIF-למכירת ההחזקות ב

קבלת 

החלטות

1.17% 2,944,071 √ עבר אין  בעד  To re-elect Shaul Elovitch as a director .1 1 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

חובת   to hold office until our next annual general בע"מ )דואלי(

השתת .meeting of shareholders

פות

1.17% 2,944,071 √ עבר אין  בעד  To re-elect Or Elovitch as a director to .2 2 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

חובת   hold office until our next annual general בע"מ )דואלי(

השתת .meeting of shareholders

פות

1.17% 2,944,071 √ עבר אין  בעד  To re-elect Benny Gabbay as a director .3 3 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

חובת   to hold office until our next annual general בע"מ )דואלי(

השתת .meeting of shareholders

פות

1.17% 2,944,071 √ עבר בעד בעד  To re-elect Moshe Rosenthal as .4 4 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

 external director, to hold office for three בע"מ )דואלי(

 years commencing from the date of this

 Meeting and to approve his terms of

.service

1.17% 2,944,071 √ עבר בעד בעד  To re-elect Debbie Saperia as external .5 5 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

 director, to hold office for three years בע"מ )דואלי(

 commencing from the date of this

 Meeting and to approve her terms of

.service

1.17% 2,944,071 √ עבר בעד בעד  To approve the updated compensation .6 6 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

 policy for the Company’s directors and בע"מ )דואלי(

.officers

1.17% 2,944,071 √ עבר בעד בעד  To approve the updated compensation .7 7 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

 terms for the Company’s Chief Executive בע"מ )דואלי(

.Officer
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.17% 2,944,071 √ עבר אין  בעד  To ratify and approve the .8 8 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

חובת   ,reappointment of Somekh Chaikin בע"מ )דואלי(

השתת  registered public accounting firm, a

פות  member of KPMG International, as the

 Company’s independent registered public

 accountants for the year ending

 December 31, 2016, and to authorize the

 Company’s Board of Directors and its

 Audit Committee (under their authority in

 accordance with the Israeli Companies

 Law), to fix the compensation of such

 independent registered public

 accountants in accordance with the

.volume and nature of their services

1.17% 2,944,071 √ דיון דיון דיון  In addition, our auditor’s report and .9 9 שנתית 16/06/16 14:00 1107663 בי קומיוניקיישנס 

 consolidated financial statements for the בע"מ )דואלי(

 year ended December 31, 2015 will be

.reviewed and discussed at the Meeting

2.24% 202,467 √ רוב  עבר בעד בעד 1. התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי  1 מיוחדת 19/06/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל ניהול מחברה בבעלותו המלאה של מר אפרים  בע"מ

רוזנהויז, אשר תעניק שירותים לחברה 

באמצעותו של מר רוזנהויז כיו"ר דירקטוריון 

בחברה, החל מיום 3 ביוני 2016.

3.15% 31,246 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיון באפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות  1 אג"ח  19/06/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

ללא  החוב, לרבות נקיטת הליכים משפטיים בישראל  נדחית קורפריישן פי אל סי

קבלת  במסגרת הליכי חדלות פירעון ו/או הסדר לפי 

החלטות סעיף 350 לחוק החברות ו/או הליכים משפטיים 

אחרים ובכלל זאת, ככל הנדרש, הצורך בהעמדת 

אגרות החוב לפירעון מיידי.

3.15% 31,246 √ ננעלה  דיון דיון 2. דיון באפשרות למנות נציג ו/או נציגות למחזיקי  2 אג"ח  19/06/16 10:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

ללא  אגרות החוב לצורך השאת התמורה למחזיקי  נדחית קורפריישן פי אל סי

קבלת  אגרות החוב בכל הליך ו/או הסדר ולצורך איתור 

החלטות רוכשים פוטנציאליים לחברה וליווי משא ומתן 

עמם

2.85% 1,007,375 √ 100 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור התקשרות החברה ו-KFS בעסקה  1 אג"ח 19/06/16 13:00 1113034 קרדן אן.וי.

מיוחד המלצה TBIF-למכירת ההחזקות ב

2.77% 543,659 √ רוב  הורד  דיון דיון 1. לאשרר ולאשר את הפעולות וההליכים  1 אג"ח  19/06/16 18:00 7980121 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל מסדר  המשפטיים שננקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו  נדחית בע"מ

היום בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות 

החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק 

והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה, 

פר"ק 3352-06-16 )"בקשת הפירוק"( ובכלל 

זאת לאשר:

2.77% 543,659 √ רוב  עבר נגד ללא  2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים  2 אג"ח  19/06/16 18:00 7980121 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל המלצה הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר  נדחית בע"מ

הוגשה כנגד החברה.

2.77% 543,659 √ רוב  עבר נגד ללא  3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין  3 אג"ח  19/06/16 18:00 7980121 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל המלצה פרץ – פיגל עורכי דין )באמצעות עו"ד עדי פיגל(  נדחית בע"מ

ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין 

)באמצעות עו"ד גילעד פורת(, להמשך העסקתם 

כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב 

)סדרות ז' ו- י'( בהתאם להצעות שכר הטרחה 

המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף 

לכתב ההצבעה המצ"ב.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.26% 287,305 √ רוב  הורד  נגד ללא  1. אשרור הפעולות אשר נקט הנאמן לשם  1 אג"ח  19/06/16 18:00 7980162 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל מסדר  המלצה התנגדות לבקשת הפירוק שהוגשה כנגד החברה  נדחית בע"מ

היום והסמכת הנאמן להמשיך לנקוט בפעולות 

ובהליכים משפטיים כפי שאלו יהיו נחוצים מעת 

לעת לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה י'( נוסח ההחלטה: לאשרר ולאשר את 

הפעולות וההליכים המשפטיים שננקטו על ידי 

הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על 

זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור 

להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי 

מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ט'( של החברה, פר"ק 3352-06-

16 )"בקשת הפירוק"( ובכלל זאת לאשר: 1. 

להציג בפני בית המשפט, בין בעל פה ובין 

באמצעות הגשת כתבי בית דין, את התנגדותם 

של מחזיקי אגרות החוב )סדרה י'( של החברה 

לבקשת הפירוק ובכלל זאת, הגשת התנגדות 

לבקשת הפירוק וככל שיידרש, להגיש כתבי בית 

דין נוספים בתיק הפירוק, ולקבל חוות דעת 

כלכליות לשם נקיטת הליכים בתיק הפירוק. 2. 

לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ 

– פיגל עורכי דין )באמצעות עו"ד עדי פיגל( 

ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין 

)באמצעות עו"ד גילעד פורת(, אשר ייצגו את 

הנאמן ומחזיקי אגרות החוב )סדרות ז' ו- י'( בכל 

הקשור בנקיטת הפעולות ב

3.26% 287,305 √ רוב  עבר נגד ללא  2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים  2 אג"ח  19/06/16 18:00 7980162 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל המלצה הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר  נדחית בע"מ

הוגשה כנגד החברה.

3.26% 287,305 √ רוב  עבר נגד ללא  3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין  3 אג"ח  19/06/16 18:00 7980162 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל המלצה פרץ – פיגל עורכי דין )באמצעות עו"ד עדי פיגל(  נדחית בע"מ

ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין 

)באמצעות עו"ד גילעד פורת(, להמשך העסקתם 

כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב 

)סדרות ז' ו- י'( בהתאם להצעות שכר הטרחה 

המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף 

לכתב ההצבעה המצ"ב.

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר נגד נגד Mr. Kenneth Cambie 1. מינוי דירקטור 1 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר נגד נגד Mr. Laurence N. Charney 1.1. מינוי דירקטור 2 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר נגד נגד  Mr. Cyril Pierre-Jean  1.2. מינוי דירקטור 3 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל ;Ducau

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר בעד בעד ;Mr. N. Scott Fine 1.3. מינוי דירקטור 4 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר נגד נגד ;Mr. Aviad Kaufman .1.4 5 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר נגד נגד Mr. Ron Moskovitz  1.5. מינוי דירקטור 6 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר בעד בעד Mr. Vikram Talwar  1.6. מינוי דירקטור 7 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-Appointment of Statutory Auditors .2 8 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל  for the Financial Year Ending 31

December

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר נגד נגד  To Authorise the Ordinary Share .3 9 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל Issuances

1.22% 2,140,729 √ רוב  עבר נגד נגד  To Authorise the Grant of Awards .4 10 מיוחדת 22/06/16 10:00 1134139 קנון הולדינגס )דואלי(

רגיל  Under the Kenon Holdings Ltd. Share

Incentive

5.91% 0 √ דיון דיון דיון מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע לסטאטוס  1 אג"ח 22/06/16 11:00 1113398 סקורפיו נדל"ן בע"מ 

התנאים המתלים, אשר התקיימותם נדרשת  )מחוקה(

לצורך כניסתו אל הפועל של ההסדר אשר אושר 

על ידי בית המשפט ביום 5 במאי 2016 

וההשלכות על מועד תשלום הקרן והריבית 

הראשונים על פי ההסדר, אשר קבועים ליום 30 

ביוני 2016.

5.91% 0 √ דיון דיון דיון 2. דיון והתייעצות בדבר דחיית המועדים  2 אג"ח 22/06/16 11:00 1113398 סקורפיו נדל"ן בע"מ 

לתשלום קרן וריבית אשר המועד הקובע לגביהם  )מחוקה(

חל ביום 29 ביוני 2016.

5.91% 0 √ דיון דיון דיון 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  3 אג"ח 22/06/16 11:00 1113398 סקורפיו נדל"ן בע"מ 

הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. )מחוקה(

1.75% 590,304 √ 100 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור התקשרות החברה ו-KFS בעסקה  1 אג"ח 22/06/16 13:00 1105535 קרדן אן.וי.

מיוחד המלצה TBIF-למכירת ההחזקות ב

2.30% √ דיון דיון דיון 1. עדכון ודיווח בנוגע לתיקון ההסכם שבין  1 אג"ח 23/06/16 16:15 1101567 אלון חברת הדלק 

החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה,  לישראל בע"מ

לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע 

כחול ורכישת נכסים שונים של החברה.

2.30% √ דיון דיון דיון 2. חזקות החברה במניות מתן הוראות לנאמן  2 אג"ח 23/06/16 16:15 1101567 אלון חברת הדלק 

בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר  לישראל בע"מ

מוטי בן משה, לרכישת האלון ריבוע כחול 

ורכישת נכסים שונים של החברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.30% √ 79.33 רוב  עבר בעד ללא  3. מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין  3 אג"ח 23/06/16 16:15 1101567 אלון חברת הדלק 

מיוחד המלצה החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה,  לישראל בע"מ

לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע 

כחול ורכישת נכסים שונים של החברה

1.21% 233,773 √ רוב  עבר אין  בעד  Approval of the re-appointment of .1 1 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

רגיל חובת   Kesselman &amp; Kesselman PwC בע"מ )דואלי(

השתת  Israel, a member of

פות .PricewaterhouseCoopers International Ltd

1.21% 233,773 √ רוב  עבר אין  בעד  Approval of the re-election of Mr. Ron .2 2 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

רגיל חובת   Ben Haim, to serve as Directors of the בע"מ )דואלי(

השתת  Company to hold office until our next

פות Annual Meeting of Shareholders

1.21% 233,773 √ רוב  עבר אין  בעד  Approval of the re-election of Mr. Jan .3 3 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

רגיל חובת   Loeb to serve as Directors of the בע"מ )דואלי(

השתת  Company to hold office until our next

פות Annual Meeting of Shareholders

1.21% 233,773 √ רוב  עבר אין  בעד  .Approval of the re-election of Ms .4 4 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

רגיל חובת   Dafna Gruber to serve as Directors of the בע"מ )דואלי(

השתת  Company to hold office until our next

פות Annual Meeting of Shareholders

1.21% 233,773 √ רוב  עבר אין  בעד  Approval of the election of Mr. Amos .5 5 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

רגיל חובת   Malka to serve as Directors of the בע"מ )דואלי(

השתת  Company to hold office until our next

פות Annual Meeting of Shareholders

1.21% 233,773 √ רוב  עבר אין  בעד  Approval of the re-election of Mr. Ami .6 6 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

רגיל חובת   Boehm to serve as Directors of the בע"מ )דואלי(

השתת  Company to hold office until our next

פות Annual Meeting of Shareholders

1.21% 233,773 √ רוב  עבר בעד בעד  .Approval of the re-election of Mr .7 7 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

מיוחד  Aviram Halevi to serve as an External בע"מ )דואלי(

 Director in the Company for an additional

 three-year term commencing on the date

of his election at this Meeting

1.21% 233,773 √ רוב  עבר בעד בעד  Approval of the terms of service and .8 8 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

מיוחד  compensation of Mr. Igal Zamir as Chief בע"מ )דואלי(

 Executive Officer of the Company, in

 accordance with Section 272(c1)(1) of the

 Israeli Companies Law, 5759-1999 (the

 Companies Law") including but not"

 limited to: (1) a special bonus formula for

 the year 2016; (2) an annual cash bonus

 plan for the year 2016 and thereafter; and

 the grant of options to purchase )3(

 shares of the Company, all as described

in the Proxy Statement

1.21% 233,773 √ רוב  עבר בעד בעד  Approval to renew and/or grant letters .9 9 שנתית 23/06/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

מיוחד  of indemnification by the Company to its בע"מ )דואלי(

 current and future Officers, Directors and

 ’to its CEO including the Directors

 associated with the controlling

 shareholder (the "Indemnification

 Letters"), to the full extent permitted by

 law and in accordance with the

.Company's compensation policy

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Heater bresch as .1.1 .1.1 1 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל director

0.06% 85,464,225 √ דיון דיון דיון  Explanation of remuneration policy for .2 2 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

the Mylan

0.06% 85,464,225 √ דיון דיון דיון Mylan Board report for fiscal year 2015 .3 3 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

0.06% 85,464,225 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To adopt the Dutch annual accounts for .4 4 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

מיוחד fiscal year

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To ratify the selection of Deloitte as the .5 5 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל  Company’s independent registered public

accounting firm for fiscal year 2016

0.06% 85,464,225 √ לא רוב  עבר בעד בעד  .To instruct Deloitte Accountants B.V .6 6 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל  for the auditof the Company’s Dutch

annual accounts for fiscal year 2016

0.06% 85,464,225 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To approve, on an advisory basis, the .7 7 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

מיוחד  compensation of the Named Executive

Officers of the Company

0.06% 85,464,225 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To re-approve the performance goals .8 8 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

מיוחד  set forth in the Company’s 2003 Long

Term Incentive Plan

0.06% 85,464,225 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To authorize the Mylan Board to .9 9 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

מיוחד  acquire ordinary shares and preferred

shares in the capital of the Company

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Wendy Cameron as .1.2 .1.2 10 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל director
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  .To appoint Hon. Robert J .1.3 .1.3 11 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל Cindrich as director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Robert J. Coury as .1.4 .1.4 12 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint JoEllen Lynos Dillon .1.5 .1.5 13 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל as director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  .To appoint Neil Dimick, C.P.A .1.6 .1.6 14 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל as director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Melina Higgins as .1.7 .1.7 15 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Douglas J. Leech, C.P.A .1.8 16 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל as director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד To appoint Rajiv Malik as director .1.9 17 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Joseph C. Maroon 1.91 .1.91 18 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל M.D. as director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Mark W. Parrish as .1.92 19 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A .1.93 20 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל as director

0.06% 85,464,225 √ רוב  עבר בעד בעד  )Pete(To appoint Randall L.  .1.94 21 כללית 24/06/16 10:00 1136704 מיילן אן.וי )דואלי(

רגיל Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director

2.94% 16,257 √ ננעלה  דיון דיון 1. דיווח ודיון: 1.1 מתן דיווח על ידי החברה  1 אג"ח 26/06/16 10:00 1124650 אלרן נדל"ן בע"מ

ללא  בנוגע להצעת ההסדר שפורסמה על ידי החברה 

קבלת  ביום 11.4.2016 )"הצעת ההסדר"(. 1.2 דיון 

החלטות והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע 

להצעת ההסדר.

1.25% 281,828 √ 73.77 רוב  עבר בעד ללא  1. רקע: מחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו- כז'(  1 אג"ח 27/06/16 18:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה של החברה החליטו באסיפה מיום 6.6.16  להשקעות בע"מ

להסמיך את הנאמן והנציגות המשותפת לפנות 

לצדדים שלישיים ולברוקרים, לשם בחינת 

אלטרנטיבות להצעת החברה, להתקשר איתם 

בהסכמי תיווך לרבות שכר טרחתם, ולנהל מו"מ, 

בין היתר, בדבר הכנסת משקיע לחברה או 

לאיזה מנכסיה ועוד. פרטים בדבר הרקע 

להחלטה זו והתפתחויות בקשר עם נכסי החברה 

לאחר קבלת החלטה זו, ניתן לקרוא בדיווחים 

מיום 2.6.2016 ומיום 16.6.2016 . על רקע זה, 

מועלית לאישור מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( 

של החברה, ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 

להלן. 1.על סדר יומה של האסיפה הנושא 

המפורט להלן: 1.1הסמכת הנאמן לפנות לצדדים 

שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם 

ברוקר/ מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, 

התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר 

טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות: 

נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לפנות, יחד 

עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם 

בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, ולהתקשר 

עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך שיכלול את 

התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר 

יקבע בהתאם למקובל )בהתאם לברורים שנערכו 

השיעור המירבי המקובל הינו 5%

1.67% 610,588 √ רוב  עבר אין  בעד 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  1 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  חיצוני( מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת  ופיתוח בע"מ

השתת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

פות החברה.

1.67% 610,588 √ רוב  עבר אין  בעד 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  2 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  חיצוני( מר משה )מוקי( שנידמן, לתקופת כהונה  ופיתוח בע"מ

השתת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

פות המניות של החברה.

1.67% 610,588 √ רוב  עבר אין  בעד 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  3 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  חיצוני( מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד  ופיתוח בע"מ

השתת לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

פות החברה.

1.67% 610,588 √ רוב  עבר אין  בעד 4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית  4 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה  ופיתוח בע"מ

השתת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

פות המניות של החברה.

1.67% 610,588 √ רוב  עבר אין  בעד 5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט,  5 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון  ופיתוח בע"מ

השתת המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד 

פות האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה.

1.67% 610,588 √ ל.ר דיון דיון דיון 6. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  6 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

החברה לשנת 2015. ופיתוח בע"מ

1.67% 610,588 √ 100 רוב  עבר בעד בעד 7. לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח  7 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת  ופיתוח בע"מ

בת 3 שנים )כהונה שניה(, שתחילתה ביום 7 

ביולי 2016.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.67% 610,588 √ רוב  עבר אין  בעד 8. בכפוף לאישור מינוי, לאשר מחדש את תנאי  8 מיוחדת 28/06/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  כהונתו והעסקתו של מר טל ברנח כדירקטור  ופיתוח בע"מ

השתת חיצוני בחברה.

פות

0.42% 2,653,957 √ רוב  עבר לא  בעד 1. לאשר למר רפי ביסקר, יו"ר הדירקטוריון  1 מיוחדת 28/06/16 14:00 777037 שופרסל בע"מ

רגיל משתת )משותף( לשעבר של החברה, תקופת הסתגלות 

ף בת 6 חודשים

2.94% 16,257 √ 79.35 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור הצעת ההסדר נוסח ההחלטה: לאשר  1 אג"ח 28/06/16 16:00 1124650 אלרן נדל"ן בע"מ

מיוחד המלצה את הצעת ההסדר בין החברה לנושיה כפי 

שפורסמה על ידי החברה ביום 11.4.2016 

)אסמכתא 2016-01-046696(, המצורפת 

כנספח 1.1' לזימון האסיפה )"הצעת ההסדר"(, 

וכן להורות לנאמן לחתום על כל מסמך אחר 

הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של ההסדר וכחלק 

בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן 

לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך 

יישום הצעת ההסדר והוצאתה אל הפועל. להלן 

מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה 

מס' 1.1 לעיל: א. במקרה שבו מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ג'(, המחזיקים ב- 75% לפחות 

מסך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ג'( 

המשתתפים בהצבעה )בנטרול נמנעים ובעלי 

"עניין מנוגד"(, יצביעו בעד או נגד אישור הצעת 

להסדר כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת 

הנושים של החברה )"אסיפת הנושים"(, בעד או 

נגד אישור הצעת ההסדר, לפי העניין, עבור כל 

ערך הנשייה של סדרה ג'. במקרה כאמור לכל 

מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את 

עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים, ולשם 

כך עליו למסור הודעה בכתב לנאמן עד למועד 

פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת 

הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע 

שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות

0.89% 19,847,593 √ 84.26 רוב  עבר בעד בעד 1. הארכת התקשרות עם חברת יורוקום  1 מיוחדת 30/06/16 11:00 230011 בזק החברה 

מיוחד תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול  הישראלית לתקשורת 

וייעוץ שוטפים לחברה בע"מ

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr. Amir Elstein to serve as a .1 1 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  member of the Board of Directors of the בע"מ )דואלי(

 Company until the next annual meeting of

 shareholders or until his respective

.successor is duly elected

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr. Kalman Kaufman to serve .2 2 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  as a member of the Board of Directors of בע"מ )דואלי(

 the Company until the next annual

 meeting of shareholders or until his

.respective successor is duly elected

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  To elect Ms. Dana Gross to serve as a .3 3 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  member of the Board of Directors of the בע"מ )דואלי(

 Company until the next annual meeting of

 shareholders or until her respective

.successor is duly elected

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr. Rami Guzman to serve as .4 4 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  a member of the Board of Directors of the בע"מ )דואלי(

 Company until the next annual meeting of

 shareholders or until his respective

.successor is duly elected

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve .5 5 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  as a member of the Board of Directors of בע"מ )דואלי(

 the Company until the next annual

 meeting of shareholders or until his

 respective successor is duly elected and

 approve the terms of his compensation

 as set forth in Proposal 1 of the Proxy

.Statement

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  TO elect Ms. Rony Ross to serve as a .6 6 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  member of the Board of Directors of the בע"מ )דואלי(

 Company until the next annual meeting of

 shareholders or until her respective

 successor is duly elected and approve

 the terms of her compensation as set

.forth in Proposal 1 of the Proxy Statement

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  To elect Ms. Iris Avner as an external .7 7 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  director of the Company for a three-year בע"מ )דואלי(

 term and approve the terms of her

 compensation as set forth in Proposal 2

.of the Proxy Statement
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  To appoint Mr. Amir Elstein as the .8 8 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  Chairman of the Board of Directors to בע"מ )דואלי(

 serve until the next annual meeting of the

 shareholders or until his successor shall

 be duly appointed and approve his terms

 of compensation as set forth in Proposal

.of the Proxy Statement 3

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר נגד נגד  To approve the amended .9 9 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

מיוחד  Compensation Policy, as described in בע"מ )דואלי(

.Proposal 4 of the Proxy Statement

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר נגד נגד  To approve an increase in annual .10 10 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

מיוחד  base salary of the Company’s chief בע"מ )דואלי(

 executive officer as described in Proposal

.of the Proxy Statement 5

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר נגד נגד  Subject to the approval of Proposal 4 .11 11 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

מיוחד  of the Proxy Statement, TO APPROVE בע"מ )דואלי(

 the equity grant to the Company’s chief

 executive officer, as described in

Proposal 6 of the Proxy Statement

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  In the event that Proposal 4 of the .12 12 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

מיוחד  Proxy Statement is not approved, TO בע"מ )דואלי(

 APPROVE renewal of the D&amp;O

 Policy as set forth in Proposal 7 of the

.Proxy Statement

0.64% 3,972,940 √ רוב  עבר בעד בעד  To approve the appointment of .13 13 שנתית 30/06/16 11:00 1082379 טאואר סמיקונדקטור 

רגיל  Brightman Almagor &amp; Co. as the בע"מ )דואלי(

 independent public accountant of the

 Company for the year ending December

 and for the period commencing 2016 ,31

 January 1, 2017 and until the next annual

 shareholders' meeting, and to further

 authorize the Audit Committee of the

 Board of Directors to determine the

.remuneration of such auditors

0.63% 1,157,820 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election of Dr. Michael Brunstein as .1 1 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

רגיל  a director of the Company to hold office בע"מ )דואלי(

 until the close of the next annual general

.meeting

0.63% 1,157,820 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election of Dr. Alon Dumanis as a .2 2 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

רגיל  director of the Company to hold office בע"מ )דואלי(

 until the close of the next annual general

.meeting

0.63% 1,157,820 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election of Mr. Avi Cohen as a .3 3 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

רגיל  director of the Company to hold office בע"מ )דואלי(

 until the close of the next annual general

.meeting

0.63% 1,157,820 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election Mr. Raanan Cohen as a .4 4 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

רגיל  director of the Company to hold office בע"מ )דואלי(

 until the close of the next annual general

.meeting

0.63% 1,157,820 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  Approval of amendments to the .5 5 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

מיוחד  employment terms of Mr. Eitan בע"מ )דואלי(

 Oppenhaim, the President and Chief

 Executive Officer of the Company, with

 respect to the Change of Control

 Compensation Terms and Transaction

.Bonus Terms

0.63% 1,157,820 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  Approval of amendments to the .6 6 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

מיוחד  employment terms of Mr. Eitan בע"מ )דואלי(

 Oppenhaim, the President and Chief

 Executive Officer of the Company, with

.respect to the Annual Bonus Plan Terms

0.63% 1,157,820 √ 51 רוב  לא עבר נגד נגד  Approval of the compensation policy .7 7 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

מיוחד .for the Company’s directors and officers בע"מ )דואלי(

0.63% 1,157,820 √ רוב  עבר בעד בעד -Approval and ratification of the re .8 8 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

רגיל  ;appointment of Kost Forer Gabbay &amp בע"מ )דואלי(

 ;Kasierer, a member of Ernest &amp

 Young, as the independent auditors of the

 Company for the period ending at the

.close of the next annual general meeting

0.63% 1,157,820 √ ל.ר דיון דיון דיון  Consideration of the Company’s .9 9 שנתית 30/06/16 17:00 1084557 נובה מכשירי מדידה 

 audited consolidated financial statements בע"מ )דואלי(

.for the year ended December 31, 2015

0.21% 39,046 √ רוב  עבר ללא  1. אישור תנאי העסקתה של גב' מירה סטלקאל,  1 אג"ח 30/06/16 17:00 7190150 א.לוי השקעות ובנין 

רגיל המלצה קרובה של בעלי שליטה בע"מ

0.21% 15,497 √ רוב  עבר ללא  1. אישור תנאי העסקתה של גב' מירה סטלקאל,  1 אג"ח 30/06/16 17:00 7190168 א.לוי השקעות ובנין 

רגיל המלצה קרובה של בעלי שליטה בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

6.20% 5,171 √ 90.75 רוב  עבר ללא  1. דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן  1 אג"ח 03/07/16 09:00 1104355 י.רשי בע"מ

מיוחד המלצה והריבית של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 

)החלטה מיוחדת(;

3.12% 33,945 √ 73.61 רוב  עבר בעד 1. הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם  1 אג"ח 03/07/16 21:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: בהמשך  להשקעות בע"מ

להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 

2.6.2016 , לאשר ארכה לנאמן לקיום דיונים 

בקשר עם תיקון שטר הנאמנות וזאת עד ליום 

31.8.2016. במהלך הדיונים כאמור רשאי הנאמן 

שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם 

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין הערת 

עסק חי אשר נרשמה בדו"חות הכספיים של 

החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות 

השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה 

המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

0.75% 3,002,003 √ דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015 1 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

בע"מ

0.75% 3,002,003 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר  2 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

רגיל גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה בע"מ

0.75% 3,002,003 √ 80.17 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר  3 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד סמנכלית הכספים של החברה של 380,000  בע"מ

אופציות

0.75% 3,002,003 √ 71.4 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש, מנכ"ל  4 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000 אופציות בע"מ

0.75% 3,002,003 √ 75.16 רוב  עבר בעד בעד 5. אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי,  5 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000 אופציות בע"מ

0.75% 3,002,003 √ 80.31 רוב  עבר בעד בעד 6. אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע,  6 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000 אופציות בע"מ

0.75% 3,002,003 √ 80.31 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן, סמנכ"ל  7 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד בחברת הבת של 210,000 אופציות בע"מ

0.75% 3,002,003 √ 80.31 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור הקצאה פרטית למר משה לוי, סמנכ"ל  8 04/07/16 12:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד בחברת הבת של 210,000 אופציות בע"מ

0.54% 2,638,199 √ 99.99 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור  1 מיוחדת 04/07/16 16:00 759019 חברת גב-ים 

מיוחד תעשיות בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה  לקרקעות בע"מ

)בעקיפין( של החברה, לרכישת כל זכויות כור 

ביחס לנכס מקרקעין, והכל כמפורט בדוח הרצ"ב.

6.43% 354,009 √ רוב  עבר בעד 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות  1 אג"ח 05/07/16 10:00 1104330 אשדר חברה לבניה 

רגיל בע"מ כנאמן חליף בע"מ

6.11% 5,171 √ רוב  עבר בעד 1. מינוי משמרת חברת שרותי נאמנות בע"מ  1 אג"ח 05/07/16 11:00 1104355 י.רשי בע"מ

רגיל כנאמן חלופי

4.03% 455,606 √ רוב  עבר בעד 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות  1 אג"ח 05/07/16 11:30 1980192 כלכלית ירושלים 

רגיל בע"מ כנאמן חליף בע"מ

0.51% 764,283 √ רוב  דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של  1 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

מיוחד החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  בע"מ

2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

ליום 31 בדצמבר 2015

0.51% 764,283 √ רוב  עבר אין  בעד 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין  2 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל חובת  ושות' )KPMG( כרו"ח המבקרים של החברה,  בע"מ

השתת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ודיווח על 

פות שכרם לשנת 2015 אשר נקבע על ידי דירקטוריון 

החברה.

0.51% 764,283 √ רוב  עבר אין  נגד 3. אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום המכהן  3 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל חובת  בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור  בע"מ

השתת בחברה. מר דניאל בלום ימשיך להיות זכאי 

פות לתנאי כהונתו הקיימים )ראו דוח מיידי שפרסמה 

החברה ביום 11 באוגוסט 2014 )מס' אסמכתא: 

.))2014-01-131697

0.51% 764,283 √ רוב  עבר אין  נגד 4. אישור מינוי מחדש של מר אבי בלום המכהן  4 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל חובת  בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור  בע"מ

השתת בחברה. מר אבי בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי 

פות כהונתו הקיימים )ראו דוח מיידי שפרסמה 

החברה ביום 11 באוגוסט 2014 )מס' אסמכתא: 

.))2014-01-131697

0.51% 764,283 √ רוב  עבר אין  נגד 5. אישור מינוי מחדש של גב' דבורה פרנקנטל  5 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל חובת  המכהנת בחברה למועד פרסום דוח זה,  בע"מ

השתת כדירקטורית בחברה. גב' דבורה פרנקנטל 

פות תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונתה הקיימים 

)ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 18 למרץ 

2015 )מס' אסמכתא: 2015-01-053917((

0.51% 764,283 √ רוב  עבר אין  נגד 6. אישור מינוי מחדש של מר יעקב יחיאלי  6 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל חובת  המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור  בע"מ

השתת בחברה. מר יעקב יחיאלי ימשיך להיות זכאי 

פות לתנאי כהונתו הקיימים )ראו דוח מיידי שפרסמה 

החברה ביום 28 במרץ 2011 )מס' אסמכתא: 

.))2011-01-096144

01/01/2017 13:34 44 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.51% 764,283 √ רוב  עבר אין  נגד 7. אישור מינוי מחדש של מר גרשון בן ברוך  7 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל חובת  המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור  בע"מ

השתת בחברה. מר גרשון בן ברוך ימשיך להיות זכאי 

פות לתנאי כהונתו הקיימים )ראו דוח מיידי שפרסמה 

החברה ביום 9 באוקטובר 2011 )מס' אסמכתא: 

.))2011-01-297255

0.51% 764,283 √ רוב  עבר בעד בעד 8. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  8 שנתית 05/07/16 12:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של  בע"מ

שנים עשר חודשים מיום 1 ביולי 2016 )״תקופת 

הביטוח״(, בתנאים כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון 

האסיפה . בנוסף, במידה ולא יחולו שינויים 

מהותיים בתנאי הפוליסה, לרבות בגובה דמי 

הביטוח בגין הפוליסה וסכום ההשתתפות 

העצמית, תהיה החברה רשאית, על פי החלטתם 

של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, לחדש 

את הפוליסה מעת לעת לתקופות נוספות של 

שנה אולם לא יותר משש שנים ממועד תום 

תקופת הביטוח )כהגדרת המונח לעיל(

2.61% 409,235 √ רוב  עבר בעד 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות  1 אג"ח 05/07/16 12:00 2260180 מבני תעשיה בע"מ

רגיל בע"מ כנאמן חליף

0.72% 305,593 √ עבר בעד בעד  To reelect Shlomo Nehama as a .1 1 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

 director of the Company to hold office מניה )דואלי(

 until the next annual general meeting of

 the Company’s shareholders and until his

successor is duly elected and qualified

0.72% 305,593 √ עבר בעד בעד  To reelect Ran Fridrich as a director of .2 2 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

 the Company to hold office until the next מניה )דואלי(

 annual general meeting of the Company’s

 shareholders and until his successor is

duly elected and qualified

0.72% 305,593 √ עבר נגד נגד  To reelect Hemi Raphael as a director .3 3 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

 of the Company to hold office until the מניה )דואלי(

 next annual general meeting of the

 Company’s shareholders and until his

successor is duly elected and qualified

0.72% 305,593 √ עבר בעד בעד  To reelect Anita Leviant as a director of .4 4 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

 the Company to hold office until the next מניה )דואלי(

 annual general meeting of the Company’s

 shareholders and until her successor is

duly elected and qualified

0.72% 305,593 √ רוב  עבר בעד בעד  To approve the Updated .5 5 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

רגיל  Compensation Policy attached to the מניה )דואלי(

Proxy Statement as Exhibit A

0.72% 305,593 √ עבר בעד בעד  To approve a three-year extension of .6 6 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

 the Management Services Agreement מניה )דואלי(

 ;among the Company, Meisaf Blue &amp

 White Holdings Ltd. and Kanir Joint

 Investments (2005) Limited Partnership

 and that this resolution is for the benefit of

the Company

0.72% 305,593 √ עבר בעד בעד  To reappoint Somekh Chaikin, a .7 7 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

 member of KPMG International, as the מניה )דואלי(

 independent auditors of the Company for

 ,the fiscal year ending December 31

 and until the next annual general ,2016

 meeting of shareholders, and that the

 Board of Directors, following the approval

 of the Audit Committee, be, and it hereby

 is, authorized to approve the payment of

 ,fees of said independent auditors

 considering the volume and nature of their

services

0.72% 305,593 √ ל.ר דיון דיון דיון  Receipt and consideration of the .8 8 נדחית -  05/07/16 15:00 1082635 אלומיי קפיטל בע"מ 

 Auditors’ Report and the Financial מניה )דואלי(

 Statements of the Company for the fiscal

year ended December 31, 2015

1.30% 336,471 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגת דו"חותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים  1 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

של החברה ודו"ח הדירקטוריון שלה לשנה  בע"מ

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, כפי 

שפורסמו על ידי החברה ביום 29 במרץ 2015 

)מס' אסמכתא: 2016-01-017409( )"הדוח 

התקופתי לשנת 2015"(

1.30% 336,471 √ רוב  עבר אין  בעד 2. למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את  2 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

רגיל חובת  קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של  בע"מ

השתת החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית 

פות השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו 

בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.30% 336,471 √ רוב  עבר אין  בעד 3. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור )שאיננו  3 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

רגיל חובת  דח"צ( המכהן, מר עדי כהן, לתקופת כהונה  בע"מ

השתת נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית 

פות הבאה של החברה.

1.30% 336,471 √ רוב  עבר אין  בעד 4. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור )שאיננו  4 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

רגיל חובת  דח"צ( המכהן, מר שלום חגי, לתקופת כהונה  בע"מ

השתת נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית 

פות הבאה של החברה.

1.30% 336,471 √ רוב  עבר אין  בעד 5. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור )שאיננו  5 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

רגיל חובת  דח"צ( המכהן, מר מיכאל כרמון, )דירקטור בלתי  בע"מ

השתת תלוי( לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים 

פות באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.30% 336,471 √ רוב  עבר אין  בעד 6. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור )שאיננו  6 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

רגיל חובת  דח"צ( המכהן, מר אהרון מידן, לתקופת כהונה  בע"מ

השתת נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית 

פות הבאה של החברה.

1.30% 336,471 √ רוב  עבר אין  בעד 7. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור )שאיננו  7 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

רגיל חובת  דח"צ( המכהן, מר אסף גרוס, לתקופת כהונה  בע"מ

השתת נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית 

פות הבאה של החברה.

1.30% 336,471 √ 100 רוב  עבר בעד בעד 8. לאשר את מינויו מחדש של מר ראובן אבי-  8 שנתית 06/07/16 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

מיוחד טל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת  בע"מ

כהונה נוספת בת 3 שנים וזאת החל מהמועד 

הקבוע לסיום תקופת כהונתו השנייה, קרי - החל 

מיום 13 בספטמבר 2016 ולמשך תקופה בת 3 

שנים נוספות .

4.74% 146,569 √ 51 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה  1 שנתית  06/07/16 12:00 1085265 ארן מחקר ופיתוח 

מיוחד בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או  ומיוחדת )1982( בע"מ

קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי 

השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין 

אישי במתן כתבי שיפוי להם, והכל כמפורט 

בסעיף 1 לדוח.

4.74% 146,569 √ 51 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח  2 שנתית  06/07/16 12:00 1085265 ארן מחקר ופיתוח 

מיוחד חבות נושאי משרה של החברה )כולל  ומיוחדת )1982( בע"מ

דירקטורים(, לרבות נושאי משרה אשר הם ו/או 

קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה, בהתאם 

לתנאים להלן: )א( גבול האחריות השנתי 

בפוליסות הביטוח לא יעלה על 7.5 מליון דולר 

ארה"ב למקרה ולתקופה; )ב( סכום הפרמיה 

השנתית שתשולם עבור פוליסות הביטוח של 

החברה לא תעלה על 12,000 דולר ארה"ב; )ג( 

סכומי ההשתתפות העצמית לא יעלו על המקובל 

בשוק הביטוח לעסקאות מסוג והיקף זה.

5.03% 274,388 √ רוב  עבר בעד 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות  1 אג"ח 06/07/16 13:30 5660048 מנורה מבטחים 

רגיל בע"מ כנאמן חליף החזקות בע"מ

4.27% 808,980 √ 100 רוב  עבר בעד 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות  1 אג"ח 06/07/16 14:00 1119999 רבוע כחול נדל"ן 

מיוחד בע"מ כנאמן חליף בע"מ

0.44% 294,277 √ 90.26 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מינוי מר אלון רכטר, קרוב של בעל  1 מיוחדת 06/07/16 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

מיוחד שליטה בחברה, כמנכ"ל מיקדן ניהול ואחזקה  ופיתוח בע"מ

בע"מ

2.60% 2,455,421 √ רוב  עבר בעד 1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם  1 אג"ח 07/07/16 18:00 2310142 מזרחי טפחות חברה 

רגיל להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968  להנפקות בע"מ

)"החוק"( לאחר הגשת הדוח השנתי השני על 

ענייני הנאמנות לפי סעיף 35ח1)א( לחוק. 

אישרור כהונת הנאמן לסדרה 38– החלטה 

רגילה )הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב 

רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט 

הנמנעים( אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות 

בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 38( 

של החברה, בהתאם לסעיף 35ב)א1( לחוק 

ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של 

אגרות החוב )סדרה 38(.

3.07% 25,990 √ רוב  דיון דיון דיון 1. עדכון מאת החברה בדבר ההליכים לאישור  1 אג"ח 10/07/16 14:30 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד הסדר חוב בין החברה למחזיקי אגרות החוב,  קורפריישן פי אל סי

בשים לב לדיווח החברה כי בית המשפט 

בקפריסין אישר את בקשת החברה לכינוס 

אסיפות מחזיקי אגרות חוב ובעלי מניות של 

החברה לצורך אישור הסדר החוב וכן דיווחים 

לפיהם בעלת השליטה בחברה החליטה שלא 

לאשר את ההסדר על פי עקרונותיו הנוכחיים 

הכולל בין היתר הזרמה של עד 25 מיליון דולר 

על ידי בעלות השליטה.

3.07% 25,990 √ רוב  דיון דיון דיון 2. דיון באפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות  2 אג"ח 10/07/16 14:30 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד החוב, לרבות נקיטת הליכים משפטיים לשם  קורפריישן פי אל סי

הגנה על זכויותיהם.

3.07% 25,990 √ רוב  דיון דיון דיון 3. דיון בנושאים נוספים, ככל שיעלו על ידי  3 אג"ח 10/07/16 14:30 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. קורפריישן פי אל סי

1.15% 8,535,556 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון  1 יחידת  10/07/16 16:00 232017 ישראמקו נגב 2 

של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31  השתתפו שותפות מוגבלת

בדצמבר 2015. ת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.15% 8,535,556 √ רוב  עבר בעד בעד 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי  2 יחידת  10/07/16 16:00 232017 ישראמקו נגב 2 

רגיל חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות  השתתפו שותפות מוגבלת

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של  ת

השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי 

לקבוע את שכרו.

1.15% 8,535,556 √ ל.ר דיון דיון דיון 3. סקירה מטעם מפקח השותפות 3 יחידת  10/07/16 16:00 232017 ישראמקו נגב 2 

השתתפו שותפות מוגבלת

ת

8.61% 168,912 √ רוב  עבר בעד 1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.)א1( לחוק  1 אג"ח 10/07/16 16:00 1130947 אלומיי קפיטל בע"מ 

רגיל ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ההחלטה: לאשרר  )דואלי(

את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 

35ב.)א1( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, 

כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של 

החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות 

החוב.

2.28% 3,028,788 √ רוב  עבר בעד בעד 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות  1 אג"ח 11/07/16 10:00 1260603 גזית-גלוב בע"מ

רגיל בע"מ כנאמן חליף

1.09% 19,646,250 √ רוב  דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה  1 שנתית 11/07/16 14:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. בע"מ

1.09% 19,646,250 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך  2 שנתית 11/07/16 14:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח  בע"מ

מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון 

הבנק לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם.

1.09% 19,646,250 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד  3 שנתית 11/07/16 14:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני  בע"מ

כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת הבנקאות -

1941)"פקודת הבנקאות"(( לתקופה של שלוש 

שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, 

ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או 

אי התנגדותה. מר דוד ברודט, יו"ר דירקטוריון 

הבנק אשר מסיים תקופת כהונה שנייה 

כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי 

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים 

שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, 

ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( 

לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו 

עומדים לבחירה שלושה )3( דירקטורים מתוך 

חמישה )5( מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור 

תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים 

להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה 

כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי 

הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 

לדוח המיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית 

המצ"ב )להלן: "הדוח המיידי"(, וכן ההצהרות 

וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח 

מיידי זה.

1.09% 19,646,250 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מר יואב נרדי לדירקטור במעמד  4 שנתית 11/07/16 14:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני  בע"מ

כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת הבנקאות( 

לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד סיום 

תקופת כהונתו הנוכחית, ובכפוף לקבלת הסכמת 

המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יואב 

נרדי אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור 

ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה 

למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה 

לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע 

בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( לפקודת הבנקאות. 

יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 

שלושה )3( דירקטורים מתוך חמישה )5( 

מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה 

בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע 

עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. 

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים 

לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידי, 

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים 

המצורפים לדיווח מיידי זה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.09% 19,646,250 √ רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי גב' אסתר לבנון לדירקטור במעמד  5 שנתית 11/07/16 14:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל משתת "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני  בע"מ

ף כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת הבנקאות( 

לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת 

הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. 

גב' אסתר לבנון הוצעה על ידי הוועדה למינוי 

דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי 

סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע 

בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( לפקודת הבנקאות. 

יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 

שלושה )3( דירקטורים מתוך חמישה )5( 

מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה 

בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע 

עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. 

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים 

לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידי, 

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים 

המצורפים לדיווח מיידי זה.

1.09% 19,646,250 √ רוב  לא עבר בעד בעד 6. מינוי גב' רגינה אונגר לדירקטור במעמד  6 שנתית 11/07/16 14:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני  בע"מ

כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת הבנקאות( 

לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת 

הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. 

גב' רגינה אונגר הוצעה על ידי הוועדה למינוי 

דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי 

סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע 

בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( לפקודת הבנקאות. 

יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 

שלושה )3( דירקטורים מתוך חמישה )5( 

מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה 

בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע 

עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. 

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים 

לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידי, 

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים 

המצורפים לדיווח מיידי זה.

1.09% 19,646,250 √ רוב  לא עבר לא  בעד 7. מינוי ד"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד  7 שנתית 11/07/16 14:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל משתת "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני  בע"מ

ף כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת הבנקאות( 

לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת 

הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. 

.ד"ר יופי תירוש הוצעה על ידי אוצר התיישבות 

היהודים בע"מ בהתאם להוראות סעיף 11 

ד)א()3( לפקודת הבנקאות המאפשרת לבעל 

מניות בבנק להציע מועמד לכהונת דירקטור 

בהינתן תנאים מסוימים. יצוין, כי באסיפה כללית 

זו עומדים לבחירה שלושה )3( דירקטורים מתוך 

חמישה )5( מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור 

תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים 

להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה 

כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי 

הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 

לדוח המיידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של 

המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

0.51% 419,337 √ 88.61 רוב  עבר בעד בעד חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים  1 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד )ויקטור( רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין  סופרמרקטים בע"מ

כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון 

תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 

באפריל 2016.

0.51% 419,337 √ 82.26 רוב  עבר בעד בעד 2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל  2 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו  סופרמרקטים בע"מ

כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של 

שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016.

0.51% 419,337 √ 52.26 רוב  עבר בעד בעד 3. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר  3 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין  סופרמרקטים בע"מ

כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של 

החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים 

החל מיום 1 באפריל 2016.

0.51% 419,337 √ 95.73 רוב  עבר בעד בעד 4. התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב'  4 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

מיוחד מיכל רביד, אשתו של אברהם רביד, מבעלי  סופרמרקטים בע"מ

השליטה בחברה, בגין העסקתה כאחראית על 

תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה 

של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016.

0.51% 419,337 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון  5 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. סופרמרקטים בע"מ

0.51% 419,337 √ רוב  עבר בעד בעד 6. חידוש מינוי משרד רואי החשבון, BDO זיו  6 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר  סופרמרקטים בע"מ

של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2015.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.51% 419,337 √ רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי מחדש של מר חיים )ויקטור( רביד  7 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום  סופרמרקטים בע"מ

האסיפה הכללית השנתית הבאה.

0.51% 419,337 √ רוב  עבר בעד בעד 8. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין  8 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום  סופרמרקטים בע"מ

האסיפה הכללית השנתית הבאה.

0.51% 419,337 √ רוב  עבר בעד בעד 9. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור  9 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה  סופרמרקטים בע"מ

הכללית השנתית הבאה.

0.51% 419,337 √ רוב  עבר בעד בעד 10. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור  10 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה  סופרמרקטים בע"מ

הכללית השנתית הבאה.

0.51% 419,337 √ רוב  עבר בעד בעד 11. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור  11 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה  סופרמרקטים בע"מ

הכללית השנתית הבאה.

0.51% 419,337 √ רוב  עבר נגד נגד 12. מינוי מחדש של גב' שני סברדלוב  12 שנתית 11/07/16 16:00 1123777 ויקטורי רשת 

רגיל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד  סופרמרקטים בע"מ

תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

7.31% 295,597 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 11/07/16 16:00 1131416 חלל-תקשורת בע"מ

7.31% 295,597 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ח' - אשרור  2 אג"ח 11/07/16 16:00 1131416 חלל-תקשורת בע"מ

רגיל כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'(, בהתאם 

לסעיף 35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד 

לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ח'(.

9.54% 95,737 √ דיון לא  דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 11/07/16 17:00 1133727 ב.גאון אחזקות בע"מ

משתת

ף

9.54% 95,737 √ רוב  עבר לא  בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' - אשרור  2 אג"ח 11/07/16 17:00 1133727 ב.גאון אחזקות בע"מ

רגיל משתת כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן 

ף למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, בהתאם לסעיף 

35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון 

סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ב'(.

1.17% 703,626 √ 100 רוב  עבר בעד בעד 1. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות  1 מיוחדת 12/07/16 15:00 715011 אזורים-חברה 

מיוחד דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש )3(  להשקעות בפתוח 

שנים ובבנין בע"מ

1.17% 703,626 √ רוב  עבר אין  בעד 2. חידוש פוליסה לאחריות נושאי משרה  2 מיוחדת 12/07/16 15:00 715011 אזורים-חברה 

רגיל חובת  ודירקטורים להשקעות בפתוח 

השתת ובבנין בע"מ

פות

1.17% 703,626 √ 61.53 רוב  עבר בעד בעד 3. עדכון מדיניות התגמול 3 מיוחדת 12/07/16 15:00 715011 אזורים-חברה 

מיוחד להשקעות בפתוח 

ובבנין בע"מ

1.17% 703,626 √ 64.51 רוב  עבר בעד בעד 4. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל  4 מיוחדת 12/07/16 15:00 715011 אזורים-חברה 

מיוחד החברה, מר דרור נגל להשקעות בפתוח 

ובבנין בע"מ

2.31% √ 90.48 רוב  עבר 1. צירוף נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב 1 אג"ח  12/07/16 16:00 1101567 אלון חברת הדלק 

מיוחד ללא  לישראל בע"מ

התכנסות

4.05% 608,247 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 12/07/16 16:00 2510170 אשטרום נכסים בע"מ

4.05% 608,247 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 9 - אשרור  2 אג"ח 12/07/16 16:00 2510170 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה 9(, בהתאם לסעיף 

35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון 

סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה 9(.

4.17% 412,045 √ דיון דיון דיון 1. רקע: בהמשך לדיווח המיידי שפורסם על ידי  1 אג"ח 13/07/16 09:30 1130467 רבוע כחול נדל"ן 

חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ )להלן: "אלון  בע"מ

רבוע כחול"( לפיו אישרה אלון חברת הדלק 

לישראל בע"מ )להלן: "אלון"( הצעה למכירת 

מלוא החזקותיה, הישירות והעקיפות, באלון 

רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה 

)להלן: "עסקת המכירה"(, דיווח מיידי שפורסם 

ע"י אלון רבוע כחול בקשר עם הגשת הצעת 

הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור 

הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט , אישור בית 

המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור 

ההסדר כאמור ולאור נוסחו של סעיף 9.1.20 

לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27 

באוקטובר 2013 )להלן: "שטר הנאמנות"(, 

העברת שליטה בחברה, בתנאים כמתואר בסעיף 

9.1.20 לשטר הנאמנות, מצריכה קבלת 

הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, 

על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב 

)סדרה ה'( לפירעון מיידי . הנושא לדיון: דיון 

בקשר עם הצעת החלטה שתעלה להצבעה של 

מחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת הצבעה 

ללא התכנסות שעניינה אישור המחזיקים לעסקת 

המכירה )כהגדרת מונח זה לעיל(.

4.17% 412,045 √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת  2 אג"ח 13/07/16 09:30 1130467 רבוע כחול נדל"ן 

האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.86% 381,190 √ לא דיון דיון 1.1. דיון והתייעצות: 1.1.1. דיווח על ידי נציגי  1 אג"ח 13/07/16 13:00 1121334 אלון רבוע כחול 

החברה, ב"כ הנאמן והנציגות לגבי בקשת הסדר  ישראל בע"מ

הנושים המוצע בין החברה לבין הנושים 

הפיננסים שלה. 1.1.2. דיון בדבר בקשת 

החברה לאישור הסדר הנושים המוצע בין 

החברה לבין הנושים הפיננסיים של החברה, 

כמפורט בבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק 

החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה 

לבית המשפט ביום 25.5.2016 )דיווח מיום 

25.5.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-033711( 

ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר 

המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה 

החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 )דיווח 

מיום 21.6.2016 מס' אסמכתא: 2016-02-

054333(. 1.1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו 

בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

4.89% 1,093,617 √ רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.)א1( לחוק  1 אג"ח 13/07/16 16:00 1133487 איירפורט סיטי בע"מ

רגיל ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 נוסח ההחלטה: 

לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם 

לסעיף 35ב.)א1( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 

1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה( 

של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של 

אגרות החוב.

8.02% 134,350 √ רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.)א1( לחוק  1 אג"ח 13/07/16 16:00 1133610 קרדן נדל"ן יזום 

רגיל ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 נוסח ההחלטה:  ופיתוח בע"מ

לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם 

לסעיף 35ב.)א1( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 

1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( 

של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של 

אגרות החוב.

4.38% 132,625 √ רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.)א1( לחוק  1 אג"ח 13/07/16 16:00 3730355 אאורה השקעות 

רגיל ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 נוסח ההחלטה:  בע"מ

לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם 

לסעיף 35ב.)א1( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 

1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'( 

של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של 

אגרות החוב.

0.74% 1,114,719 √ דיון לא  דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 13/07/16 18:00 1132331 קבוצת אשטרום בע"מ

משתת

ף

0.74% 1,114,719 √ רוב  עבר לא  בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' - אשרור  2 אג"ח 13/07/16 18:00 1132331 קבוצת אשטרום בע"מ

רגיל משתת כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן 

ף למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, בהתאם לסעיף 

35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון 

סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ב'(.

5.30% 896,146 √ רוב  דיון דיון דיון דיון והתייעצות לאור החלטת בית המשפט מיום  1 אג"ח 14/07/16 08:00 7980154 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל 11.7.2016 בבקשת הפירוק שהוגשה על ידי  בע"מ

הנאמן )על פי החלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 

22.5.2016(, בדבר הקדמת הדיון בבקשת 

הפירוק ליום 20 ביולי 2016.

5.30% 896,146 √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 14/07/16 08:00 7980154 אידיבי חברה לפתוח 

הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ

3.76% √ דיון דיון דיון 1. עדכון לגבי מצב הענף, ההשפעה על החברה  1 אג"ח 14/07/16 10:00 6510069 צים שירותי ספנות 

וההערכות לעתיד משולבים בע"מ

1.90% 493,385 √ 75.44 רוב  עבר בעד בעד 1. מינויה של גברת נורית נחום כדירקטורית  1 מיוחדת  14/07/16 11:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

מיוחד חיצונית בחברה )תקופת כהונה שניה(. נדחית

6.60% 208,764 √ רוב  עבר בעד ללא  1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.)א1( לחוק  1 אג"ח 14/07/16 16:00 7150352 אזורים-חברה 

רגיל המלצה ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 נוסח ההחלטה:  להשקעות בפתוח 

לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם  ובבנין בע"מ

לסעיף 35ב.)א1( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 

1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 11( 

של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של 

אגרות החוב.

3.57% 379,234 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1 אג"ח 14/07/16 16:30 7390149 אלקטרה בע"מ

3.57% 379,234 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה:  2 אג"ח 14/07/16 16:30 7390149 אלקטרה בע"מ

רגיל מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד 

פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה 

ד'( של החברה

0.10% 753,422 √ ל.ר דיון בעד דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1 אג"ח 14/07/16 17:00 2590362 בתי זקוק לנפט בע"מ

0.10% 753,422 √ רוב  עבר בעד 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה:  2 אג"ח 14/07/16 17:00 2590362 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד 

פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה ד( 

של החברה

8.47% 138,806 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 14/07/16 18:00 1133099 איי.די.איי הנפקות 

)2010( בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

8.47% 138,806 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ד' – אשרור  2 אג"ח 14/07/16 18:00 1133099 איי.די.איי הנפקות 

רגיל כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן  )2010( בע"מ

למחזיקי תעודות התחייבות )סדרה ד'(, בהתאם 

לסעיף 35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד 

לפירעון סופי ומלא של תעודות התחייבות )סדרה 

ד'(.

3.86% 381,190 √ 100 רוב  עבר בעד 1.1 אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות  1 אג"ח 14/07/16 20:00 1121334 אלון רבוע כחול 

מיוחד לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים )הרוב  ישראל בע"מ

הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב של 

לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המשתתפים 

בהצבעה(: בהמשך לבקשה המתוקנת לפי סעיף 

350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים 

שהגישה החברה לבית המשפט ביום 

25.5.2016 )דיווח מיום 25.5.2016, מס' 

אסמכתא: 2016-02-033711( ובהודעה מטעם 

החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור 

באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט 

ביום 19.6.2016 )דיווח מיום 21.6.2016 מס' 

אסמכתא: 2016-02-054333(, ובהמשך להסדר 

הנושים המוצע המתוקן שהועבר על ידי החברה 

ועל ידי ב"כ בן משה ביום 04.07.2016, ואשר 

עותק ממנו מצ"ב כנספח 1 לזימון האסיפה)להלן: 

"הסדר הנושים"(, עומדת לסדר היום ההחלטה 

הבאה שעניינה אישור הסדר הנושים ומתן 

הוראות לנאמן לגבי אופן ההצבעה באסיפות 

הנושים. מובהר, כי עותק מלא של הסדר 

הנושים, על נספחיו, יפורסם על ידי החברה 

במגנ"א לכל המאוחר עד ליום 11.07.2016. 

נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת הסדר הנושים 

בין החברה לנושיה, וכן: )א( להורות לנאמן 

להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות 

המפורטות להלן; )ב( להורות לנאמן לחתום על 

כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של 

ההסדר וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; )ג( 

להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע 
4.01% 1,412,528 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 17/07/16 16:00 1132505 פז חברת הנפט בע"מ

4.01% 1,412,528 √ רוב  עבר בעד בעד 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם  2 אג"ח 17/07/16 16:00 1132505 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לסעיף 35ב.)א1( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 

1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( 

של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של 

אגרות החוב.

4.11% 191,109 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 17/07/16 17:00 2380046 ממן-מסופי מטען 

וניטול בע"מ

4.11% 191,109 √ רוב  עבר בעד ללא  2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' - אשרור  2 אג"ח 17/07/16 17:00 2380046 ממן-מסופי מטען 

רגיל המלצה כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן  וניטול בע"מ

למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, בהתאם לסעיף 

35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון 

סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ב'(.

6.89% 168,695 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 17/07/16 18:00 1133040 בראק קפיטל 

פרופרטיז אן וי

6.89% 168,695 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' - אשרור  2 אג"ח 17/07/16 18:00 1133040 בראק קפיטל 

רגיל כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן  פרופרטיז אן וי

למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, בהתאם לסעיף 

35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון 

סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ג'(.

1.81% 588,540 √ רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות  1 אג"ח 18/07/16 10:00 7980121 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל בע"מ" )להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן  בע"מ

החלופי"( כנאמן למחזיקי אגרות החוב של 

החברה, חלף הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ 

)להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או 

"הנאמן"( רקע: הרמטיק נאמנות מכהנת כנאמן 

לאגרות החוב )סדרה ז'( של החברה, בהתאם 

לשטר הנאמנות מיום 30 במאי 2005 )"שטר 

הנאמנות"(. לאור ההליכים המשפטיים 

המתנהלים כנגד החברה ביוזמת מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ט'( ומנגד התנגדות של מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ז'( להליכים אלו והודעת 

החברה על בחינת הנפקת אגרות חוב חדשות 

מובטחות בשעבודים, עולה חשש שעלולות 

להיווצר נסיבות היוצרות סתירה בין פעילות 

הנאמן בכובעו כנאמן לאגרות החוב )סדרה ז'( 

לבין פעילות הנאמן כנאמן לאגרות החוב )סדרה 

ט'(. בנסיבות אלו הודיעה הרמטיק נאמנות 

לחברה ביום 4.7.2016, על פקיעת כהונתה 

כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( של 

החברה . העתק ההודעה שנשלחה על ידי 

הרמטיק נאמנות לחברה כאמור, מצורף כנספח 

ב' לכתב הצבעה זה. בהתאם להוראות סעיף 

35יד)ה( לחוק ניירות ערך וסעיף 25 לשטר 

הנאמנות, הרמטיק נאמנות תמשיך לכהן 

בתפקידה כנאמן לאגרות החוב )סדרה ז'( של 

החברה,
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.74% 897,090 √ 65.69 רוב  עבר בעד בעד 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה. 1 מיוחדת 18/07/16 14:00 5010129 אלקטרה מוצרי 

מיוחד צריכה בע"מ

3.91% 380,913 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 18/07/16 16:00 3130291 אספן גרופ בע"מ

3.91% 380,913 √ רוב  עבר בעד בעד 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם  2 אג"ח 18/07/16 16:00 3130291 אספן גרופ בע"מ

רגיל לסעיף 35ב.)א1( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 

1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( 

של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של 

אגרות החוב.

1.55% 300,032 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של  1 שנתית 18/07/16 17:00 1135706 קבוצת אורון אחזקות 

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  והשקעות בע"מ

2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

ליום 31 בדצמבר 2015, אשר פרסמה החברה 

ביום 31.3.2016, אסמכתא מספר 2016-01-

022455 )להלן בטופס זה: "הדוח התקופתי 

לשנת 2015"(.

1.55% 300,032 √ רוב  עבר בעד בעד 2. הארכת כהונת רואה החשבון המבקר - אישור  2 שנתית 18/07/16 17:00 1135706 קבוצת אורון אחזקות 

רגיל המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן  והשקעות בע"מ

אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח 

המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית 

השנתית הבאה. נוסח ההחלטה המוצעת: 

 - Deloitte לאשר את המשך כהונתם של משרד"

בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח 

המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית 

השנתית הבאה."

1.55% 300,032 √ רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר את מינויו מחדש של מר גיל )גילי(  3 שנתית 18/07/16 17:00 1135706 קבוצת אורון אחזקות 

רגיל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית  והשקעות בע"מ

הבאה של בעלי המניות של החברה. פרטים 

אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים 

שהובאו על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך 

)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970 

)להלן בטופס זה: "תקנות הדיווח"(, בדוח 

התקופתי לשנת 2015, תחת פרק "פרטים 

נוספים אודות החברה". נכון למועד זה, לא חלו 

שינויים מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים 

בדוח התקופתי האמור. גיל עזריה ימשיך לכהן 

כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה 

לו הוא זכאי בגין כהונתו כמנכ"ל משותף בחברה. 

גיל עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 

224ב לחוק החברות. עותק ההצהרה מצורף 

כנספח א' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה 

המוצע: "לאשר את מינויו מחדש של גיל )גילי( 

עזריה כדירקטור בחברה"

1.55% 300,032 √ רוב  עבר בעד בעד 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה  4 שנתית 18/07/16 17:00 1135706 קבוצת אורון אחזקות 

רגיל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה  והשקעות בע"מ

של בעלי המניות של החברה. פרטים אודותיו 

נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי 

תקנה 26 לתקנות הדיווח, בדוח התקופתי לשנת 

2015, תחת פרק "פרטים נוספים אודות 

החברה". נכון למועד זה, לא חלו שינויים 

מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח 

התקופתי האמור. יואל עזריה ימשיך לכהן 

כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה 

לו הוא זכאי בגין כהונתו כמנכ"ל משותף בחברה. 

יואל עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 

224ב לחוק החברות. עותק ההצהרה מצורף 

כנספח א' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה 

המוצע: "לאשר את מינויו מחדש של יואל עזריה 

כדירקטור בחברה"

1.55% 300,032 √ רוב  עבר בעד בעד 5. לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד  5 שנתית 18/07/16 17:00 1135706 קבוצת אורון אחזקות 

רגיל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה  והשקעות בע"מ

של בעלי המניות של החברה. פרטים אודותיו 

נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי 

תקנה 26 לתקנות הדיווח, בדוח התקופתי לשנת 

2015, תחת פרק "פרטים נוספים אודות 

החברה". נכון למועד זה, לא חלו שינויים 

מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח 

התקופתי האמור. איתן בן דוד ימשיך ויהיה זכאי 

לתנאי הכהונה להם היה זכאי עד זה, ובכלל כך, 

גמול דירקטורים, כתב שיפוי, כתב פטור וכן יהיה 

זכאי להמשיך ולהיכלל במסגרת פוליסת הביטוח 

של החברה, הכל כפי שאלה יהיו מעת לעת. 

איתן בן דוד חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 

224ב לחוק החברות. עותק ההצהרה מצורף 

כנספח א' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה 

המוצע: "לאשר את מינויו מחדש של איתן בן דוד 

כדירקטור בחברה"
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.55% 300,032 √ 87.52 רוב  עבר בעד בעד 6. הסמכת מנכ"ל )משותף( בחברה, מר יואל  6 שנתית 18/07/16 17:00 1135706 קבוצת אורון אחזקות 

מיוחד עזריה, להמשיך ולמלא את תפקיד יו"ר  והשקעות בע"מ

דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 

121)ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנות החברות 

)תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק(, 

תשע"ו-2016 בהתאם להוראות תקנות החברות 

)תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק(, 

תשע"ו-2016 מבקשת החברה להאריך את 

הסמכת כהונתו של מר יואל עזריה כיו"ר 

דירקטוריון החברה )במקביל להמשך כהונתו 

כמנכ"ל משותף בחברה כאמור לעיל( לתקופה 

של עד חמש שנים ממועד הנפקת ורישום מניות 

החברה לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך 

בתל אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"( )בהתאם 

להוראות תקנות אלו(, וזאת, בין היתר: בהתחשב 

בעובדה כי הוראות התקנות כאמור מתירות כפל 

כהונה לחברות שנרשמו למסחר בבורסה 

לתקופה של עד חמש שנים ממועד הנפקת 

ורישום ניירות הערך של החברה לראשונה 

למסחר בבורסה )דוגמת החברה(: בהתחשב 

בתקופת הביניים בה מצויה החברה בשלב זה, 

עת הונפקה לראשונה )IPO( בבורסה בתחילת 

חודש יוני 2015; בהתחשב בקיומו של רוב 

דירקטורים המקיימים את התנאים לכהונה 

כדירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון החברה 

)בהקשר זה יודגש כי מר איתן בן דוד הצהיר 

בפני החברה כי הוא מקיים

5.29% 989,635 √ רוב  עבר בעד ללא  1.1 מתן הוראות לנאמן נוסח ההחלטה: להסמיך  1 אג"ח  18/07/16 19:00 7980154 אידיבי חברה לפתוח 

רגיל המלצה את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ וקבלת  נדחית בע"מ

עמדת הנציגות, לקבל החלטות ביחס להמשך 

ניהול הליכי הפירוק נגד החברה והכל באופן 

ובמועד שיוחלט על ידם.

2.48% 248,898 √ 99.93 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור התקשרות החברה, באמצעות חברה  1 מיוחדת  19/07/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

מיוחד בת, עם אלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה,  נדחית

בעסקה לפיה תרכוש החברה הבת של החברה 

 Elco North America את כל הונה והמונפק של

II, Inc. וכן כל הזכויות בהלוואות מצדדים 

 ,Elco North America II-קשורים שהועמדו ל

.Inc

0.40% 1,727,948 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To approve the grant of a bonus in the .1 1 מיוחדת 19/07/16 15:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד  ,sum of NIS 900,000 to Mr. Ori Hadomi )דואלי(

 the Company’s Chief Executive Officer

  in light of his contribution to)the "CEO"(

the Company's

0.40% 1,727,948 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To approve the update of the CEO .2 2 מיוחדת 19/07/16 15:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד  employment agreement, so that as of )דואלי(

 March 1, 2016, the CEO monthly fixed

 salary will be increased to NIS 80,000, to

better reflect his

0.40% 1,727,948 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To approve a grant of options to .3 3 מיוחדת 19/07/16 15:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד  purchase up to 386,574 of the Company’s )דואלי(

 ordinary shares (the "Options") to the

 CEO. The Options shall vest and become

exercisable in

0.40% 1,727,948 √ 51 רוב  עבר בעד בעד  To approve the grant of a bonus in the .4 4 מיוחדת 19/07/16 15:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד  .sum of NIS 200,000 to each of Ms )דואלי(

 Sharon Levita, the Company’s Chief

 Financial Officer, Mr. Eli Zehavi, the

Company's Chief Operating

2.19% 556,595 √ ל.ר דיון ללא  1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1 אג"ח 19/07/16 15:00 1133289 אבגול תעשיות 1953 

המלצה בע"מ

2.19% 556,595 √ רוב  עבר בעד 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה:  2 אג"ח 19/07/16 15:00 1133289 אבגול תעשיות 1953 

רגיל מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד  בע"מ

פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה ג'( 

של החברה

4.34% 114,055 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 19/07/16 16:15 2260438 מבני תעשיה בע"מ

4.34% 114,055 √ רוב  עבר בעד בעד 2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת  2 אג"ח 19/07/16 16:15 2260438 מבני תעשיה בע"מ

רגיל הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של 

אגרות החוב )סדרה טז'( של החברה

8.18% 88,095 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 19/07/16 16:15 2260446 מבני תעשיה בע"מ

8.18% 88,095 √ רוב  עבר בעד בעד 2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת  2 אג"ח 19/07/16 16:15 2260446 מבני תעשיה בע"מ

רגיל הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של 

אגרות החוב )סדרה יז'( של החברה

3.05% 24,185 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 19/07/16 17:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

קורפריישן פי אל סי

3.05% 24,185 √ רוב  עבר בעד בעד 2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת  2 אג"ח 19/07/16 17:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

רגיל הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של  קורפריישן פי אל סי

אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.66% 3,282,008 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 19/07/16 17:00 1940568 הפועלים הנפקות 

בע"מ

2.66% 3,282,008 √ רוב  עבר בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 33- אשרור  2 אג"ח 19/07/16 17:00 1940568 הפועלים הנפקות 

רגיל כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן  בע"מ

למחזיקי אגרות החוב )סדרה33(, בהתאם 

לסעיף 35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד 

לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה 33(.

0.64% 1,985,762 √ דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון  1 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ישראלית לנפט בע"מ

0.64% 1,985,762 √ רוב  עבר אין  בעד 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי  2 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

רגיל חובת  חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד  ישראלית לנפט בע"מ

השתת לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת 

פות דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

0.64% 1,985,762 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור  3 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

רגיל חובת  בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית  ישראלית לנפט בע"מ

השתת הבאה של החברה

פות

0.64% 1,985,762 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור  4 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

רגיל חובת  בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית  ישראלית לנפט בע"מ

השתת הבאה של החברה.

פות

0.64% 1,985,762 √ רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מר יצחק )איצ'ה( יחזקאל כדירקטור  5 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

רגיל חובת  בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו  ישראלית לנפט בע"מ

השתת כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות 

פות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס-2000

0.64% 1,985,762 √ 97.71 רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי גב' רחל תורג'מן לתקופת כהונה נוספת  6 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד בת שלש )3( שנים( כדירקטורית חיצונית בחברה  ישראלית לנפט בע"מ

בעלת כשירות מקצועית, החל ממועד אישור 

האסיפה, ואישור כי תהיה זכאית לגמול 

דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות 

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס-2000

0.64% 1,985,762 √ רוב  הורד  מבוטל 7. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח  7 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד מסדר  ת המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת  ישראלית לנפט בע"מ

היום שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 

)כולל(

0.64% 1,985,762 √ רוב  הורד  מבוטל 8. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה  8 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד מסדר  ת בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר  ישראלית לנפט בע"מ

היום דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת 

שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות 

מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל 

מיום 1.1.2016. )מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי 

מקסימאלי בסכום של 360 אלפי דולר. מר צוף 

לא יהיה זכאי לתגמול קבוע מהחברה(, הכל 

כמפורט בסעיף 1.8 לדוח

0.64% 1,985,762 √ רוב  הורד  מבוטל 9. אישור התקשרות חנ"ל בהסכמים חדשים  9 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד מסדר  ת למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל,  ישראלית לנפט בע"מ

היום לתקופה של שלוש )3( שנים החל מיום 

1.1.2016. התמורה בגין הסכמי מתן השירותים 

הינה בסך של כ- 174 אלפי ש"ח לחודש 

בתוספת מע"מ, לכלל חברות קבוצת אקויטל, 

הכל כמפורט בסעיף 1.9 לדוח

0.64% 1,985,762 √ רוב  הורד  מבוטל 10 - אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן  10 שנתית 20/07/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד מסדר  ת סער, מנכ"ל החברה )מר סער יהיה זכאי לשכר  ישראלית לנפט בע"מ

היום חודשי בסכום של 56,125 ש"ח )ברוטו( צמוד 

למדד, וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 

720 אלפי ש"ח(, כמפורט בסעיף 1.10 לדוח

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election of Mr. Martin S. Gerstel as .1 1 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל director

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד -The ratification and approval of the re .2 2 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל  ;appointment of Kost Forer Gabbay &amp

 Kasierer, registered public accounting

 ;firm, a member firm of Ernst &amp

 Young Global, as the Company’s

 independent registered public accounting

 ,firm for the year ending December 31

 and until the Company’s next annual 2016

 general meeting of shareholders, and the

 authorization of the Company’s Board of

 Directors and/or the audit committee

 thereof to fix such accounting firm’s

.annual compensation
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד  Approval of the payment of a cash .3 3 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל  ;bonus to the Company’s President &amp

 Chief Executive Officer in respect of 2015

 in an amount of $89,310 as determined

 by our Board of Directors (based on the

 recommendation of the compensation

.)and nominating committee thereof

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד  ,Approval of the objectives related to .4 4 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל  and target amount and potential payment

 in 2017 of, a cash bonus to the

 Company’s President &amp; Chief

 Executive Officer to the extent of his

 achievement during 2016 of those

 objectives, in accordance with the

 Company’s 2016 annual bonus plan as

 determined by our Board of Directors

 based on the recommendation of the(

 compensation and nominating committee

.)thereof

0.64% 625,363 √ רוב  דיון בעד דיון  In addition, members of the Company’s 5 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל  management will be available to review

 and discuss the Company’s financial

 statements for the year ended December

.2015 ,31

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד Re-election of Mr. Ziv Kop as director .1.1 6 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election of Dr. Adina Makover as .1.2 7 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל director

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election of Mr. Leon Y. Recanati .1.3 8 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל as director

0.64% 625,363 √ רוב  עבר בעד בעד  Re-election of Dr. Kinneret Livnat .1.4 9 שנתית 20/07/16 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

רגיל Savitsky as director

0.04% 327,791 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 20/07/16 18:00 1133149 אמות השקעות בע"מ

0.04% 327,791 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  2 אג"ח 20/07/16 18:00 1133149 אמות השקעות בע"מ

רגיל כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'(, בהתאם 

לסעיף 35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד 

לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ד'(.

3.13% 910,258 √ דיון דיון דיון 1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת  1 אג"ח  21/07/16 10:30 6110365 אפריקה-ישראל 

 Development PLC AFIניירות הערך של התייעצו להשקעות בע"מ

)להלן: "אפי פיתוח"( שבבעלות החברה )"אפי  ת

פיתוח"(, לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי 

אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, 

בין היתר, מתן פטור )הדדי( בקשר עם אפי 

פיתוח, פעילותה ונכסיה )שהינו חלק בלתי נפרד 

ממתווה המכירה(. יצוין בהקשר זה כי הסכם 

המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם 

ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום 

הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו 

ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של 

מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.

3.13% 910,258 √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי  2 אג"ח  21/07/16 10:30 6110365 אפריקה-ישראל 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. התייעצו להשקעות בע"מ

ת

1.00% 646,494 √ דיון דיון דיון 1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת  1 אג"ח  21/07/16 10:30 6110431 אפריקה-ישראל 

 Development PLC AFIניירות הערך של התייעצו להשקעות בע"מ

)להלן: "אפי פיתוח"( שבבעלות החברה )"אפי  ת

פיתוח"(, לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי 

אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, 

בין היתר, מתן פטור )הדדי( בקשר עם אפי 

פיתוח, פעילותה ונכסיה )שהינו חלק בלתי נפרד 

ממתווה המכירה(. יצוין בהקשר זה כי הסכם 

המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם 

ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום 

הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו 

ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של 

מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.

1.00% 646,494 √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי  2 אג"ח  21/07/16 10:30 6110431 אפריקה-ישראל 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. התייעצו להשקעות בע"מ

ת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.23% 301,122 √ דיון דיון דיון 1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת  1 אג"ח  21/07/16 10:30 6110480 אפריקה-ישראל 

 Development PLC AFIניירות הערך של התייעצו להשקעות בע"מ

)להלן: "אפי פיתוח"( שבבעלות החברה )"אפי  ת

פיתוח"(, לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי 

אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, 

בין היתר, מתן פטור )הדדי( בקשר עם אפי 

פיתוח, פעילותה ונכסיה )שהינו חלק בלתי נפרד 

ממתווה המכירה(. יצוין בהקשר זה כי הסכם 

המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם 

ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום 

הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו 

ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של 

מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.

1.23% 301,122 √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי  2 אג"ח  21/07/16 10:30 6110480 אפריקה-ישראל 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. התייעצו להשקעות בע"מ

ת

4.18% 414,678 √ רוב  עבר בעד 1. אישור להעברת השליטה בחברה )החלטה  1 אג"ח 21/07/16 16:00 1130467 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל רגילה( רקע: בהמשך לדיווחים המיידיים  בע"מ

שפורסמו על ידי חברת אלון רבוע כחול בדבר 

אישור אלון חברת הדלק לישראל בע"מ הצעה 

למכירת מלוא החזקותיה, הישירות והעקיפות, 

באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן 

משה )"עסקת המכירה" ו- "בן משה", 

בהתאמה(, בקשר עם הגשת הצעת הסדר 

מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי 

שהוגשה לבית המשפט , בדבר אישור בית 

המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור 

ההסדר כאמור וכינוס אסיפת נושים ע"י אלון 

רבוע כחול לאישור ההסדר ולאור נוסחו של סעיף 

9.1.20 לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב 

מיום 27 באוקטובר 2013 )"שטר הנאמנות"( כי 

העברת שליטה בחברה, בתנאים כמתואר בסעיף 

9.1.20 לשטר הנאמנות, מצריכה קבלת 

הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, 

על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב 

)סדרה ה'( לפירעון מיידי. מובאת הצעת 

ההחלטה שלהלן. הצעת ההחלטה: לאשר את 

העברת השליטה על פי עסקת המכירה לחברה 

בשליטת בן משה )במישרין ו/או בעקיפין(. יובהר 

בזאת כי, 1. ההחלטה כאמור, ככל שתתקבל, 

תיכנס לתוקף עם פרסום דיווח מיידי על ידי 

החברה כי עסקת המכירה והעברת השליטה 

מכוחה הושלמ

0.51% 307,556 √ דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות 1 אג"ח 21/07/16 18:00 1131267 אלביט הדמיה בע"מ 

)דואלי(

0.51% 307,556 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ח'- אשרור  2 אג"ח 21/07/16 18:00 1131267 אלביט הדמיה בע"מ 

רגיל כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן  )דואלי(

למחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'(, בהתאם 

לסעיף 35ב)א1( לחוק ניירות ערך, וזאת עד 

לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ח'(.

3.43% 106,986 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1 אג"ח 24/07/16 15:30 1133511 טמפו משקאות בע"מ

3.43% 106,986 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה:  2 אג"ח 24/07/16 15:30 1133511 טמפו משקאות בע"מ

רגיל מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד 

פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה 

ב'( של החברה

0.57% 960,544 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1 אג"ח 24/07/16 16:00 1132828 סלקום ישראל בע"מ 

)דואלי(

0.57% 960,544 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה:  2 אג"ח 24/07/16 16:00 1132828 סלקום ישראל בע"מ 

רגיל מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד  )דואלי(

פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה 

ח'( של החברה

0.11% 863,909 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1 אג"ח 24/07/16 16:00 1132836 סלקום ישראל בע"מ 

)דואלי(

0.11% 863,909 √ רוב  עבר בעד בעד 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה:  2 אג"ח 24/07/16 16:00 1132836 סלקום ישראל בע"מ 

רגיל מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד  )דואלי(

פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה 

ט'( של החברה

1.16% 0 √ רוב  דיון 1. דיווחים והתייעצויות 1 אג"ח 25/07/16 09:30 1095942 חפציבה חופים בע"מ 

רגיל )מחוקה(

0.19% 0 √ לא רוב  דיון דיון 1. דיווחים והתייעצויות 1 אג"ח 25/07/16 09:30 1113562 חפציבה חופים בע"מ 

רגיל )מחוקה(

3.61% √ לא דיון דיון ללא  1. דיון 1 אג"ח  25/07/16 11:00 6510069 צים שירותי ספנות 

המלצה התייעצו משולבים בע"מ

ת

0.21% 0 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיווח ועדכון על ידי המפרקים בנוגע לפעולות  1 אג"ח 25/07/16 13:00 3720117 דוראה השקעות 

שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד  ופיתוח בע"מ 

למועד האסיפה המזומנת בזאת. )מחוקה(

0.21% 0 √ ל.ר דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 25/07/16 13:00 3720117 דוראה השקעות 

הנאמן ו/או המחזיקים. ופיתוח בע"מ 

)מחוקה(
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.13% 968,834 √ 93.13 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה  1 אג"ח  25/07/16 17:00 6110365 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה של ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה,  נדחית להשקעות בע"מ

לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות 

החוב, בהתאם למסמכי המכר, לרבות חתימה 

על הסכם הפטור והוויתור, לקבל בהמחאה את 

האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר 

)כהגדרתם לעיל( ולהסמיך את הנאמן לחתום על 

כל מסמכי המכר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: 

א. מסמיכים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'( את 

הנאמן להאריך את התקופה לקיום התנאים 

המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום 

10.8.2016, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

4 להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי 

אגרות החוב; וכן ב. מורים ומסמיכים את הנאמן, 

בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר, לשחרר 

ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח 

המשועבדות להם, לשם ביצוע והוצאה לפועל של 

מסמכי המכר, ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם 

כך; וכן ג. לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה 

או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר 

בתנאים שנקבעו במסמכי המכר; וכן ד. כי ככל 

שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו 

את מתווה המכר ברוב הנדרש, או שלא יתקיים 

איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4 

להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם 

כך, לא יהיה כל תו

3.13% 968,834 √ 59.59 רוב  לא עבר בעד ללא  2. מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את  2 אג"ח  25/07/16 17:00 6110365 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים,  נדחית להשקעות בע"מ

כמפורט בסעיף 7.1 להסכם האופציות להורות 

לנאמן להודיע, במועד חתימת הסכם האופציות 

ובהתאם לסעיף 7.1 להסכם האופציות, על 

מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן 

זכאים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'(. התמורה 

בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי 

שלושת סדרות אגרות החוב, יעשה לפי שווי של 

10 מיליון ₪ לכל האופציות. מכרה סדרה כלשהי 

את האופציות שהוקנו לה, יהיו המחזיקים באותה 

סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות 

האופציות שנמכרות על ידם. לדוגמא: אם לנאמן 

סדרה כו' יומחו 55% מהאופציות, הוא יהיה 

רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן 

הוא זכאי, תמורת סך של 5.5 מיליון ש"ח. 

ההחלטה המפורטת בסעיף זה, ככל שתאושר, 

תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1 

לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

המימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצורף, 

ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון 

האסיפה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

1.00% 692,932 √ 98.75 רוב  עבר בעד 1. אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה  1 אג"ח  25/07/16 17:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד של ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה,  נדחית להשקעות בע"מ

לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות 

החוב, בהתאם למסמכי המכר, לרבות חתימה 

על הסכם הפטור והוויתור, לקבל בהמחאה את 

האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר 

)כהגדרתם לעיל( ולהסמיך את הנאמן לחתום על 

כל מסמכי המכר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: 

א. מסמיכים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כז'( את 

הנאמן להאריך את התקופה לקיום התנאים 

המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום 

10.8.2016, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

4 להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי 

אגרות החוב; וכן ב. מורים ומסמיכים את הנאמן, 

בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר, לשחרר 

ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח 

המשועבדות להם, לשם ביצוע והוצאה לפועל של 

מסמכי המכר, ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם 

כך; וכן ג. לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה 

או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר 

בתנאים שנקבעו במסמכי המכר; וכן ד. כי ככל 

שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו 

את מתווה המכר ברוב הנדרש, או שלא יתקיים 

איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4 

להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם 

כך, לא יהיה כל תו
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.00% 692,932 √ 76.32 רוב  לא עבר בעד 2. מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את  2 אג"ח  25/07/16 17:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים,  נדחית להשקעות בע"מ

כמפורט בסעיף 7.1 להסכם האופציות להורות 

לנאמן להודיע, במועד חתימת הסכם האופציות 

ובהתאם לסעיף 7.1 להסכם האופציות, על 

מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן 

זכאים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כז'(. התמורה 

בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי 

שלושת סדרות אגרות החוב, יעשה לפי שווי של 

10 מיליון ₪ לכל האופציות. מכרה סדרה כלשהי 

את האופציות שהוקנו לה, יהיו המחזיקים באותה 

סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות 

האופציות שנמכרות על ידם. לדוגמא: אם לנאמן 

סדרה כז' יומחו 55% מהאופציות, הוא יהיה 

רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן 

הוא זכאי, תמורת סך של 5.5 מיליון ש"ח. 

ההחלטה המפורטת בסעיף זה, ככל שתאושר, 

תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1 

לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

המימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצורף, 

ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון 

האסיפה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

1.76% 384,358 √ 100 רוב  עבר בעד 1. אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה  1 אג"ח  25/07/16 17:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד של ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה,  נדחית להשקעות בע"מ

לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות 

החוב, בהתאם למסמכי המכר, לרבות חתימה 

על הסכם הפטור והוויתור, לקבל בהמחאה את 

האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר 

)כהגדרתם לעיל( ולהסמיך את הנאמן לחתום על 

כל מסמכי המכר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: 

א. מסמיכים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( 

את הנאמן להאריך את התקופה לקיום התנאים 

המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום 

10.8.2016, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

4 להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי 

אגרות החוב; וכן ב. מורים ומסמיכים את הנאמן, 

בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר, לשחרר 

ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח 

המשועבדות להם, לשם ביצוע והוצאה לפועל של 

מסמכי המכר, ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם 

כך; וכן ג. לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה 

או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר 

בתנאים שנקבעו במסמכי המכר; וכן ד. כי ככל 

שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו 

את מתווה המכר ברוב הנדרש, או שלא יתקיים 

איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4 

להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם 

כך, לא יהיה כל תו

1.76% 384,358 √ 89.93 רוב  עבר בעד 2. מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את  2 אג"ח  25/07/16 17:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים,  נדחית להשקעות בע"מ

כמפורט בסעיף 7.1 להסכם האופציות להורות 

לנאמן להודיע, במועד חתימת הסכם האופציות 

ובהתאם לסעיף 7.1 להסכם האופציות, על 

מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן 

זכאים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'(. 

התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות 

שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב, יעשה לפי 

שווי של 10 מיליון ש"ח לכל האופציות. מכרה 

סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה, יהיו 

המחזיקים באותה סדרה זכאים לקבל תמורה 

פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על ידם. 

לדוגמא: אם לנאמן סדרה כח' יומחו 55% 

מהאופציות, הוא יהיה רשאי למכור לבעל 

השליטה את האופציות להן הוא זכאי, תמורת סך 

של 5.5 מיליון ש"ח. ההחלטה המפורטת בסעיף 

זה, ככל שתאושר, תיכנס לתוקפה בכפוף לכך 

שההחלטה בסעיף 1 לעיל תאושר על ידי שלושת 

סדרות אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לדוח זימון 

האסיפה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור 

בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצורף, כחלק 

בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.42% 6,305,059 √ 99.99 רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני  1 מיוחדת 28/07/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

מיוחד )דח"צ( בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 

שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי 

סעיף 245)א()2( לחוק החברות.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.87% 120,953 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת  1 שנתית 31/07/16 16:00 399014 בריל תעשיות נעליים 

2015 ובדו"ח דירקטוריון החברה לשנת 2015. בע"מ

1.87% 120,953 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מנוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של  2 שנתית 31/07/16 16:00 399014 בריל תעשיות נעליים 

רגיל החברה, משרד סומך חייקין, והסמכת דירקטוריון  בע"מ

החברה לקבוע את שכרו.

1.87% 120,953 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר משה  3 שנתית 31/07/16 16:00 399014 בריל תעשיות נעליים 

רגיל גנזי, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו  בע"מ

ביום 21.9.1999. אינו חבר בוועדות הקבועות 

של הדירקטוריון )קרי, בוועדת הביקורת, 

המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת 

הדו"חות הכספיים של החברה - 'ועדת המאזן', 

להלן ביחד: "הוועדות הקבועות של 

הדירקטוריון"(.

1.87% 120,953 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שמעון  4 שנתית 31/07/16 16:00 399014 בריל תעשיות נעליים 

רגיל בוסקילה, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו  בע"מ

ביום 9.2.2014. אינו חבר בוועדות הקבועות של 

הדירקטוריון.

1.87% 120,953 √ רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהנת, גב' נעמי  5 שנתית 31/07/16 16:00 399014 בריל תעשיות נעליים 

רגיל קנרק, שאינה דירקטור חיצוני. החלה את כהונתה  בע"מ

ביום 21.9.1999. אינה חברה בוועדות הקבועות 

של הדירקטוריון.

1.87% 120,953 √ רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטור )הבלתי תלוי(  6 שנתית 31/07/16 16:00 399014 בריל תעשיות נעליים 

רגיל המכהן, מר חן לוי, שאינו דירקטור חיצוני. החל  בע"מ

את כהונתו ביום 17.11.2013. חבר בכל 

הוועדות הקבועות של הדירקטוריון.

2.34% 16,122 √ לא 25.88 רוב  לא עבר בעד 1. תיקון ההסדר בנוגע לחשבון הריבית בו יופקדו  1 אג"ח 31/07/16 16:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

מיוחד בין היתר מניות של החברה אשר ישועבדו 

לטובת הנאמנים רקע: א. סעיף 6.9 להסדר קובע 

כי בין היתר, תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר 

הינו הפקדת המניות בחשבון על שם הנאמנים, 

כאמור בסעיף 30 למסמך התיקון. בהתאם 

לסעיף 30 למסמך התיקון, התחייבה החברה כי 

עד למועד ההשלמה וכתנאי לכניסה לתוקף של 

ההסדר, יופקדו המניות המשועבדות בחשבון 

הריבית )כהגדרתו בסעיף 33 למסמך התיקון( 

הרשום על שם הנאמנים. ב. ואולם, בסעיף 33 

למסמך התיקון, הוגדר חשבון הריבית )שבו 

עתידות להיות מופקדות המניות המשועבדות( 

כחשבון על שם החברה ובבעלותה )אשר כל 

הזכויות בו ישועבדו לטובת הנאמנים(, ולא 

כחשבון על שם הנאמנים. ג. יצוין כי החברה 

עדכנה את הנאמנים כי פתחה על שמה את 

חשבון הריבית זה והשלימה את תהליך הפקדת 

המניות המשועבדות בחשבון זה. ד. לאור חוסר 

ההתאמה בין סעיפי ההסדר ומסמך התיקון ביחס 

להגדרת חשבון הריבית כמפורט לעיל, 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לאשר כי חשבון 

הריבית אשר בו תופקדנה המניות המשועבדות, 

יהיה חשבון שנפתח על ידי החברה ועל שמה 

)ולא על שם הנאמנים(, אשר זכויות החברה 

בחשבון וכן המופקד בו, ישועבד

2.34% 16,122 √ לא 99.91 רוב  עבר בעד 2. שינוי המועד האחרון להתקיימות התנאים  2 אג"ח 31/07/16 16:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

מיוחד להשלמת ההסדר נוסח ההחלטה: על אף האמור 

בסעיף 6 רישא ובסעיף 6 סיפא להסדר, המועד 

האחרון להתקיימות התנאים להשלמת ההסדר 

ולהשלמת ההסדר, יהיה יום 18.8.2016 במקום 

יום 31.7.2016. ככל שהתנאים המתלים לא 

יתקיימו כולם עד ליום 18 באוגוסט, 2016 ו/או 

השלמת ההסדר וכניסתו לתוקף לא תבוצע 

בפועל, במלואה, בהתאם להוראות ההסדר עד 

ליום 18 באוגוסט, 2016 - כי אז ההסדר יפקע 

ולא יכנס לתוקף. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון 

האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 

לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.24% 157,484 √ 99.96 רוב  עבר 1. תיקון ההסדר בנוגע לחשבון הריבית בו יופקדו  1 אג"ח 31/07/16 16:00 1380104 ארזים השקעות בע"מ

מיוחד בין היתר מניות של החברה אשר ישועבדו 

לטובת הנאמנים רקע: א.סעיף 6.9 להסדר קובע 

כי בין היתר, תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר 

הינו הפקדת המניות בחשבון על שם הנאמנים, 

כאמור בסעיף 30 למסמך התיקון. בהתאם 

לסעיף 30 למסמך התיקון, התחייבה החברה כי 

עד למועד ההשלמה וכתנאי לכניסה לתוקף של 

ההסדר, יופקדו המניות המשועבדות בחשבון 

הריבית )כהגדרתו בסעיף 33 למסמך התיקון( 

הרשום על שם הנאמנים. ב.ואולם, בסעיף 33 

למסמך התיקון, הוגדר חשבון הריבית )שבו 

עתידות להיות מופקדות המניות המשועבדות( 

כחשבון על שם החברה ובבעלותה )אשר כל 

הזכויות בו ישועבדו לטובת הנאמנים(, ולא 

כחשבון על שם הנאמנים. ג.יצוין כי החברה 

עדכנה את הנאמנים כי פתחה על שמה את 

חשבון הריבית זה והשלימה את תהליך הפקדת 

המניות המשועבדות בחשבון זה. ד.לאור חוסר 

ההתאמה בין סעיפי ההסדר ומסמך התיקון ביחס 

להגדרת חשבון הריבית כמפורט לעיל, 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לאשר כי חשבון 

הריבית אשר בו תופקדנה המניות המשועבדות, 

יהיה חשבון שנפתח על ידי החברה ועל שמה 

)ולא על שם הנאמנים(, אשר זכויות החברה 

בחשבון וכן המופקד בו, ישועבדו לט

3.24% 157,484 √ לא 100 רוב  עבר בעד 2. שינוי המועד האחרון להתקיימות התנאים  2 אג"ח 31/07/16 16:00 1380104 ארזים השקעות בע"מ

מיוחד להשלמת ההסדר נוסח ההחלטה: על אף האמור 

בסעיף 6 רישא ובסעיף 6 סיפא להסדר, המועד 

האחרון להתקיימות התנאים להשלמת ההסדר 

ולהשלמת ההסדר, יהיה יום 18.8.2016 במקום 

יום 31.7.2016. ככל שהתנאים המתלים לא 

יתקיימו כולם עד ליום 18 באוגוסט, 2016 ו/או 

השלמת ההסדר וכניסתו לתוקף לא תבוצע 

בפועל, במלואה, בהתאם להוראות ההסדר עד 

ליום 18 באוגוסט, 2016 - כי אז ההסדר יפקע 

ולא יכנס לתוקף. ההחלטה בסעיף זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון 

המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 

לזימון המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

7.52% 89,939 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1 אג"ח 31/07/16 16:15 1610187 וואן טכנולוגיות 

תוכנה בע"מ

7.52% 89,939 √ רוב  עבר בעד 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה:  2 אג"ח 31/07/16 16:15 1610187 וואן טכנולוגיות 

רגיל מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד  תוכנה בע"מ

פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה ג'( 

של החברה

0.68% 336,288 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח  1 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  ומיוחדת וניטול בע"מ

31.12.2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 

21.3.2016 במסגרת הדוח השנתי של החברה 

לשנת 2015 )אסמכתא: 2016-01-010893(.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  בעד 2. לחדש את מינויו של משרד רו"ח "קסלמן  2 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה 

פות הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  נגד 3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן כיו"ר  3 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה 

פות אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית, 

בכפוף לאישור החלטה כמפורט בסעיף 1.13 

לזימון האסיפה.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  נגד 4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן  4 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה 

פות אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  נגד 5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור  5 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו 

פות בתקופת כהונתו הנוכחית.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  נגד 6. למנות מחדש את מר עמיקם כהן כדירקטור  6 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים 

פות עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  נגד 7. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור  7 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים 

פות עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  נגד 8. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור  8 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים 

פות עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  נגד 9. לאשר את מינויו של מר אריה וינטראוב  9 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת בחברה וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה וכי 

פות תנאי כהונתו של מר אריה וינטראוב יהיו זהים 

לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים 

בחברה )שאינם יו"ר הדירקטוריון(. בנוסף, הוא 

יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים 

לנושאי המשרה בחברה.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  בעד 10. לאשר את מינויה של גב' סיגליה חפץ  10 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  כדירקטורית בחברה וזאת עד לאסיפה השנתית  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת הבאה.

פות

0.68% 336,288 √ 56.12 רוב  עבר בעד בעד 11. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג'  11 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

מיוחד לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד  ומיוחדת וניטול בע"מ

אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית, 

ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים 

לקבוע את סכומי המענק וביצוע תשלומם בפועל 

ליו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל 

בהתאם להוראות מדיניות התגמול.

0.68% 336,288 √ 77.2 רוב  עבר בעד בעד 12. לאשר את עדכון מנגנון המענק השנתי  12 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

מיוחד בהסכם ההתקשרות עם מנכ"ל החברה, מר  ומיוחדת וניטול בע"מ

עופר לינצ'בסקי, למנגנון המענק השנתי כמפורט 

בסעיף 5 לדוח המיידי.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר בעד בעד 13. לאשר את עדכון מנגנון המענק השנתי  13 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל ותקופת הודעה מוקדמת בהסכם ההתקשרות עם  ומיוחדת וניטול בע"מ

יו"ר דירקטוריון החברה, גב' נחמה רונן, למנגנון 

המענק השנתי ותקופת ההודעה המוקדמת 

כמפורט בסעיף 6 לדוח המיידי.

0.68% 336,288 √ רוב  עבר אין  בעד 14. לאשר את הארכת המועד האחרון למימוש  14 שנתית  01/08/16 10:00 238014 ממן-מסופי מטען 

רגיל חובת  כתבי האופציה של החברה אשר הוענקו לאל על  ומיוחדת וניטול בע"מ

השתת נתיבי אויר לישראל בע"מ עד ליום 31.12.2018.

פות

2.63% 88,234 ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח  1 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

31.12.2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 

22.3.2016 במסגרת הדוח השנתי של החברה 

לשנת 2015 )אסמכתא: 2016-01-011688(.

2.63% 88,234 √ רוב  עבר בעד 2. לחדש את מינויו של משרד רו"ח "קסלמן  2 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה,  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית 

השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרו.

2.63% 88,234 √ רוב  עבר נגד 3. למנות מחדש את מר יצחק ניצן כדירקטור  3 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל בחברה החברה לתקופת כהונה נוספת עד  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה 

אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.

2.63% 88,234 √ רוב  עבר נגד 4. למנות מחדש את מר אריה קידרון כדירקטור  4 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים 

עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.

2.63% 88,234 √ רוב  עבר נגד 5. למנות מחדש את מר משה ארנס כדירקטור  5 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים 

עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.

2.63% 88,234 √ רוב  עבר נגד 6. למנות מחדש את מר ניר קפלון כדירקטור  6 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים 

עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.

2.63% 88,234 √ רוב  עבר נגד 7. למנות את מר איתן רוב כדירקטור בעל  7 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת עד  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

לאסיפה השנתית הבאה. מר איתן רוב יהיה זכאי 

להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי 

המשרה בחברה.

2.63% 88,234 √ 100 רוב  עבר בעד 8. לאשר את מינויו של מר אליעזר כרמל  8 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

מיוחד כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

ופיננסית בחברה וזאת לתקופה של 3 שנים החל 

מיום 2.8.2016.

2.63% 88,234 √ 100 רוב  עבר בעד 9. לאשר את מינויה של גב' ענת יעקובסון  9 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

מיוחד כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

ופיננסית בחברה וזאת לתקופה של 3 שנים החל 

מיום 2.8.2016.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.63% 88,234 √ רוב  עבר בעד 10. לאשר את התקשרות החברה עם  10 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל הדירקטורים שמכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

לעת בחברה )למעט דירקטורים החברים בועדת 

הביקורת ולמעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה 

או קרובים של בעלי שליטה או שלבעלי השליטה 

יש עניין אישי בהם(, לרכוש מוצרים )לרבות גופי 

תאורה( מהחברה ו/או מחברות שבשליטתה, 

בתנאים בהם עובדים אחרים רוכשים מוצרים 

מהחברה, ו/או מחברות בשליטתה, החל ממועד 

אישור האסיפה הכללית, בסך מצטבר של עד 

250 אלפי ש"ח לשלוש השנים הבאות.

2.63% 88,234 √ 100 רוב  עבר בעד 11. לאשר את התקשרות החברה עם נושאי  11 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

מיוחד משרה שהינם בעלי שליטה או קרובים של בעלי  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

השליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי 

בהם, כפי שיהיו מעת לעת, לרכוש מוצרים 

)לרבות גופי תאורה( מהחברה ו/או מחברות 

שבשליטתה, בתנאים בהם עובדים אחרים 

רוכשים מוצרים מהחברה, ו/או מחברות 

בשליטתה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית, 

בסך מצטבר של עד 250 אלפי ש"ח לשלוש 

השנים הבאות.

2.63% 88,234 √ 100 רוב  עבר בעד 12. לאשר את התקשרות החברה בהסכם  12 שנתית  02/08/16 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

מיוחד העסקה עם מר אייל סייר ניצן, בקשר עם כהונתו  ומיוחדת ואלקטרוניקה בע"מ

כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.7.2016 

ולתקופה של שלוש שנים.

1.16% 0 √ 100 רוב  עבר ללא  1. החלטה- )החלטה מיוחדת( להורות לנאמן  1 אג"ח 02/08/16 11:00 1095942 חפציבה חופים בע"מ 

מיוחד המלצה להודיע לבית המשפט הנכבד )כבוד השופט דוד  )מחוקה(

מינץ(, באמצעות ב"כ הנאמן, כי מחזיקי האג"ח 

של החברה, המהווים למעלה מ- 95% מכלל 

הנושים הבלתי מבוטחים של החברה, תומכים 

בהתנגדות שהוגשה לבית המשפט מטעם הנאמן 

למחזיקי האג"ח ביום 20 ביולי 2016. מחזיקי 

האג"ח מתנגדים באופן מיוחד לבקשת המנהל 

המיוחד בענין דוח שנת 2010 – "סיכום" לפיו 

למרות שדוח שנת 2010 יוגש על ידי המנהל 

המיוחד בעוד חודשים ספורים )בחודש אוקטובר 

2016( הרי שפקיד השומה יעשה "כמיטב יכולתו" 

על מנת להשלים את בדיקת דוח שנת 2010 רק 

בשנת 2018 )לאחר הגשת כל הדוחות הכספיים( 

– ואין ולא יכולה להיות כל הצדקה לעכב את 

בדיקת דוח שנת 2010 על ידי רשויות המס שנים 

נוספות". מודגש כי החלטה זו כפופה להתחייבות 

השיפוי והמימון שבנספח 2 לכתב הצבעה זה, 

ולעניין זה יראו את האמור בנספח 2 להלן, כחלק 

בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

0.19% 0 √ לא 100 רוב  עבר בעד ללא  1. החלטה- )החלטה מיוחדת( להורות לנאמן  1 אג"ח 02/08/16 11:00 1113562 חפציבה חופים בע"מ 

מיוחד המלצה להודיע לבית המשפט הנכבד )כבוד השופט דוד  )מחוקה(

מינץ(, באמצעות ב"כ הנאמן, כי מחזיקי האג"ח 

של החברה, המהווים למעלה מ- 95% מכלל 

הנושים הבלתי מבוטחים של החברה, תומכים 

בהתנגדות שהוגשה לבית המשפט מטעם הנאמן 

למחזיקי האג"ח ביום 20 ביולי 2016. מחזיקי 

האג"ח מתנגדים באופן מיוחד לבקשת המנהל 

המיוחד בענין דוח שנת 2010 – "סיכום" לפיו 

למרות שדוח שנת 2010 יוגש על ידי המנהל 

המיוחד בעוד חודשים ספורים )בחודש אוקטובר 

2016( הרי שפקיד השומה יעשה "כמיטב יכולתו" 

על מנת להשלים את בדיקת דוח שנת 2010 רק 

בשנת 2018 )לאחר הגשת כל הדוחות הכספיים( 

– ואין ולא יכולה להיות כל הצדקה לעכב את 

בדיקת דוח שנת 2010 על ידי רשויות המס שנים 

נוספות". מודגש כי החלטה זו כפופה להתחייבות 

השיפוי והמימון שבנספח 2 לכתב הצבעה זה, 

ולעניין זה יראו את האמור בנספח 2 להלן, כחלק 

בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2.37% 249,643 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה  1 שנתית  03/08/16 10:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ובדוח  ומיוחדת ניהול וחיתום בע"מ

הדירקטוריון לתקופה זו.

2.37% 249,643 √ רוב  עבר בעד 2. מינוי מחדש של BDO זיו האפט רואי חשבון,  2 שנתית  03/08/16 10:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

רגיל כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה  ומיוחדת ניהול וחיתום בע"מ

השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון 

החברה לקביעת שכרו.

2.37% 249,643 √ רוב  עבר בעד 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  3 שנתית  03/08/16 10:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

רגיל שאינו דירקטור חיצוני - צבי לובצקי ומיוחדת ניהול וחיתום בע"מ

2.37% 249,643 √ רוב  עבר בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  4 שנתית  03/08/16 10:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

רגיל שאינו דירקטור חיצוני - רון ויסברג ומיוחדת ניהול וחיתום בע"מ

2.37% 249,643 √ רוב  עבר בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,  5 שנתית  03/08/16 10:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

רגיל שאינו דירקטור חיצוני - עומר קרייזל ומיוחדת ניהול וחיתום בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.37% 249,643 √ רוב  עבר בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, שאינו  6 שנתית  03/08/16 10:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

רגיל דירקטור חיצוני, גדעון פרייטג, עד לאסיפה  ומיוחדת ניהול וחיתום בע"מ

השנתית הבאה של החברה ואישור גמולו 

כדירקטור בחברה )גמול שנתי וגמול השתתפות 

בגובה "הסכום הקבוע", המפורט בתקנות 

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס – 2000, בהתאם לדרגתה של 

החברה )כפי שתהיה מעת לעת((

2.37% 249,643 √ 99.95 רוב  עבר בעד 7. מינוי עירית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה  7 שנתית  03/08/16 10:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

מיוחד לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 1  ומיוחדת ניהול וחיתום בע"מ

בספטמבר 2016 בהתאם לסעיף 245 )א( לחוק 

החברות, התשנ"ט-1999.

1.03% 1,859,619 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של  1 שנתית  03/08/16 14:30 739037 אלקטרה בע"מ

החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  ומיוחדת

.2015

1.03% 1,859,619 √ רוב  עבר בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט  2 שנתית  03/08/16 14:30 739037 אלקטרה בע"מ

רגיל פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר  ומיוחדת

של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת 

הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון 

המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.

1.03% 1,859,619 √ רוב  עבר בעד 3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת  3 שנתית  03/08/16 14:30 739037 אלקטרה בע"מ

רגיל כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי  ומיוחדת

כהונה.

1.03% 1,859,619 √ רוב  עבר בעד 4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת  4 שנתית  03/08/16 14:30 739037 אלקטרה בע"מ

רגיל כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי  ומיוחדת

כהונה.

1.03% 1,859,619 √ רוב  עבר בעד 5. מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת  5 שנתית  03/08/16 14:30 739037 אלקטרה בע"מ

רגיל כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה,  ומיוחדת

באותם תנאי כהונה.

1.03% 1,859,619 √ רוב  עבר בעד 6. תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א'  6 שנתית  03/08/16 14:30 739037 אלקטרה בע"מ

רגיל המצורף לדוח האסיפה )למעט תיקונים בעניין  ומיוחדת

ביטוח, שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה 

מס' 7 להלן(.

1.03% 1,859,619 כן 87.86 רוב  עבר בעד בעד 7. תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח, שיפוי  7 שנתית  03/08/16 14:30 739037 אלקטרה בע"מ

מיוחד ופטור מאחריות לנושאי משרה, כמפורט בנספח  ומיוחדת

א' המצורף לדוח האסיפה.

0.82% 2,476,684 √ לא 84.97 רוב  עבר בעד בעד  Run – 1. אישור תיקון להסכם רכישת תיק ה 1 מיוחדת 04/08/16 13:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד Off בביטוח כללי של אליהו 1959 בע"מ )בשמה  ופיננסים בע"מ

הקודם – אליהו חברה לבטוח בע"מ(, כמפורט 

בדוח העסקה.

0.05% 0 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1.מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ  1 אג"ח  07/08/16 09:00 3720034 דוראה השקעות 

רגיל כנאמן לגרות החוב של ה חברה חלף הנאמן ללא  ופיתוח בע"מ 

התכנסות )מחוקה(

0.08% 0 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ  1 אג"ח  07/08/16 09:00 3720075 דוראה השקעות 

רגיל כנאמן לגרות החוב של ה חברה חלף הנאמן ללא  ופיתוח בע"מ 

התכנסות )מחוקה(

2.94% 255,533 √ לא 84.71 רוב  עבר בעד בעד 1. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה  1 מיוחדת  07/08/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מיוחד בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח העסקה. נדחית מתחדשת בע"מ

2.94% 255,533 √ לא 84.71 רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של  2 מיוחדת  07/08/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מיוחד גלעד יעבץ, מנכ"ל החברה, הכולל הקצאת  נדחית מתחדשת בע"מ

4,000,000 כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי 

עבירים של החברה בהתאם לתנאים המפורטים 

בדוח העסקה.

2.94% 255,533 √ לא 84.71 רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של  3 מיוחדת  07/08/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מיוחד עמית פז, סמנכ"ל ההנדסה והתפעול של  נדחית מתחדשת בע"מ

החברה, הכולל הקצאת 4,000,000 כתבי 

אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים של החברה 

בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה.

2.94% 255,533 √ לא 84.71 רוב  עבר בעד בעד 4. לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של  4 מיוחדת  07/08/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מיוחד צפריר יואלי, סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי  נדחית מתחדשת בע"מ

של החברה, הכולל הקצאת 4,000,000כתבי 

אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים של החברה 

בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה.

2.94% 255,533 √ 84.71 רוב  עבר בעד 5. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול  5 מיוחדת  07/08/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מיוחד עם יורוקום תקשורת בע"מ כמפורט בדוח  נדחית מתחדשת בע"מ

העסקה.

2.94% 255,533 √ 84.71 רוב  עבר בעד בעד 6. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול  6 מיוחדת  07/08/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מיוחד עם לומן קפיטל בע"מ כמפורט בדוח העסקה. נדחית מתחדשת בע"מ

2.94% 255,533 √ 84.71 רוב  עבר בעד בעד 7. לאשר הקצאת 3,000,000 כתבי אופציה  7 מיוחדת  07/08/16 14:00 720011 אנלייט אנרגיה 

מיוחד בלתי סחירים ובלתי עבירים, ליו"ר דירקטוריון  נדחית מתחדשת בע"מ

החברה, אור אלוביץ, בהתאם לתנאים 

המפורטים בדוח העסקה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.51% 87,111 √ 23.69 רוב  עבר בעד 1. מוצע לאשר הארכת תקופת המינוי של גב'  1 מיוחדת 07/08/16 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

מיוחד לירון גנות שפירא כדירקטורית חיצונית בחברה 

לכהונה שנייה למשך 3 שנים נוספות, מתאריך 

30.6.16 ועד לתאריך 30.6.19, באותם תנאי 

תגמול שנקבעו לגבי תקופת כהונתה הראשונה.

5.58% 29,925 √ דיון דיון דיון 1. רקע כללי לנושאים שעל סדר היום: א. ביום  1 אג"ח  07/08/16 14:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מיידי  התייעצו קורפריישן פי אל סי

)מספר אסמכתא: 2016-01-065680(, בדבר  ת

הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות 

על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב 

לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב. ביום 4 ביולי 

2016 פרסמה החברה דיווח מיידי )מספר 

אסמכתא: 2016-01-074290(, על כך שבית 

המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. 

ג. ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח 

עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה 

)מספר אסמכתא: 2016-01-086125( )להלן: 

"תוכנית הסדר החוב"(. ד. מחזיקי אגרות החוב 

מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגנ"א 

על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים 

בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי 

שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק 

ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והתקנות מכוחו, 

נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה 

)כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ז'( 

שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב 

)סדרה א'( עד )סדרה ו'( של החברה(, עקרונות 

פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר 

החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי 

ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני 

מועד האסיפות המקדימות

5.58% 29,925 √ דיון דיון דיון 2. מתן דיווח על ידי היועץ הכלכלי מטעם אגרות  2 אג"ח  07/08/16 14:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

החוב בקשר עם הסדר החוב המוצע. התייעצו קורפריישן פי אל סי

ת

5.58% 29,925 √ דיון דיון דיון 3. מתן דיווח על ידי יועץ המס של החברה בקשר  3 אג"ח  07/08/16 14:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

עם השלכות המס של הסדר החוב המוצע התייעצו קורפריישן פי אל סי

ת

5.58% 29,925 √ דיון דיון דיון 4. דיון בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין  4 אג"ח  07/08/16 14:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

החברה למחזיקי האג"ח ובקשר עם הצעת  התייעצו קורפריישן פי אל סי

ההחלטה לאישור ההסדר כפי שתובא להצבעה  ת

במסגרת האסיפות המקדימות וכפי שתפורט 

להלן: נוסח ההחלטה : לאשר את הסדר החוב 

בין החברה למחזיקי האג"ח כפי שיפורסם על ידי 

החברה עד למועד כינוס האסיפות על כל נספחיו 

ועל כל התוספות לו )"ההסדר"(. אישור ההסדר, 

משמעו אף, אישור כמקשה אחת, בין היתר, של 

כל הפעולות להלן: 1. אישור שטר הנאמנות של 

אג"ח )סדרה ז'( המחליף את שטר הנאמנות 

לאג"ח )סדרות א'- ו'( של החברה על התוספות 

והנספחים לו, כפי שיפורסם ע"י החברה עובר 

למועד כינוס האסיפות )"שטר הנאמנות"( ומתן 

הוראה למשמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ 

לחתום על שטר הנאמנות; 2. הוראה והסמכת 

הנאמנים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה 

לצורך יישום ההסדר והוצאתו לפועל של ההסדר, 

לרבות כניסתו לתוקף והוצאתו לפועל של שטר 

הנאמנות; 3. הסכמה לרולינג המס החתום 

שיתקבל מרשות המיסים בנוגע להיבטי המס של 

מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית בקשר עם 

ההסדר וביצועו, ואשר עקרונותיו יפורסמו על ידי 

החברה עובר למועד כינוס האסיפות; 4. מתן 

פטור מהמחזיקים כמפורט בסעיף 13.5 לתוכנית 

הסדר החוב; 5.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.54% 84,931 √ רוב  דיון דיון דיון 1. רקע כללי לנושאים שעל סדר היום: א. ביום  1 אג"ח  07/08/16 14:00 1129394 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מיידי  התייעצו קורפריישן פי אל סי

)מספר אסמכתא: 2016-01-065680(, בדבר  ת

הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות 

על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב 

לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב. ביום 4 ביולי 

2016 פרסמה החברה דיווח מיידי )מספר 

אסמכתא: 2016-01-074290(, על כך שבית 

המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. 

ג. ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח 

עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה 

)מספר אסמכתא: 2016-01-086125( )להלן: 

"תוכנית הסדר החוב"(. ד. מחזיקי אגרות החוב 

מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגנ"א 

על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים 

בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי 

שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק 

ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והתקנות מכוחו, 

נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה 

)כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ז'( 

שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב 

)סדרה א'( עד )סדרה ו'( של החברה(, עקרונות 

פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר 

החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי 

ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני 

מועד האסיפות המקדימות

2.54% 84,931 √ רוב  דיון דיון דיון 2. מתן דיווח על ידי היועץ הכלכלי מטעם אגרות  2 אג"ח  07/08/16 14:00 1129394 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד החוב בקשר עם הסדר החוב המוצע. התייעצו קורפריישן פי אל סי

ת

2.54% 84,931 √ רוב  דיון דיון דיון 3. מתן דיווח על ידי יועץ המס של החברה בקשר  3 אג"ח  07/08/16 14:00 1129394 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד עם השלכות המס של הסדר החוב המוצע התייעצו קורפריישן פי אל סי

ת

2.54% 84,931 √ רוב  דיון דיון דיון 4. דיון בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין  4 אג"ח  07/08/16 14:00 1129394 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד החברה למחזיקי האג"ח ובקשר עם הצעת  התייעצו קורפריישן פי אל סי

ההחלטה לאישור ההסדר כפי שתובא להצבעה  ת

במסגרת האסיפות המקדימות וכפי שתפורט 

להלן: נוסח ההחלטה : לאשר את הסדר החוב 

בין החברה למחזיקי האג"ח כפי שיפורסם על ידי 

החברה עד למועד כינוס האסיפות על כל נספחיו 

ועל כל התוספות לו )"ההסדר"(. אישור ההסדר, 

משמעו אף, אישור כמקשה אחת, בין היתר, של 

כל הפעולות להלן: 1. אישור שטר הנאמנות של 

אג"ח )סדרה ז'( המחליף את שטר הנאמנות 

לאג"ח )סדרות א'- ו'( של החברה על התוספות 

והנספחים לו, כפי שיפורסם ע"י החברה עובר 

למועד כינוס האסיפות )"שטר הנאמנות"( ומתן 

הוראה למשמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ 

לחתום על שטר הנאמנות; 2. הוראה והסמכת 

הנאמנים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה 

לצורך יישום ההסדר והוצאתו לפועל של ההסדר, 

לרבות כניסתו לתוקף והוצאתו לפועל של שטר 

הנאמנות; 3. הסכמה לרולינג המס החתום 

שיתקבל מרשות המיסים בנוגע להיבטי המס של 

מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית בקשר עם 

ההסדר וביצועו, ואשר עקרונותיו יפורסמו על ידי 

החברה עובר למועד כינוס האסיפות; 4. מתן 

פטור מהמחזיקים כמפורט בסעיף 13.5 לתוכנית 

הסדר החוב; 5.

01/01/2017 13:34 65 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.03% 31,188 √ רוב  דיון דיון דיון 1. רקע כללי לנושאים שעל סדר היום: א. ביום  1 אג"ח  07/08/16 14:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מיידי  התייעצו קורפריישן פי אל סי

)מספר אסמכתא: 2016-01-065680(, בדבר  ת

הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות 

על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב 

לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב. ביום 4 ביולי 

2016 פרסמה החברה דיווח מיידי )מספר 

אסמכתא: 2016-01-074290(, על כך שבית 

המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. 

ג. ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח 

עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה 

)מספר אסמכתא: 2016-01-086125( )להלן: 

"תוכנית הסדר החוב"(. ד. מחזיקי אגרות החוב 

מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגנ"א 

על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים 

בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי 

שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק 

ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והתקנות מכוחו, 

נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה 

)כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ז'( 

שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב 

)סדרה א'( עד )סדרה ו'( של החברה(, עקרונות 

פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר 

החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי 

ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני 

מועד האסיפות המקדימות

3.03% 31,188 √ רוב  דיון דיון דיון 2. מתן דיווח על ידי היועץ הכלכלי מטעם אגרות  2 אג"ח  07/08/16 14:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד החוב בקשר עם הסדר החוב המוצע. התייעצו קורפריישן פי אל סי

ת

3.03% 31,188 √ רוב  דיון דיון דיון 3. מתן דיווח על ידי יועץ המס של החברה בקשר  3 אג"ח  07/08/16 14:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד עם השלכות המס של הסדר החוב המוצע התייעצו קורפריישן פי אל סי

ת

3.03% 31,188 √ רוב  דיון דיון דיון 4. דיון בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין  4 אג"ח  07/08/16 14:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד החברה למחזיקי האג"ח ובקשר עם הצעת  התייעצו קורפריישן פי אל סי

ההחלטה לאישור ההסדר כפי שתובא להצבעה  ת

במסגרת האסיפות המקדימות וכפי שתפורט 

להלן: נוסח ההחלטה : לאשר את הסדר החוב 

בין החברה למחזיקי האג"ח כפי שיפורסם על ידי 

החברה עד למועד כינוס האסיפות על כל נספחיו 

ועל כל התוספות לו )"ההסדר"(. אישור ההסדר, 

משמעו אף, אישור כמקשה אחת, בין היתר, של 

כל הפעולות להלן: 1. אישור שטר הנאמנות של 

אג"ח )סדרה ז'( המחליף את שטר הנאמנות 

לאג"ח )סדרות א'- ו'( של החברה על התוספות 

והנספחים לו, כפי שיפורסם ע"י החברה עובר 

למועד כינוס האסיפות )"שטר הנאמנות"( ומתן 

הוראה למשמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ 

לחתום על שטר הנאמנות; 2. הוראה והסמכת 

הנאמנים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה 

לצורך יישום ההסדר והוצאתו לפועל של ההסדר, 

לרבות כניסתו לתוקף והוצאתו לפועל של שטר 

הנאמנות; 3. הסכמה לרולינג המס החתום 

שיתקבל מרשות המיסים בנוגע להיבטי המס של 

מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית בקשר עם 

ההסדר וביצועו, ואשר עקרונותיו יפורסמו על ידי 

החברה עובר למועד כינוס האסיפות; 4. מתן 

פטור מהמחזיקים כמפורט בסעיף 13.5 לתוכנית 

הסדר החוב; 5.

2.47% 253,960 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח  1 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי 

של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 27 

במרץ 2016 באתר ההפצה של רשות ניירות 

ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך 

בתל-אביב בע"מ )מספר אסמכתא: 2016-01-

015261( )להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2015"(.

2.47% 253,960 √ רוב  עבר בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן,  2 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

רגיל אלמגור, זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר 

של החברה.

2.47% 253,960 √ רוב  עבר בעד 3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור  3 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי 

כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה 

תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015.

2.47% 253,960 √ רוב  עבר בעד 4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור  4 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי 

כהונה. לפרטים אודות מיכאל זלקינד, ראה תקנה 

26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי 

לשנת 2015.

01/01/2017 13:34 66 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.47% 253,960 √ רוב  עבר בעד מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור  5 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

רגיל בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי 

כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי. ראה 

תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015.

2.47% 253,960 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור  6 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

רגיל חובת  בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם 

השתת תנאי כהונה. לפרטים אודות מר יצחק זינגר, ראה 

פות תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015.

2.47% 253,960 √ 96.01 רוב  עבר בעד 7. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון  7 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

מיוחד ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' 

לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.

2.47% 253,960 √ רוב  עבר בעד 8. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של  8 שנתית 09/08/16 14:30 1094044 אלקטרה נדל"ן בע"מ

רגיל החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי 

המצורף לטופס דיווח זה.

0.27% 20,434,460 √ לא רוב  עבר אין  בעד 1. לאשר את מינויו של מר מנחם עינן כדירקטור  1 מיוחדת 09/08/16 16:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה 

השתת השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

פות

0.27% 20,434,460 √ 76.57 רוב  עבר בעד 2. לאשר את מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב  2 מיוחדת 09/08/16 16:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת 

של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 

.2016

0.27% 20,434,460 √ לא 98.82 רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אפרים הלוי  3 מיוחדת 09/08/16 16:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת 

של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 

.2016

0.27% 20,434,460 √ לא 96.45 רוב  עבר בעד בעד 4. תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3 לדוח  4 מיוחדת 09/08/16 16:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

מיוחד הזימון.

5.57% 29,925 √ לא 94.06 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור תכנית הסדר החוב בין החברה  1 אג"ח 09/08/16 18:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד המלצה למחזיקי אגרות החוב רקע: א.ביום 26 ביוני  קורפריישן פי אל סי

2016 פרסמה החברה דיווח מיידי )מספר 

אסמכתא: 2016-01-065680(, בדבר הגשת 

בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון 

אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך 

אישור תוכנית הסדר חוב. ב.ביום 4 ביולי 2016 

פרסמה החברה דיווח מיידי )מספר אסמכתא: 

2016-01-074290(, על כך שבית המשפט 

בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג.ביום 

1 באוגוסט 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני 

של תכנית הסדר החוב, על נספחיה, ובכלל זה 

שטר הנאמנות החדש )מספר אסמכתא: 2016-

01-095605( )להלן: "תכנית הסדר החוב"(. ד. 

מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר 

פרסומי החברה במגנ"א על מנת להתעדכן 

בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, 

לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם 

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 

1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית 

הסדר החוב על נספחיה )כולל שטר הנאמנות של 

אגרות חוב )סדרה ז'( שיחליף את שטרי 

הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( עד )סדרה 

ו'( של החברה(, עקרונות פרה רולינג מרשות 

המיסים בקשר עם השלכות המס של תוכנית 

הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר 

מסמכי ה
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.55% 84,931 √ לא 98.76 רוב  עבר בעד 1. הצבעה בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין  1 אג"ח 09/08/16 18:00 1129394 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד החברה למחזיקי אגרות החוב רקע כללי: א.ביום  קורפריישן פי אל סי

26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מיידי 

)מספר אסמכתא: 2016-01-065680(, בדבר 

הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות 

על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב 

לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב.ביום 4 ביולי 

2016 פרסמה החברה דיווח מיידי )מספר 

אסמכתא: 2016-01-074290(, על כך שבית 

המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. 

ג.ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח 

עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה 

)מספר אסמכתא: 2016-01-095605( )להלן: 

"תוכנית הסדר החוב"(. ד.מחזיקי אגרות החוב 

מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגנ"א 

על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים 

בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי 

שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק 

ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והתקנות מכוחו, 

נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה 

)כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ז'( 

שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב 

)סדרה א'( עד )סדרה ו'( של החברה(, עקרונות 

פרה רולינג מרשות המיסים בקשר עם השלכות 

המס של תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות 

החוב וכל יתר מסמכי ההסדר,

3.03% 31,188 √ לא 99.9 רוב  עבר בעד 1. הצבעה בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין  1 אג"ח 09/08/16 18:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד החברה למחזיקי אגרות החוב רקע כללי: א.ביום  קורפריישן פי אל סי

26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מיידי 

)מספר אסמכתא: 2016-01-065680(, בדבר 

הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות 

על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב 

לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב.ביום 4 ביולי 

2016 פרסמה החברה דיווח מיידי )מספר 

אסמכתא: 2016-01-074290(, על כך שבית 

המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. 

ג.ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח 

עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה 

)מספר אסמכתא: 2016-01-095605( )להלן: 

"תוכנית הסדר החוב"(. ד.מחזיקי אגרות החוב 

מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגנ"א 

על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים 

בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי 

שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק 

ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והתקנות מכוחו, 

נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה 

)כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ז'( 

שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב 

)סדרה א'( עד )סדרה ו'( של החברה(, עקרונות 

פרה רולינג מרשות המיסים בקשר עם השלכות 

המס של תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות 

החוב וכל יתר מסמכי ההסדר,

1.05% 434,528 √ ל.ר דיון לא  דיון דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית 10/08/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

משתת החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

ף 2015

1.05% 434,528 √ לא ל.ר דיון לא  דיון דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור  2 שנתית 10/08/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

משתת פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 

ף 2015

1.05% 434,528 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך  3 שנתית 10/08/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

רגיל משתת חייקין ושות' מקבוצת KPMG, כרואי החשבון 

ף המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת 

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרם

1.05% 434,528 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם קוזניצקי 4 שנתית 10/08/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

רגיל משתת

ף

1.05% 434,528 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטורית זיוה קוזניצקי 5 שנתית 10/08/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

רגיל משתת

ף

1.05% 434,528 √ לא רוב  עבר לא  בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטורית רונית קוזניצקי- 6 שנתית 10/08/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

רגיל משתת אבנון

ף

1.05% 434,528 √ לא רוב  עבר לא  בעד 7. מינוי מחדש של הדירקטור יצחק יוחאי 7 שנתית 10/08/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

רגיל משתת

ף

2.51% 449,933 √ רוב  עבר בעד 1. מינוי מחדש רואה חשבון מבקר 1 שנתית  10/08/16 12:00 150011 חירון-מסחר השקעות 

רגיל ומיוחדת ומבנה תעשיה בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.51% 449,933 √ רוב  עבר בעד 2. מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית רונית אמיר- 2 שנתית  10/08/16 12:00 150011 חירון-מסחר השקעות 

רגיל רוט לתקופת כהונה של שנה ומיוחדת ומבנה תעשיה בע"מ

2.51% 449,933 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי וחידוש כהונת הדירקטור אימיק לוי  3 שנתית  10/08/16 12:00 150011 חירון-מסחר השקעות 

רגיל לתקופת כהונה של שנה ומיוחדת ומבנה תעשיה בע"מ

2.51% 449,933 √ 100 רוב  עבר בעד 4. חידוש כהונת מר בארי בן-זאב כדירקטור  4 שנתית  10/08/16 12:00 150011 חירון-מסחר השקעות 

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית וקביעת  ומיוחדת ומבנה תעשיה בע"מ

שכרו בהתאם לסכום המזערי בתקנות הגמול

2.51% 449,933 √ 100 רוב  עבר בעד 5. חידוש כהונת מר עוזי ורד-זר כדירקטור חיצוני  5 שנתית  10/08/16 12:00 150011 חירון-מסחר השקעות 

מיוחד בחברה לתקופת כהונה שלישית וקביעת שכרו  ומיוחדת ומבנה תעשיה בע"מ

בהתאם לסכום המזערי בתקנות הגמול

2.51% 449,933 √ 100 רוב  עבר בעד 6. חידוש התקשרות קיימת של החברה בהסכם  6 שנתית  10/08/16 12:00 150011 חירון-מסחר השקעות 

מיוחד למתן שירותים משפטיים עם עו"ד יעל אמיר לב- ומיוחדת ומבנה תעשיה בע"מ

ארי לתקופה של שלוש שנים ללא שינוי בתנאי 

התמורה הקיימים

2.51% 449,933 √ 100 רוב  עבר בעד 7. הארכת תוקף מדיניות התגמול הנוכחית  7 שנתית  10/08/16 12:00 150011 חירון-מסחר השקעות 

מיוחד בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות ומיוחדת ומבנה תעשיה בע"מ

1.17% 1,889,933 √ לא 53.22 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול של החברה, והכל -  1 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

מיוחד כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון ומיוחדת החזקות בע"מ

1.17% 1,889,933 √ לא דיון דיון דיון 2. דיון בדוח התקופתי לשנת 2015, והכל -  2 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. ומיוחדת החזקות בע"מ

1.17% 1,889,933 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר וקבלת  3 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

רגיל דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע  ומיוחדת החזקות בע"מ

את שכרו, והכל - כמפורט בסעיף 1.3 לדוח 

הזימון.

1.17% 1,889,933 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה  4 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

רגיל נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט  ומיוחדת החזקות בע"מ

בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון.

1.17% 1,889,933 √ רוב  עבר בעד 5. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת  5 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

רגיל כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה,  ומיוחדת החזקות בע"מ

כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון.

1.17% 1,889,933 √ רוב  עבר בעד 6. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת  6 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

רגיל כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה,  ומיוחדת החזקות בע"מ

כמפורט בסעיף 1.4.3 לדוח הזימון.

1.17% 1,889,933 √ רוב  עבר בעד 7. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני )דירקטורית  7 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

רגיל בלתי תלויה( לתקופת כהונה נוספת כחברה  ומיוחדת החזקות בע"מ

בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.4 

לדוח הזימון.

1.17% 1,889,933 √ רוב  עבר בעד 8. תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לדוח  8 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

רגיל הזימון. ומיוחדת החזקות בע"מ

1.17% 1,889,933 √ רוב  עבר בעד 9. אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או  9 שנתית  10/08/16 14:00 566018 מנורה מבטחים 

רגיל בעלי שליטה בחברה: )1( אישור הארכה, בלא  ומיוחדת החזקות בע"מ

שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל 

גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח 

)צמוד למדד ינואר 2010( וכן גמול חודשי בסך 

11,050 ש"ח בחודש, הכל כמפורט בסעיף 1.6.1 

לדוח הזימון; וכן - )2( אישור גמול ליתר 

הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי 

שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי 

בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול 

והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס - 2000, 

בהתאם לדרגתה של החברה )העומדת נכון 

למועד דוח זה על דרגה ה'(, וכן אישור כי 

הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות 

בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל 

ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות 

)עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז - 2006, 

והכל כמפורט בסעיף 1.6.2 לדוח הזימון.

1.93% 1,988,619 √ לא 80.48 רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי מר אורי ברגמן, עו"ד, כדירקטור חיצוני  1 מיוחדת 10/08/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

מיוחד בחברה כאמור בזימון אסיפה כללית

2.00% 671,416 √ 100 רוב  עבר בעד 1. אישור מינויה של גב' גליה שלונסקי  1 מיוחדת 11/08/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

מיוחד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 

שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה 

הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה. תנאי 

כהונתה של גב' שלונסקי יהיו בהתאם לסכומים 

הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול 

והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס-2000, לפי 

הדרגה בה תסווג החברה מידי שנה

2.00% 671,416 √ 80.7 רוב  עבר בעד 2. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של  2 מיוחדת 11/08/16 14:00 1103878 רבל אי.סי.אס. בע"מ

מיוחד החברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המצ"ב 

כנספח ב' לדוח הזימון, למשך תקופה של שלוש 

שנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית )או 

לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק 

החברות התשנ"ט- 1999(.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.33% 16,947 √ לא 99.81 רוב  עבר בעד ללא  1. תיקון ההסדר בנוגע לחשבון הריבית בו יופקדו  1 אג"ח 11/08/16 16:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

מיוחד המלצה בין היתר מניות של החברה אשר ישועבדו 

לטובת הנאמנים )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה 

בסעיף זה הינו רוב של 75% מהקולות המיוצגים 

והמשתתפים בהצבעה( רקע: א. סעיף 6.9 

להסדר קובע כי בין היתר, תנאי לכניסתו לתוקף 

של ההסדר הינו הפקדת המניות בחשבון על שם 

הנאמנים, כאמור בסעיף 30 למסמך התיקון. 

בהתאם לסעיף 30 למסמך התיקון, התחייבה 

החברה כי עד למועד ההשלמה וכתנאי לכניסה 

לתוקף של ההסדר, יופקדו המניות המשועבדות 

בחשבון הריבית )כהגדרתו בסעיף 33 למסמך 

התיקון( הרשום על שם הנאמנים. ב. ואולם, 

בסעיף 33 למסמך התיקון, הוגדר חשבון הריבית 

)שבו עתידות להיות מופקדות המניות 

המשועבדות( כחשבון על שם החברה ובבעלותה 

)אשר כל הזכויות בו ישועבדו לטובת הנאמנים(, 

ולא כחשבון על שם הנאמנים. ג. יצוין, כי החברה 

עדכנה את הנאמנים כי פתחה על שמה את 

חשבון הריבית זה והשלימה את תהליך הפקדת 

המניות המשועבדות בחשבון זה. ד. לאור חוסר 

ההתאמה בין סעיפי ההסדר ומסמך התיקון ביחס 

להגדרת חשבון הריבית כמפורט לעיל, 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לאשר, כי: ד.1. 

חשבון הריבית אשר בו תופקדנה המניות 

המשועבדות, יהיה חשבון

0.01% √ לא 96.91 רוב  עבר בעד 1. מימוש ניירות הערך המגבים כהגדרתם להלן  1 אג"ח  11/08/16 18:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

מיוחד וחלוקת התמורות וכרית ההוצאות כהגדרתה  נדחית בע"מ

להלן רקע: החברה מחזיקה ני"ע של חברת 

אפריקה ישראל השקעות בע"מ )להלן: "אפריקה 

ישראל" ו-"ניירות אפריקה ישראל" בהתאמה( 

ושל חברת צים חברת ספנות )להלן: "צים" ו-

"ניירות צים"( אשר ביחד יקראו: "ניירות הערך 

המגבים". לפירוט ני"ע המגבים ראו טבלה מטה 

וס"ק א'-ג' בסעיף בנושא מס' 2 על סדר היום. 

במהלך חודש מאי 2015 התקיימה אסיפה של 

מחזיקי אגרות החוב במסגרתה החליטו מחזיקי 

האגח שלא להותיר כרית הוצאות לצורך מימון 

ההוצאות הכרוכות באחזקת ני"ע המגבים 

)"יתרת כרית ההוצאות"(, לפיכך מוצע לממש את 

ניירות הערך המגבים במנגנונים המפורטים להלן 

ולחלק את יתרת כרית ההוצאות. נוסח ההחלטה: 

מוצע לאשר לחברה להסמיך ועדה שתמנה 2 

נציגים מהגופים: הלמן אלדובי וילין לפידות 

)"הועדה"(. לוועדה תהא סמכות לממש את ני"ע 

המפורטים מטה לפי שיקול דעתם הבלעדי בכל 

מחיר ובתנאי שלא יפחת משער מינימום כדלקמן: 

כמות שער מינימום אגח כז של חברת אפריקה 

ישראל להשקעות בע"מ 48,100,704 שער 

המכירה לא יפחת משער הסגירה של ני"ע ביום 

המסחר הקודם בניכוי אחוז וחצי )1.5%( )קרי 

לא פחות מ 9

0.01% √ לא 96.91 רוב  עבר בעד 2. להורות לחברה שעל אף הוראות הרלוונטיות  2 אג"ח  11/08/16 18:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

מיוחד בתשקיף ו/או בשטר הנאמנות אשר מתייחסות  נדחית בע"מ

למכירת נכסים מגבים בהפרה, ניירות צים 

כהגדרתם לעיל שהחברה קיבלה במסגרת 

ההסדר בצים ימכרו בכפוף לתנאים להלן: א. 

המחיר בו ימכרו אגרות החוב צים סדרה ד' )כ 

707 אלף ע.נ ( לא יפחת משווין לפי מרווח הוגן 

בע"מ )חברת שערוך נכסים בלתי סחירים(, 

בסמוך לפני מכירתן. ב. המחיר בו ימכרו אגרות 

החוב צים סדרה A1 )כ- 2,446 אלף ע.נ( לא 

יפחת מ-97% מהשווי שלהן לפי מרווח הוגן 

בע"מ )חברת שערוך נכסים בלתי סחירים(, 

בסמוך לפני מכירתן. ג. המחיר בו ימכרו מניות 

צים )כ-37 אלף מניות( לא יפחת מ-53.5 דולר 

למניה. הערכים הנקובים בסעיפים א'-ג' לעיל 

מעודכנים ליום 31.03.2016. מובהר בזאת כי 

החברה תוכל לממש כל אחד מני"ע המפורטים 

בסעיפים א'-ג' לעיל במחיר הנמוך מהמפורט 

לעיל וזאת במידה והסכום הכולל שינבע מכלל 

המימושים של ניירות צים יהיה גבוה מהסכומים 

המפורטים לעיל. החברה תפעל למכירת ניירות 

צים כמפורט לעיל באמצעות הליך מימוש במנגנון 

של מכרז כמפורט, כדלהלן: החברה תקיים מכרז 

כאמור לפחות אחת לשלושה חודשים בו יתקבלו 

הצעות לפחות משלושה בתי השקעות המפורטים 

להלן:
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.84% 391,719 √ לא 90.66 רוב  עבר בעד 1. הרקע לנושא/להחלטה מצוי בזימון ובכתב  1 אג"ח 14/08/16 20:00 1121334 אלון רבוע כחול 

מיוחד ההצבעה המצורפים. * אישור התיקון המוצע  ישראל בע"מ

להסדר הנושים )כהגדרת מונח זה בזימון ובכתב 

ההצבעה המצורפים( נוסח ההחלטה: לאשר את 

"התיקון המוצע להסדר הנושים" )כהגדרתו 

בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים(, באופן בו 

"ריבית ההסדר" )כהגדרת מונח זה בהסדר 

הנושים( תשולם למחזיקי אגרות החוב ולבנקים 

החל מ- 26 יום לפני מועד ההשלמה )כהגדרת 

מונח זה בהסדר הנושים(, במקום החל מ- 50 

יום לפני מועד ההשלמה הנ"ל, וכן להורות לנאמן 

להודיע באמצעות ב"כ לבית המשפט על הסכמת 

מחזיקי אגרות החוב ל"תיקון המוצע להסדר 

הנושים" ולבצע כל התאמה נדרשת במסמכי 

ההסדר, וכל זאת בנוסף ומבלי לגרוע מהאישור 

והסמכויות שנקבעו בהחלטת מחזיקי אגרות 

החוב שפורסמה במגנ"א ביום 17.07.2016 

)אסמכתא: 2016-10-083614(. ההחלטה 

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון 

שבנספח א' בכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את 

האמור בנספח א' הנ"ל, כחלק בלתי נפרד 

מההחלטה הנ"ל.

2.35% √ לא 52.76 רוב  לא עבר בעד ללא  1. מתן הוראות לנאמן בנוגע לתיקון ההסכם בין  1 אג"ח 15/08/16 10:00 1101567 אלון חברת הדלק 

מיוחד המלצה החברה, לחברת אלון קמעונאות וחברה בשליטת  לישראל בע"מ

מר מוטי בן משה

2.35% √ לא 91.29 רוב  עבר בעד ללא  2. להורות לנאמן להודיע לחברה על הסכמתו  2 אג"ח 15/08/16 10:00 1101567 אלון חברת הדלק 

מיוחד המלצה לנוסח מסמך הממשקים המצורף כנספח ד'  לישראל בע"מ

לכתב הצבעה זה וכן לאשר לנאמן וליועציו 

להסכים לשינויים טכניים במסמך הממשקים או 

שינויים שהינם לטובת המחזיקים

1.13% 584,571 √ דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום  1 שנתית 15/08/16 15:00 382010 א.מ.ת. מיחשוב בע"מ

31/12/2015 אשר פורסם ביום 28 במרץ 2016.

1.13% 584,571 √ רוב  עבר בעד 2. מינויו מחדש של רו"ח יוסף שמעוני כרואה  2 שנתית 15/08/16 15:00 382010 א.מ.ת. מיחשוב בע"מ

רגיל חשבון המבקר של החברה, ובהתאם לתקנון 

החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע 

את שכרו.

0.04% 1,712,717 √ ל.ר דיון לא  דיון 1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית 17/08/16 12:00 613034 ישרס חברה 

משתת החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015,  להשקעות בע"מ

ף הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון 

המבקר.

0.04% 1,712,717 √ רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי  2 שנתית 17/08/16 12:00 613034 ישרס חברה 

רגיל משתת את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה. להשקעות בע"מ

ף

0.04% 1,712,717 √ רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מחדש של מר אברהם לוין, יו"ר  3 שנתית 17/08/16 12:00 613034 ישרס חברה 

רגיל משתת הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר  להשקעות בע"מ

ף בדירקטוריון החברה.

0.04% 1,712,717 √ רוב  עבר לא  בעד 4. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג לתקופת  4 שנתית 17/08/16 12:00 613034 ישרס חברה 

רגיל משתת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. להשקעות בע"מ

ף

0.04% 1,712,717 √ רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי מחדש של גב' יעל אפרון )דירקטורית  5 שנתית 17/08/16 12:00 613034 ישרס חברה 

רגיל משתת בלתי תלויה( לתקופת כהונה נוספת כחברה  להשקעות בע"מ

ף בדירקטוריון החברה.

0.04% 1,712,717 √ רוב  עבר לא  בעד 6. מינוי מחדש של מר עוזי ורדי-זר )דירקטור  6 שנתית 17/08/16 12:00 613034 ישרס חברה 

רגיל משתת בלתי תלוי( לתקופת כהונה נוספת כחבר  להשקעות בע"מ

ף בדירקטוריון החברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.78% 419,712 √ לא 99.76 רוב  עבר בעד ללא  1. רקע: כמפורט בזימון הנאמן בדבר אסיפת  1 אג"ח 17/08/16 16:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה  להשקעות בע"מ

ביום 17.8.2016 בדבר בקשת החברה )אשר 

נכלל בזימון זה על דרך ההפניה( )"הודעת 

החברה"(, מיום 11.8.2016 בעניין דחיית מועדי 

תשלום הריבית של מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כח'(. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי 

אגרות החוב )סדרה כח'( נוסח ההחלטה: לאשר 

לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות 

החוב, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 

21.8.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע 

ידחה ליום 22.9.2016. יום התשלום ידחה ליום 

5.10.2016. הריבית על קרן אגרות החוב שלא 

שולמה )ועל אף שנדחתה כאמור( תמשיך 

להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. 

יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט 

בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף 

בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען 

הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע 

גריעת חלק מסדרות אגרות החוב )סדרה כח'( מן 

המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור 

משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה כח'( על כל זכות ואין בה כדי לגרוע 

מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של 

מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים

1.78% 419,712 √ לא 99.76 רוב  עבר בעד ללא  2. הסמכת הנאמן לדחיית נוספת של מועדי  2 אג"ח 17/08/16 16:00 6110480 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה תשלום הריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת  להשקעות בע"מ

עד 60 יום במצטבר )מלבד דחיית המועד הנידון 

באסיפה זו( נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, 

במכתבה לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב 

כנספח ב' לכתב ההצבעה המצורף, להסמיך את 

הנאמן, לאחר התייעצות ותיאום עם נציגות 

מחזיקי אגרות החוב, לדחות מעת לעת את 

מועדי תשלום הריבית, בתקופות שלא יעלו על 

30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר 

יידחו לא יעלה על 60 יום )באופן מצטבר ובנפרד 

מדחיית המועד הנידון באסיפה זו( . הריבית על 

קרן אגרות החוב שלא שולמה )ועל אף שנדחתה 

כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר 

הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי 

במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא 

מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב 

ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית 

המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק 

מסדרת אגרות החוב )סדרה כח'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, 

ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או 

מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( על 

כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או 

להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים 

להם על פי שט

5.57% 29,782 √ לא 94.55 רוב  עבר בעד ללא  1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד  1 אג"ח 17/08/16 18:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד המלצה כה בכדי למנוע יצירת נייר ח"ש וזכאי ריבית,  קורפריישן פי אל סי

כמפורט בהחלטה שעל סדר היום, להלן. 

1.1הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום ומועד 

קובע לתשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב 

)סדרה ג'( )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו 

רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים 

בהצבעה( נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן 

לדחות מעת לעת את מועדי תשלומי הקרן 

והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום 

יידחה, לכל המאוחר, ליום 30 בנובמבר 2016. 

•למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום 

הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת 

ח"ש, ודחיית המועדים של תשלומי הריבית 

כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס 

ריבית ביחס לאגרות החוב )סדרה ג'( של 

החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

•הריבית וריבית הפיגורים )ככל שקיימת(, לפי 

העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים 

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. 

•אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה 

של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה 

ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה ג'( של החברה או כדי להוות ויתור של 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה על 

סעדים המוקני
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.71% 1,588,705 √ לא ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח  1 שנתית 18/08/16 14:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015

3.71% 1,588,705 √ רוב  עבר בעד 2. מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור  2 שנתית 18/08/16 14:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

רגיל בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה 

המקובלים בחברה )למועד הדוח, בהתאם 

לתנאים הנהוגים בחברה מכוח החלטות 

האורגנים המוסמכים ובהתאם למדיניות התגמול 

של החברה, רשאית החברה לאשר גמול 

דירקטורים ב"סכום הקבוע", בהתחשב בדרגתה 

של החברה כפי שתהא מעת לעת, כקבוע 

בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000( . וכן ביטוח 

ושיפוי )להלן: "תנאי העסקה המקובלים 

בחברה"(; כהגדרת המונח לעיל( כפי שאושרו לו 

בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.

3.71% 1,588,705 √ רוב  עבר בעד 3. מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור  3 שנתית 18/08/16 14:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

רגיל בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה 

המקובלים בחברה )כהגדרת המונח לעיל( כפי 

שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.

3.71% 1,588,705 √ רוב  עבר בעד 4. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור  4 שנתית 18/08/16 14:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

רגיל בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה 

המקובלים בחברה )כהגדרת המונח לעיל( כפי 

שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.

3.71% 1,588,705 √ רוב  עבר בעד 5. מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור  5 שנתית 18/08/16 14:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

רגיל בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה 

המקובלים בחברה )כהגדרת המונח לעיל( כפי 

שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.

3.71% 1,588,705 √ רוב  עבר בעד 6. למנות את גב' נחמה רונן לכהונה כדירקטורית  6 שנתית 18/08/16 14:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

רגיל בחברה, לתקופת כהונה שממועד אישור 

האסיפה נשוא דוח זה ועד לאסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה שבה ממנים 

דירקטורים. גב' רונן תהיה זכאית לביטוח ולשיפוי 

כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של 

החברה.

3.71% 1,588,705 √ רוב  עבר בעד 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רו"ח  7 שנתית 18/08/16 14:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

רגיל סומך-חייקין )KPMG(, כרואי החשבון המבקרים 

של החברה.

1.53% 493,896 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

החברה לשנת 2015. בע"מ

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  2 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חיצוני( מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד  בע"מ

לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  3 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חיצוני( מר אברהם נוסבאום, לתקופת כהונה  בע"מ

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

המניות של החברה.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  4 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  חיצוני( מר אלכס ליפשיץ, לתקופת כהונה נוספת  בע"מ

השתת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

פות החברה.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  5 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  חיצוני( מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת  בע"מ

השתת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

פות החברה.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית  6 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  )שאינו חיצונית( גב' דליה שאשו, לתקופת כהונה  בע"מ

השתת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

פות המניות של החברה.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי  7 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  תלוי מר' דורון שטיגר, לתקופת כהונה נוספת עד  בע"מ

השתת לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

פות החברה.

1.53% 493,896 √ כן רוב  עבר אין  בעד 8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי  8 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  תלוי מר' גדעון באום, לתקופת כהונה נוספת עד  בע"מ

השתת לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

פות החברה.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 9. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר  9 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בע"מ

השתת

פות

1.53% 493,896 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 10. הארכת כהונתו של מר פרץ גוזה כדירקטור  10 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )כהונה  בע"מ

שנייה( של 3 שנים שתחילתה ביום 2 בספטמבר, 

.2016
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 11. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר פרץ  11 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  גוזה כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 10  בע"מ

השתת לעיל, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב 

פות פטור מאחריות וכן להכליל אותו בפוליסת ביטוח 

אחריות לנושאי משרה, בתנאים המקובלים 

בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 12. לאשר תיקונים לתקנון החברה בעניין  12 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  הצבעה באסיפה כללית בכל הנושאים שעל סדר  בע"מ

השתת היום גם בדרך של כתב הצבעה והצבעה 

פות במערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות 

ערך; בעניין פרסום הודעה על אסיפה כללית של 

בעלי המניות של החברה כנדרש על פי הוראות 

הדין; בעניין התאמת קיום אסיפה כללית לבקשת 

בעל מניות להוראות הדין; בעניין תיקוני הגהה, 

עיצוב ושינויים מחויבים.

1.53% 493,896 √ לא רוב  עבר אין  בעד 13. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  13 מיוחדת 21/08/16 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

רגיל חובת  לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה  בע"מ

השתת )שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה 

פות וקרוביהם(.

1.03% 873,624 √ לא 59.47 רוב  עבר בעד בעד 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה 1 שנתית  21/08/16 14:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד נמשכת ופיתוח בע"מ

1.03% 873,624 √ 99.63 רוב  עבר בעד 2. הארכת כהונתו של יצחק נחושתן כדירקטור  2 שנתית  21/08/16 14:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד חיצוני בחברה נמשכת ופיתוח בע"מ

1.03% 873,624 √ 99.99 רוב  עבר בעד 3. הארכת כהונתו של שמעון כהן כדירקטור  3 שנתית  21/08/16 14:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד חיצוני בחברה נמשכת ופיתוח בע"מ

0.82% 1,452,448 √ דיון דיון דיון 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח  1 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי 

של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 29 

במרץ 2016 באתר ההפצה של הרשות לניירות 

ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך 

בתל-אביב בע"מ )מספר אסמכתא: 2016-01-

017262( )להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2015"(.

0.82% 1,452,448 √ רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,  2 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

רגיל חובת  פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי 

השתת החשבון המבקר של החברה.

פות

0.82% 1,452,448 √ רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור  3 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי 

השתת כהונה. לפרטים אודות מר מרדכי פרידמן, ראה 

פות תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015.

0.82% 1,452,448 √ רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור  4 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי 

השתת כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה 

פות תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015.

0.82% 1,452,448 √ רוב  עבר אין  בעד מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור  5 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי 

השתת כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד. ראה 

פות תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015.

0.82% 1,452,448 √ רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של הגב' גבריאלה הלר  6 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

רגיל חובת  כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה 

השתת נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות הגב' 

פות גבריאלה הלר, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים 

הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.

0.82% 1,452,448 √ 87.74 רוב  עבר בעד בעד 7. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון  7 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

מיוחד ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' 

לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.

0.82% 1,452,448 √ רוב  עבר אין  בעד 8. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של  8 שנתית 23/08/16 14:30 694034 אלקו בע"מ

רגיל חובת  החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי 

השתת המצורף לטופס דיווח זה.

פות

3.39% 850,796 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. האסיפה הכללית מאמצת את עמדת  1 מיוחדת  24/08/16 14:30 601013 אוצר התישבות 

רגיל דירקטוריון החברה בהחלטתו מיום 19 באפריל  נדחית היהודים בע"מ

2016 לפיה האורגן המוסמך לאשר בשם החברה 

הגשת בקשה לבית המשפט, לאישור הסדר 

פשרה בתיק ת.צ 1570-01-15 ובתיק ה.פ. 

19308-05-15; )להלן: "הסדר הפשרה"( הוא 

האסיפה הכללית, ובהתאם האסיפה הכללית 

מסמיכה את ב"כ החברה, גולדפרב זליגמן ושות', 

עורכי דין, ומורה להם, לחתום בשם החברה על 

הבקשה לאישור הסדר הפשרה ולפעול להגשת 

הבקשה לבית המשפט. כן מורה האסיפה 

הכללית לחברה לעשות את כל הדרוש על מנת 

לאפשר את הגשת הבקשה לאישור הסדר 

הפשרה לבית המשפט.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.22% 2,024,700 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. אישר למנות מחדש כדירקטור את מר גיל בינוי 1 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

רגיל

1.22% 2,024,700 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך  2 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

רגיל חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה 

לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה, והסמכת 

הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף 

השירותים שיינתנו על ידו.

1.22% 2,024,700 √ ל.ר דיון דיון דיון 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  3 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

.2015

1.22% 2,024,700 √ ל.ר דיון דיון דיון 4. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של  4 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

.2015

1.22% 2,024,700 √ לא 77 רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט  5 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

מיוחד בדוח זימן האסיפה המצורף.

1.22% 2,024,700 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד מינוי מחדש של מר יהושע בונס כדירקטור חיצוני  6 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

מיוחד בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים 

החל מיום 10 בנובמבר 2016.

1.22% 2,024,700 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1.1. אישר למנות מחדש כדירקטור את מר גארי  7 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

רגיל סטוק

1.22% 2,024,700 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1.2. אישר למנות מחדש כדירקטור את מר הרי  8 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

רגיל קופר

1.22% 2,024,700 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1.3. אישר למנות מחדש כדירקטורית את גב'  9 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

רגיל דבי ספיריה

1.22% 2,024,700 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1.4. אישר למנות מחדש כדירקטורית את גב'  10 שנתית 24/08/16 15:00 763011 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ

רגיל דפנה בינו אור

3.15% 514,001 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון והצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת  1 מיוחדת  25/08/16 14:00 280016 קסטרו מודל בע"מ

2015 נדחית

3.15% 514,001 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינויה של הגב' אסתר רוטר )שהינה מבעלי  2 מיוחדת  25/08/16 14:00 280016 קסטרו מודל בע"מ

רגיל השליטה בחברה ומשמשת בה גם כמנכ"ל  נדחית

משותף( לתקופת כהונה נוספת כדירקטור

3.15% 514,001 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינויו של מר גבריאל רוטר )שהינו מבעלי  3 מיוחדת  25/08/16 14:00 280016 קסטרו מודל בע"מ

רגיל השליטה בחברה ומשמש בה גם כמנכ"ל  נדחית

משותף( לתקופת כהונה נוספת כדירקטור

3.15% 514,001 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינויו של מר אמיר תמרי )שהינו יו"ר  4 מיוחדת  25/08/16 14:00 280016 קסטרו מודל בע"מ

רגיל דירקטוריון החברה( לתקופת כהונה נוספת  נדחית

כדירקטור

3.15% 514,001 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן  5 מיוחדת  25/08/16 14:00 280016 קסטרו מודל בע"מ

רגיל וקסלמן ושות' כרואי החשבון המבקרים של  נדחית

החברה

3.15% 514,001 √ לא 96.1 רוב  עבר בעד בעד 6. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר רון  6 מיוחדת  25/08/16 14:00 280016 קסטרו מודל בע"מ

מיוחד רוטר, שהינו בנם של בעלי השליטה בחברה,  נדחית

ה"ה אסתר וגבריאל רוטר, המשמשים גם 

כדירקטורים וכמנכ"לים משותפים בחברה, 

לתפקיד סמנכ"ל כספים, לתקופה בת 3 שנים, 

החל מיום 30.6.2016 )רטרואקטיבית(

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור  1 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור  2 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור  3 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור  4 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש של גב' הדר בינו שמואלי  5 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה 

השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור  6 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית  7 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור  8 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית  9 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

1.41% 6,361,942 √ לא רוב  עבר בעד בעד  KPMG 10. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון 10 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של 

החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה 

השנתית הבאה של החברה, והסמכת 

הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף 

השירותים שיינתנו על ידו.

1.41% 6,361,942 √ ל.ר דיון דיון דיון 11. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  11 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

2015

1.41% 6,361,942 √ ל.ר דיון דיון דיון 12. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה  12 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

1.41% 6,361,942 √ לא 71.32 רוב  עבר בעד בעד 13. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה  13 שנתית 25/08/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

מיוחד בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות

6.03% 4,022 √ לא 86.51 רוב  עבר בעד 1. דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן  1 אג"ח 29/08/16 09:00 1104355 י.רשי בע"מ

מיוחד והריבית של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 

)החלטה מיוחדת(;
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.31% 19,844,122 √ לא 51 רוב  עבר בעד בעד  Approval of a new Compensation .1 1 מיוחדת 29/08/16 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

מיוחד Policy for Office Holders בע"מ )דואלי(

0.31% 19,844,122 √ לא רוב  עבר אין  בעד  Election of Mr. Johanan Locker as .2 2 מיוחדת 29/08/16 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

רגיל חובת  director בע"מ )דואלי(

השתת

פות

0.31% 19,844,122 √ לא רוב  עבר אין  בעד  Subject to Mr. Johanan Locker's .3 3 מיוחדת 29/08/16 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

רגיל חובת   election as director, approval of the בע"מ )דואלי(

השתת  compensation terms and equity grant for

פות  our new Executive Chairman of the

Board, Mr. Locker

0.31% 19,844,122 √ לא 51 רוב  עבר בעד בעד  Approval of an equity compensation .4 4 מיוחדת 29/08/16 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

מיוחד  .grant to our Chief Executive Officer, Mr בע"מ )דואלי(

Stefan Borgas, for 2016

0.74% 1,177,660 √ לא 62.15 רוב  עבר בעד בעד 1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל  1 מיוחדת 29/08/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

מיוחד החברה בהתאם לעדכונים שבוצעו במדיניות  צריכה בע"מ

התגמול של החברה, אשר אושרו על-ידי 

האסיפה הכללית של החברה ביום 18 ביולי 

2016 בקשר לתשלום מענק למנכ"ל

0.01% √ לא 40.16 רוב  לא עבר בעד ללא  1. אישור תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות של אג"ח  1 אג"ח 29/08/16 17:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

מיוחד המלצה צים: נוסח ההחלטה: להורות לחברה להצביע  בע"מ

בשם כלל מחזיקי אגרות החוב בעד/נגד הצעת 

החלטה מספר 1 שבכתב ההצבעה של הרמטיק 

המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף 

לזימון זה. הצבעה "בעד" החלטה זו משמעה 

מתן הוראה לחברה לסמן בעד הצעת החלטה 

מס' 1 )אישור תיקון מס' 1 לשטר( בכתב 

ההצבעה של הרמטיק. הצבעה "נגד" החלטה זו 

משמעה מתן הוראה לחברה לסמן נגד הצעת 

החלטה מס' 1 )אישור תיקון מס' 1 לשטר( בכתב 

ההצבעה של הרמטיק. מובהר בזאת כי ככל 

שהצעת ההחלטה לא תתקבל )ברוב מיוחד( אזי 

החברה תצביע בשם כל הסדרה נגד הצעת 

החלטה מס' 1 בכתב ההצבעה של הרמטיק. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה 

יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק 

בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

0.01% √ לא 40.69 רוב  לא עבר בעד ללא  2. הסמכת הרמטיק, נאמן לאג"ח צים, לבצע  2 אג"ח 29/08/16 17:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

מיוחד המלצה תיקונים ככל שיידרשו בתיקון מס' 1 לשטר  בע"מ

הנאמנות של אג"ח צים: נוסח ההחלטה: להורות 

לחברה להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב 

בעד/נגד הצעת החלטה מספר 2 שבכתב 

ההצבעה של הרמטיק המצורף כנספח ג' לכתב 

הצבעה זה. הצבעה "בעד" החלטה זו משמעה 

מתן הוראה לחברה לסמן בעד הצעת החלטה 

מס' 2 )הסמכת הרמטיק לבצע תיקונים ככל 

שידרשו בתיקון מס' 1 לשטר( בכתב ההצבעה 

של הרמטיק. הצבעה "נגד" החלטה זו משמעה 

מתן הוראה לחברה לסמן נגד הצעת החלטה מס' 

2 )הסמכת הרמטיק לבצע תיקונים ככל שידרשו 

בתיקון מס' 1 לשטר( בכתב ההצבעה של 

הרמטיק. מובהר בזאת כי ככל שהצעת ההחלטה 

לא תתקבל )ברוב מיוחד( אזי החברה תצביע 

בשם כל הסדרה נגד הצעת החלטה מס' 2 בכתב 

ההצבעה של הרמטיק. ההחלטה בסעיף זה 

כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' 

לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור 

בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד 

מההחלטה הנ"ל.

0.01% √ לא רוב  לא עבר בעד ללא  3. אישור לחברה לא לכנס אסיפות בקשר עם  3 אג"ח 29/08/16 17:00 1116037 גלובל פיננס ג'י.אר 8 

רגיל המלצה אג"ח צים ולא להצביע באסיפות אג"ח צים: הואיל  בע"מ

ובאסיפת אגרות החוב של החברה מיום 11 

באוגוסט 2016 הוחלט על מכירת אג"ח צים 

והואיל ונכון למועד פרסום זימון זה, החברה אינה 

בעלת אחזקה מהותית מהערך הנקוב של אג"ח 

צים, מוצע למחזיקי אגרות החוב להצביע על 

ההחלטה כדלקמן: נוסח ההחלטה: לאשר 

לחברה לא לכנס בעתיד אסיפות מחזיקי אגרות 

החוב בקשר עם אג"ח צים ולא להצביע באסיפות 

של מחזיקי אג"ח צים. ההחלטה בסעיף זה 

כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' 

להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן 

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

0.94% 20,381,323 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. אישור חלוקת דיבידנד שוטף: לאשר לחלק  1 שנתית  30/08/16 11:00 230011 בזק החברה 

רגיל לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך  ומיוחדת הישראלית לתקשורת 

כולל של 665 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום  בע"מ

קבלת החלטה זו 0.2404677 ש"ח למניה ו – 

24.04677% מהונה המונפק והנפרע של 

החברה )להלן: "דיבידנד שוטף"(.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.36% 603,823 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect five directors to serve as .1 1 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

רגיל  members of our Board of Directors until

 our next annual general meeting of

 shareholders and in accordance with our

.Articles of Association

0.36% 603,823 √ לא 51 רוב  עבר  בעד בעד  To elect Mr. Avraham Berger as an .2 2 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

מיוחד )רוב   outside director, within the meaning of the

מיוחד   Israeli Companies Law, 1999 (the “Israeli

ללא   Companies Law”), for an initial three-year

פירוט( .term

0.36% 603,823 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To ratify and approve our entering into .3 3 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

רגיל  an indemnification and exculpation

 agreement with each of Dr. Michael

 ,Berelowitz and Mr. Saadia Ozeri and

 subject to approval of Proposal 2, to

 approve our entering into an

 indemnification and exculpation

.agreement with Mr. Avraham Berger

0.36% 603,823 √ לא עבר בעד בעד  To approve the grant of options to .4 4 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

 each of our directors, other than the

.outside directors

0.36% 603,823 √ לא רוב  עבר בעד בעד  Subject to approval of Proposals 2 and .5 5 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

רגיל  to approve the grant of options to our ,4

.outside directors

0.36% 603,823 √ לא 51 רוב  עבר  בעד בעד  To approve amended compensation .6 6 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

מיוחד )רוב   and the grant of options and, subject to

מיוחד   approval of Proposal 8, restricted shares

ללא   to Mr. Amir London, our Chief Executive

פירוט( .Officer

0.36% 603,823 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To approve certain amendments to our .7 7 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

רגיל  Articles of Association related to the

 service of outside directors on our Board

 of Directors and to approve and adopt an

 English language version of the amended

 Articles of Association as our governing

.Articles of Association

0.36% 603,823 √ לא 51 רוב  עבר  בעד בעד  To approve an amended and restated .8 8 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

מיוחד )רוב   Compensation Policy for Executive

מיוחד  .Officers and Directors

ללא 

פירוט(

0.36% 603,823 √ לא עבר בעד בעד  To ratify and approve the .9 9 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

 & reappointment of Kost Forer Gabbay

 Kasierer, a member of Ernst & Young

 Global, as our independent registered

 public accountants for the year ending

 December 31, 2016 and for such

 additional period until our next annual

.general meeting

0.36% 603,823 √ ל.ר דיון דיון דיון  To review and discuss our .10 10 מיוחדת 30/08/16 14:00 1094119 קמהדע בע"מ )דואלי(

 consolidated financial statements for the

.year ended December 31, 2015

3.61% √ לא 71.2 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות 1 אג"ח  30/08/16 16:00 6510069 צים שירותי ספנות 

מיוחד המלצה נדחית משולבים בע"מ

3.61% √ לא 71.2 רוב  עבר בעד ללא  2. הסמכת הנאמן לבצע תיקונים, ככל שיידרשו,  2 אג"ח  30/08/16 16:00 6510069 צים שירותי ספנות 

מיוחד המלצה בתיקון מס' 1 לשטר נדחית משולבים בע"מ

0.68% √ דיון דיון דיון 1. דיון והתייעצות - לאור פרסומים בעיתונות  1 אג"ח  01/09/16 10:00 3780038 הום סנטר )עשה 

בדבר הגשת בקשה לפשיטת רגל נגד בעל  נמשכת זאת בעצמך( בע"מ

שליטה בחברה , דיון והתייעצות בדבר הדרכים 

העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב . לשם הגנה 

על זכויותיהם.

0.68% √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י מחזיקי  2 אג"ח  01/09/16 10:00 3780038 הום סנטר )עשה 

אגרות החוב. נמשכת זאת בעצמך( בע"מ

0.68% √ לא 98.69 רוב  עבר בעד ללא  3. הסכמה להורות על העברת התיק בעניינו  3 אג"ח  01/09/16 10:00 3780038 הום סנטר )עשה 

מיוחד המלצה שלב על שליטה בחברה להליך גישור נמשכת זאת בעצמך( בע"מ

3.08% 35,720 √ לא דיון דיון דיון 1. רקע אודות האסיפה - ראו זימון האסיפה  1 אג"ח  01/09/16 13:30 1116755 גמול חברה 

המצורף לדיווח זה. 1. דיווח, דיון והתייעצות 1.1.  נדחית להשקעות בע"מ

מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בעניין המקורות 

לתשלום הריבית הקרוב, שחל ביום 30.9.2016 

ודיון של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.2. 

מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר למתווה 

שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות , ודיון 

של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.3. דיון 

והתייעצות בעניין בקשות החברה בנוגע לרישום 

השעבודים בחו"ל ובנוגע לתמורת מכירת קרקע 

באלבניה . 1.4. דיון והתייעצות בנוגע להארכת 

המועדים לקיום הדיונים מול החברה בעניין 

המתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות 

. 1.5. דיון בנוגע לאפשרות להעמדת היתרה 

הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ב'( של 

החברה לפירעון מיידי. 2. דיון בנושאים נוספים 

שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות 

החוב.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.10% 225,364 √ דיון דיון דיון דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה  1 אג"ח  04/09/16 10:00 1109495 פלאזה סנטרס אן.וי 

הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח  התייעצו )דואלי(

שהתקיימה בינואר 2016. ת

3.10% 225,364 √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי  2 אג"ח  04/09/16 10:00 1109495 פלאזה סנטרס אן.וי 

מחזיקי אגרות החוב. התייעצו )דואלי(

ת

0.77% 267,794 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. מינויו מחדש של ד"ר דוד זכות, יו"ר  1 שנתית 04/09/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

רגיל הדירקטוריון, כדירקטור על פי תקנה 78 לתקנון 

החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה 

המצ"ב.

0.77% 267,794 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינויו מחדש של מר אבנר חגי, כדירקטור על  2 שנתית 04/09/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

רגיל פי תקנה 78 לתקנון החברה, כמפורט בסעיף 4 

לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

0.77% 267,794 √ לא רוב  עבר נגד נגד 3. מינויו מחדש של עו"ד דניאל עזריאל,  3 שנתית 04/09/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

רגיל כדירקטור על פי תקנה 78 לתקנון החברה, 

כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

0.77% 267,794 √ לא 96.87 רוב  עבר בעד בעד 4. מינויו של ד"ר דוד זכות, יו"ר דירקטוריון  4 שנתית 04/09/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

מיוחד החברה, למנכ"ל זמני עד למועד מינויו של מנכ"ל 

חדש לחברה, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון 

האסיפה המצ"ב.

0.77% 267,794 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. בכפוף לאישור סעיף 4 הנ"ל, הגדלת היקף  5 שנתית 04/09/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

רגיל שירותי הייעוץ הניתנים לחברה על-ידי ד"ר זכות, 

באופן זמני, להיקף של 100% משרה, וזאת בגין 

התקופה שתחילתה ביום 30 במאי 2016 וסיומה 

ביום התחלת כהונתו של מנכ"ל חדש לחברה 

כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

0.77% 267,794 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את  6 שנתית 04/09/16 14:00 1100718 בריינסוויי בע"מ

רגיל קסירר כרואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון 

לקבוע את תנאי העסקתו, כמפורט בסעיף 7 

לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

2.48% 28,964 √ לא 98.4 רוב  עבר בעד בעד 1. מינויה של הגב' אלינה פרנקל רונן  1 מיוחדת 04/09/16 16:00 1116177 תמיר פישמן קרן 

מיוחד כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת  נדל"ן בע"מ

שלוש שנים, החל מיום כינוס האסיפה הכללית.

1.65% 689,596 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד לאשר את הארכת כהונתו של מר אמיר פלג  1 שנתית 05/09/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת  ופיתוח בע"מ

בת 3 שנים )כהונה שלישית(, שתחילתה ביום 

15 בספטמבר 2016.

1.65% 689,596 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת  2 שנתית 05/09/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  כהונתו של מר אמיר פלג כדירקטור חיצוני,  ופיתוח בע"מ

השתת לאשר את חידוש תנאי כהונתו והעסקתו, ללא 

פות שינוי.

1.65% 689,596 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. תיקון תקנון החברה 3 שנתית 05/09/16 12:00 1820083 אדגר השקעות 

רגיל חובת  ופיתוח בע"מ

השתת

פות

2.34% 4,438,485 √ רוב  דיון דיון דיון דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של  1 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

רגיל החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  נדחית

.2015

2.34% 4,438,485 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך-חייקין  2 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

רגיל KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד  נדחית

לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכר טרחתו.

2.34% 4,438,485 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור  3 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

רגיל בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה  נדחית

השנתית הבאה.

2.34% 4,438,485 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור  4 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

רגיל בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה  נדחית

השנתית הבאה.

2.34% 4,438,485 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור  5 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

רגיל בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה  נדחית

השנתית הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום 

המזערי על פי תקנות החברות )כללים בדבר 

גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס-2000.

2.34% 4,438,485 √ לא רוב  עבר  בעד בעד 6. אישור מדיניות התגמול של החברה. 6 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

מיוחד )רוב  נדחית

מיוחד 

ללא 

פירוט(

2.34% 4,438,485 √ לא 73.32 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם  7 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

מיוחד חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף,  נדחית

לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל 

ממר צוף.

2.34% 4,438,485 √ לא 96.14 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור התקשרות החברה עם חנ"ל-חברת  8 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

מיוחד הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים. נדחית

2.34% 4,438,485 √ לא 73.26 רוב  עבר בעד בעד 9. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ,  9 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

מיוחד תאגיד מדווח בשליטת החברה, בהסכם ניהול  נדחית

עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים 

צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון 

פעיל ממר צוף בנצבא החזקות 1995 בע"מ.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.34% 4,438,485 √ לא 96.15 רוב  עבר בעד בעד 10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995  10 שנתית  05/09/16 13:00 1095835 איירפורט סיטי בע"מ

מיוחד בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם חנ"ל- נדחית

חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת 

שירותים.

2.21% 496,140 √ דיון דיון דיון דיווח החברה: דיווח ועדכון מאת החברה, בקשר  1 אג"ח 05/09/16 16:00 1135367 אקסטל לימיטד

עם מצב עסקי החברה, לרבות בקשר עם דיווחי 

החברה מיום 2.3.2016, מיום 19.5.2016, מיום 

26.6.2016, מיום 31.7.2016, מיום 11.8.2016 

ומיום 16.8.2016

2.21% 496,140 √ דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת  2 אג"ח 05/09/16 16:00 1135367 אקסטל לימיטד

האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

1.15% 744,892 √ לא 63.64 רוב  עבר בעד בעד 1. הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של יו"ר  1 מיוחדת 06/09/16 15:00 715011 אזורים-חברה 

מיוחד דירקטוריון החברה, מר חיים )הרש( פרידמן. להשקעות בפתוח 

ובבנין בע"מ

1.33% 2,264,678 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון  1 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ומיוחדת בע"מ

1.33% 2,264,678 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אישור הארכת מינויו של משרד רואה החשבון  2 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

רגיל המבקר ואישור שכרו לשנת 2016 ועד לאסיפה  ומיוחדת בע"מ

השנתית הבאה וכן הסמכת דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים 

שניתנו ויינתנו לחברה בשנת 2016.

1.33% 2,264,678 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה,  3 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

רגיל מר אלכסנדר לנדסברג, מבעלי השליטה בחברה,  ומיוחדת בע"מ

לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה. לפרטים נוספים אודות 

מר לנדסברג והצהרה בדבר כשירותו לכהן 

כדירקטור ראה בנספח המצורף לדיווח המיידי וכן 

בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 

בדצמבר 2015 אשר פורסם בתאריך 17 במרץ, 

2016 )אסמכתא 2016-01-008778(.

1.33% 2,264,678 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה,  4 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

רגיל רו"ח יצחק זינגר, לתקופת כהונה נוספת עד  ומיוחדת בע"מ

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים 

נוספים אודות רו"ח זינגר והצהרה בדבר כשירותו 

לכהן כדירקטור ראה בנספח המצורף לדיווח 

המיידי וכן בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה 

ליום 31 בדצמבר 2015 אשר פורסם בתאריך 17 

במרץ, 2016 )אסמכתא 2016-01-008778(.

1.33% 2,264,678 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. הארכת מינויה של הדירקטורית המכהנת  5 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

רגיל בחברה, גב' צביה גרוס, ואישור שכרה לתקופת  ומיוחדת בע"מ

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה. לפרטים נוספים אודות גב' גרוס 

והצהרה בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית ראה 

בנספח המצורף לדיווח המיידי וכן בפרק ד' לדוח 

התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 

אשר פורסם בתאריך 17 במרץ, 2016 )אסמכתא 

.)2016-01-008778

1.33% 2,264,678 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה,  6 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

רגיל מר יהודה נסרדישי כדירקטור בלתי תלוי, ואישור  ומיוחדת בע"מ

שכרו לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה. לפרטים נוספים אודות 

מר נסרדישי והצהרה בדבר כשירותו לכהן 

כדירקטור בלתי תלוי ראה בנספח המצורף 

לדיווח המיידי וכן בפרק ד' לדוח התקופתי של 

החברה ליום 31 בדצמבר 2015 אשר פורסם 

בתאריך 17 במרץ, 2016 )אסמכתא 2016-01-

.)008778

1.33% 2,264,678 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. אישור עדכון שכרו ותנאי כהונתו של רו"ח  7 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

רגיל יצחק זינגר המכהן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון  ומיוחדת בע"מ

של החברה. מוצע לאשר לרו"ח זינגר שכר שנתי 

קבוע בסך של 300 אלף ₪ ברוטו, במקום שכרו 

הנוכחי אשר עומד על סך של 240 אלף ₪ ברוטו 

בשנה, עבור עבודתו בחברה בהיקף של עד חצי 

משרה. רו"ח זינגר לא זכאי לתנאים נלווים, החזר 

הוצאות, מענקים שנתיים וכו' מלבד השכר. תנאי 

השכר המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של 

החברה. תנאי העסקה המוצעים יעמדו בתוקף 

עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, 

למעט אם ישתנה תפקידו של רו"ח זינגר או לא 

יחודש מינויו כדירקטור בחברה. ובכפוף לאישור 

מדיניות התגמול של החברה כפי שמוצע בדיווח 

זה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.33% 2,264,678 √ לא 88.67 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מדיניות התגמול של החברה, מוצע  8 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

מיוחד לאשר מחדש את מדיניות התגמול הנוכחית של  ומיוחדת בע"מ

החברה אשר תוקפה מסתיים ביום 31 לאוגוסט 

2016 כמשמעותה בסעיף 267א)א( לחוק 

החברות, בכפוף לשינויים המסומנים בנוסח 

המצורף כנספח "ג" לדיווח זה, שעיקרם הטמעת 

הקלה לעניין אישור שינויים לא מהותיים בתנאי 

העסקה של נושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, 

לתקופה של 3 שנים החל מיום 1.9.16 ועד 

31.8.19. לפרטים נוספים אודות מדיניות 

התגמול ראה בסעיף 2 לדוח המצורף.

1.33% 2,264,678 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מחדש לתנאי כהונתו והעסקתו של מר  9 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

מיוחד יובל לנדסברג - מנכ"ל החברה אשר הינו קרוב  ומיוחדת בע"מ

של בעל שליטה, מוצע לאשר מחדש את תנאי 

כהונתו של מר יובל לנדסברג, מנכ"ל החברה 

לתקופה של 3 שנים נוספות החל מיום 1.9.16, 

ללא כל שינוי מתנאיו הנוכחיים למעט עדכון היעד 

של המענק השנתי ל-100% עמידה ביעדי הרווח 

השנתי הנקי של החברה לאחר מס משנה לשנה 

ובכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה. 

לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח המצורף.

1.33% 2,264,678 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 10. אישור הארכת התקשרות החברה עם  10 שנתית  07/09/16 11:00 813014 סנו-מפעלי ברונוס 

מיוחד הגברת תמר לנדסברג, מנהלת פיתוח עסקי:  ומיוחדת בע"מ

לאשר מחדש את התקשרות החברה עם הגב' 

תמר לנדסברג אשר הינה קרוב של בעל 

השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים נוספות 

החל מיום 1.9.16 וזאת ללא כל שינוי מתנאי 

העסקתה הנוכחיים של תמר, לפרטים נוספים 

אודות הנושא ראה בסעיף 4 לדוח המצורף.

1.51% 929,262 √ לא דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015 השתתפו תוכנה בע"מ

ת 

מיוחדת

1.51% 929,262 √ לא רוב  עבר בעד 2. הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון  2 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

רגיל בריטמן אלמגור זהר ושות', כרו"ח המבקר של  השתתפו תוכנה בע"מ

החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה  ת 

השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון  מיוחדת

החברה לקבוע את שכרו.

1.51% 929,262 √ לא רוב  עבר בעד 3. הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה  3 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

רגיל )שאינו דח"צ(, מר עדי אייל לכהונה נוספת  השתתפו תוכנה בע"מ

בדירקטוריון החברה. ת 

מיוחדת

1.51% 929,262 √ לא רוב  עבר בעד 4. הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה  4 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

רגיל )שאינו דח"צ(, מר ניצן ספיר לכהונה נוספת  השתתפו תוכנה בע"מ

בדירקטוריון החברה. ת 

מיוחדת

1.51% 929,262 √ לא רוב  עבר בעד 5. הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה  5 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

רגיל )שאינו דח"צ(, גב' דינה עמיר לכהונה נוספת  השתתפו תוכנה בע"מ

בדירקטוריון החברה. ת 

מיוחדת

1.51% 929,262 √ לא רוב  עבר בעד 6. הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה  6 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

רגיל )שאינו דח"צ(, מר יצחק בדר לכהונה נוספת  השתתפו תוכנה בע"מ

בדירקטוריון החברה. ת 

מיוחדת

1.51% 929,262 √ לא רוב  עבר בעד 7. הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה  7 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

רגיל )שאינו דח"צ(, מר דני שטרן לכהונה נוספת  השתתפו תוכנה בע"מ

בדירקטוריון החברה. ת 

מיוחדת

1.51% 929,262 √ לא 92.74 רוב  עבר בעד 8. הארכת תקופת כהונתה של הגב' ריקי גרנות  8 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

מיוחד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה  השתתפו תוכנה בע"מ

נוספת בת 3 שנים ת 

מיוחדת

1.51% 929,262 √ לא 91.59 רוב  עבר בעד 9. הארכת כתבי השיפוי וביטוח לנושאי משרה  9 יחידת  07/09/16 12:00 161018 וואן טכנולוגיות 

מיוחד שהינם בעלי שליטה בחברה השתתפו תוכנה בע"מ

ת 

מיוחדת

0.56% 9,535,347 √ לא רוב  עבר לא  בעד 1. מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את  1 שנתית 08/09/16 12:00 1084128 קבוצת דלק בע"מ

רגיל משתת קסירר, לרואה החשבון המבקר של החברה 

ף לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה 

של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרו

0.56% 9,535,347 √ לא ל.ר דיון לא  דיון דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום  2 שנתית 08/09/16 12:00 1084128 קבוצת דלק בע"מ

משתת 2.5.2015

ף
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.53% 88,870 √ לא 98.71 רוב  עבר בעד 1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד  1 אג"ח 11/09/16 16:00 1129394 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן  קורפריישן פי אל סי

לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד 

התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי 

העניין, למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(, ובלבד 

שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 31 

בדצמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה 

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' 

האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה 

הנ"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר 

היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל 

נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס 

לאגרות החוב )סדרה ה'( של החברה על ידי 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

להלן:)"הבורסה"(. ב. הריבית תמשיך להיצבר על 

פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים 

בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת 

החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה ואין בה כדי 

לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( 

של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה על סעדים 

המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע 

התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט 

השינוי במועדי הריבית שיבוצעו מ

3.01% 33,108 √ לא 99.9 רוב  עבר בעד 1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד  1 אג"ח 11/09/16 16:00 1133461 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן  קורפריישן פי אל סי

לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד 

התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי 

העניין, למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(, ובלבד 

שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 31 

בדצמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה 

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' 

האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה 

הנ"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר 

היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל 

נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס 

לאגרות החוב )סדרה ו'( של החברה על ידי 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

להלן:)"הבורסה"(. ב. הריבית תמשיך להיצבר על 

פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים 

בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת 

החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה ואין בה כדי 

לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של 

החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ו'( של החברה על סעדים המוקנים 

להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות 

החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט השינוי 

במועדי הריבית שיבוצעו מ

0.62% 2,148,561 √ לא 67.72 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח  1 מיוחדת 13/09/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת  ישראלית לנפט בע"מ

שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 

)כולל(

0.62% 2,148,561 √ לא 67.74 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה  2 מיוחדת 13/09/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר  ישראלית לנפט בע"מ

דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת 

שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות 

מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל 

מיום 1.1.2016. )מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי 

מקסימאלי בסכום של 360 אלפי דולר. מר צוף 

לא יהיה זכאי לתגמול קבוע מהחברה(, הכל 

כמפורט בסעיף 1.2 לדוח

0.62% 2,148,561 √ לא 97.54 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור התקשרות חנ"ל בהסכמים חדשים  3 מיוחדת 13/09/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל,  ישראלית לנפט בע"מ

לתקופה של שלוש )3( שנים החל מיום 

1.1.2016. התמורה בגין הסכמי מתן השירותים 

הינה בסך של כ- 174 אלפי ש"ח לחודש 

בתוספת מע"מ, לכלל חברות קבוצת אקויטל, 

הכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח

0.62% 2,148,561 √ לא 96.32 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן  4 מיוחדת 13/09/16 10:00 643015 נפטא חברה 

מיוחד סער, מנכ"ל החברה )מר סער יהיה זכאי לשכר  ישראלית לנפט בע"מ

חודשי בסכום של 56,125 ש"ח )ברוטו( צמוד 

למדד, וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 

720 אלפי ש"ח(, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח

0.55% 665,617 √ לא רוב  עבר נגד נגד  To reelect Mr. Shraga Katz as a Class .1 1 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

רגיל  I director and Chairman of the Board of )דואלי(

 Directors of the Company, to serve until

.the 2019 annual meeting of shareholders

01/01/2017 13:34 81 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.55% 665,617 √ לא 51 רוב  עבר  בעד בעד  To reelect Mr. Steve Levy as an .2 2 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

מיוחד )רוב   Outside Director (as defined in the Israeli )דואלי(

מיוחד   Companies Law) of the Company, to

ללא   serve for a term of three years

פירוט(  commencing as of the end of his current

.term

0.55% 665,617 √ לא 51 רוב  עבר  נגד נגד  To approve the Compensation Policy .3 3 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

מיוחד )רוב  .of the Company )דואלי(

מיוחד 

ללא 

פירוט(

0.55% 665,617 √ לא רוב  עבר נגד נגד  To approve an amendment to the .4 4 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

רגיל  equity compensation provided to our )דואלי(

.Directors

0.55% 665,617 √ לא רוב  עבר נגד נגד  To approve the grant of RSUs to the .5 5 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

רגיל  .Chairman of the Board of Directors, Mr )דואלי(

.Shraga Katz

0.55% 665,617 √ לא 51 רוב  עבר  בעד בעד  To approve an amendment to the .6 6 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

מיוחד )רוב   employment terms of the Company’s )דואלי(

מיוחד  .Chief Executive Officer

ללא 

פירוט(

0.55% 665,617 √ לא 51 רוב  עבר  נגד נגד  To approve the grant of RSUs to the .7 7 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

מיוחד )רוב  .Company’s Chief Executive Officer )דואלי(

מיוחד 

ללא 

פירוט(

0.55% 665,617 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To approve the reappointment of Kost .8 8 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

רגיל  Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member )דואלי(

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

 independent registered public accounting

 firm for the fiscal year ending December

 and until the next annual 2016 ,31

 meeting of shareholders, and to authorize

 the Board, upon recommendation of the

 audit committee, to fix the remuneration

 of said independent registered public

.accounting firm

0.55% 665,617 √ לא ל.ר דיון דיון דיון  To report on the business of the .9 9 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

 Company for the fiscal year ended )דואלי(

 December 31, 2015, including a review of

.the fiscal 2015 financial statements

0.55% 665,617 √ לא ל.ר דיון נגד נגד  To act upon any other matters that .10 10 שנתית 13/09/16 14:30 1099654 אלוט תקשורת בע"מ 

 may properly come before the Annual )דואלי(

 Meeting or any adjournment or

.postponement thereof

0.72% 2,863,305 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון  1 שנתית 14/09/16 10:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. אקספלורשיין בע"מ

0.72% 2,863,305 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי  2 שנתית 14/09/16 10:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

רגיל חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד  אקספלורשיין בע"מ

לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

0.72% 2,863,305 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור  3 שנתית 14/09/16 10:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

רגיל בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית  אקספלורשיין בע"מ

הבאה של החברה

0.72% 2,863,305 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור  4 שנתית 14/09/16 10:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

רגיל בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית  אקספלורשיין בע"מ

הבאה של החברה.

0.72% 2,863,305 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור  5 שנתית 14/09/16 10:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

רגיל כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה  אקספלורשיין בע"מ

הגמול המזערי על פי תקנות החברות )כללים 

בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס-

2000

0.72% 2,863,305 √ לא 78.09 רוב  עבר בעד בעד 6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח  6 שנתית 14/09/16 10:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

מיוחד המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת  אקספלורשיין בע"מ

שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 

)כולל(

0.72% 2,863,305 √ לא 80.54 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה  7 שנתית 14/09/16 10:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

מיוחד בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר  אקספלורשיין בע"מ

דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת 

שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות 

מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל 

מיום 1.1.2016. )מר צוף יהיה זכאי לתגמול 

חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי 

ש"ח(, הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח

0.05% 0 √ לא 65 רוב  לא עבר בעד ללא  1. מינוי ב"כ לביצוע חקירות ומיצוי זכויות תביעה  1 אג"ח  14/09/16 12:00 3720034 דוראה השקעות 

מיוחד המלצה של קופת הפירוק של החברה ללא  ופיתוח בע"מ 

התכנסות )מחוקה(

01/01/2017 13:34 82 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.08% 0 √ לא 59 רוב  לא עבר בעד ללא  1. מינוי ב"כ לביצוע חקירות ומיצוי זכויות תביעה  1 אג"ח  14/09/16 12:00 3720075 דוראה השקעות 

מיוחד המלצה של קופת הפירוק של החברה ללא  ופיתוח בע"מ 

התכנסות )מחוקה(

0.21% 0 √ לא 64.79 רוב  לא עבר בעד ללא  1. הנושאים על סדר יומה של האסיפה הינם  1 אג"ח 14/09/16 18:00 3720117 דוראה השקעות 

מיוחד המלצה כדלקמן: 1.1 מינוי ב"כ לביצוע חקירות ומיצוי  ופיתוח בע"מ 

זכויות תביעה של קופת הפירוק של החברה נוסח  )מחוקה(

ההחלטה: לאשר את הסכם שכר הטרחה 

המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף 

לזימון זה ולהורות ל-לנאמן להגיש בקשה לבית 

המשפט של פירוק למנות את עורך הדין גיא גיסין 

ממשרד גיסין ושות', עורכי דין, כבעל תפקיד 

)"בעל התפקיד"( לשם חקירה, דרישה, גיבוש 

מסקנות והגשת תביעות בכפוף לממצאים 

שיגובשו על ידו כנגד כל גורם מתאים לרבות בכל 

הנוגע ובגין תביעות ו/או תביעות נגזרות של 

החברה ו/או תביעות ייצוגיות בגין כל עילה שהיא 

אשר עומדת למחזיקי אגרות החוב כנגד בעלי 

מניות ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או 

נותני שירותים מקצועיים )כגון מעריכי שווי, ר"ח 

וכיוצ"ב( ו/או כלפי צד שלישי ללא הגבלה בזהות 

הצד השלישי, עילת התביעה ושווי התביעה ו/או 

מבטחיהם של מי מהנ"ל )להלן ביחד ולחוד: 

"הצדדים השלישיים"( ואשר עילתן התגבשה עד 

למועד מינוי המפרקים הזמניים, וזאת בהתאם 

לתנאי ההתקשרות המפורטים כנספח ג' לכתב 

ההצבעה המצורף לזימון זה. ההחלטה )ככל 

שתתקבל ברוב מיוחד( תהווה מתן הוראה 

לנאמן, לפנות לבית המשפט מכוח סעיף 350 

לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שיאשר את 

המחאת זכויות התביעה של מחזיקי אגרות החוב 

כנגד מי מהצדדים השלישיים לטובת בעל 

התפקיד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת 
1.48% 65,095 √ לא רוב  עבר לא  בעד 1. התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות  1 מיוחדת 15/09/16 12:00 1083575 נעמן גרופ )נ.ו( בע"מ

רגיל משתת דירקטורים ונושאי משרה של החברה

ף

0.73% 154,555 √ לא דיון דיון דיון דיון בדוחות כספיים לשנת 2015 1 שנתית  19/09/16 13:00 1080613 אנליסט אי.אמ.אס.-

ומיוחדת שרותי ניהול 

השקעות בע"מ

0.73% 154,555 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  2 שנתית  19/09/16 13:00 1080613 אנליסט אי.אמ.אס.-

רגיל בחברה, אהוד שילוני, עד תום האסיפה הכללית  ומיוחדת שרותי ניהול 

השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב. השקעות בע"מ

0.73% 154,555 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  3 שנתית  19/09/16 13:00 1080613 אנליסט אי.אמ.אס.-

רגיל בחברה, שמואל לב, עד תום האסיפה הכללית  ומיוחדת שרותי ניהול 

השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב. השקעות בע"מ

0.73% 154,555 √ לא רוב  עבר נגד נגד 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  4 שנתית  19/09/16 13:00 1080613 אנליסט אי.אמ.אס.-

רגיל בחברה, אבי דרכסלר, עד תום האסיפה הכללית  ומיוחדת שרותי ניהול 

השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב. השקעות בע"מ

0.73% 154,555 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר,קסלמן  5 שנתית  19/09/16 13:00 1080613 אנליסט אי.אמ.אס.-

רגיל וקסלמן רו"ח, והסמכת הדירקטוריון לקביעת  ומיוחדת שרותי ניהול 

שכרו. השקעות בע"מ

0.73% 154,555 √ לא 95.11 רוב  עבר בעד בעד עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה  6 שנתית  19/09/16 13:00 1080613 אנליסט אי.אמ.אס.-

מיוחד ואישורה למשך 3 שנים ממועד תום תוקף  ומיוחדת שרותי ניהול 

מדיניות התגמול הקיימת, דהיינו מיום 08.12.16 השקעות בע"מ

0.80% 3,382,601 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של  1 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

החברה 2015

0.80% 3,382,601 √ לא רוב  עבר בעד בעד אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את  2 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

רגיל קסירר )Ernst and Young( כרואי החשבון 

המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2015

0.80% 3,382,601 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  3 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

רגיל בחברה יהודה נפתלי )שאינו דירקטור חיצוני( 

לתקופת כהונה נוספת.

0.80% 3,382,601 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  4 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

רגיל בחברה רוני נפתלי )שאינו דירקטור חיצוני( 

לתקופת כהונה נוספת.

0.80% 3,382,601 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  5 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

רגיל בחברה איתן בר זאב )שאינו דירקטור חיצוני( 

לתקופת כהונה נוספת.

0.80% 3,382,601 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  6 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

רגיל בחברה ברק בן אליעזר )שאינו דירקטור חיצוני( 

לתקופת כהונה נוספת.

0.80% 3,382,601 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  7 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

רגיל בחברה ישראל יעקבי )שאינו דירקטור חיצוני( 

לתקופת כהונה נוספת.

0.80% 3,382,601 √ לא 99.96 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מינוי מחדש של מר עזרי גונן כדירקטור  8 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.80% 3,382,601 √ לא 99.96 רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מינוי מחדש של גברת שרון שוופי  9 שנתית 19/09/16 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית

1.85% 4,550,280 √ לא 99.98 רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ  1 אג"ח 20/09/16 09:00 1110915 אדמה פתרונות 

מיוחד )"משמרת"( כנאמן לאגרות החוב )סדרה ב'( של  לחקלאות בע"מ

החברה חלף הנאמן

2.31% 16,947 √ לא דיון דיון דיון 1. דיון התייעצות בדבר מינוי ברוקר מטעם  1 אג"ח 20/09/16 10:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

המחזיקים לשם איתור רוכש לנכסי קאפלה, וזאת 

על פי סעיף 28.2 לתוספת לשטרי הנאמנות של 

הסדרות אשר נחתמו ביום 18.8.2016 במסגרת 

הסדר החוב שאושר על ידי בית המשפט ביום 

6.6.2016 )להלן: "התוספת"(.

2.31% 16,947 √ לא דיון דיון דיון 2. דיון והתייעצות בדבר מינוי יועץ מקצועי מטעם  2 אג"ח 20/09/16 10:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

הנאמנים לשם ליווי וסיוע בכל עניין הקשור לנכסי 

קאפלה, על פי סעיף 34 לתוספת.

2.31% 16,947 √ לא דיון דיון דיון 3. עדכון מטעם נציג החברה בדבר מצב החברה  3 אג"ח 20/09/16 10:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

ועסקיה.

2.31% 16,947 √ לא דיון דיון דיון 4. כללי - דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה  4 אג"ח 20/09/16 10:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

5.33% 153,021 √ לא דיון דיון דיון 1. על סדר היום: 1.1. דיון התייעצות בדבר מינוי  1 אג"ח 20/09/16 10:00 1380104 ארזים השקעות בע"מ

ברוקר מטעם המחזיקים בהתאם להוראות 

התוספת לשטרי הנאמנות – דיון בדבר מינוי 

ברוקר מטעם המחזיקים לשם איתור רוכש לנכסי 

קאפלה, וזאת על פי סעיף 28.2 לתוספת לשטרי 

הנאמנות של הסדרות אשר נחתמו ביום 

18.8.2016 במסגרת הסדר החוב שאושר על ידי 

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

ס' 28.2. לתוספת קובע כדלקמן: "מינוי ברוקר 

לאיתור קונה לנכסי קאפלה - החל מיום 

1.8.2016 ואילך, למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

2( ו-)סדרה 4( תעמוד הזכות בכל עת, בכפוף 

לקבלת החלטה באסיפה משותפת, ברוב של 

%75 מהמשתתפים באותה אסיפה, למינוי 

ברוקר מטעם מחזיקי שתי סדרות אגרות החוב 

)להלן: "הברוקר"( במטרה שיפעל לאיתור קונה 

ל"נכסי קאפלה", כולם או חלקם. החברה תשתף 

פעולה עם הברוקר )אשר פעילותו תמומן על ידי 

מחזיקי אגרות החוב, או תיחשב כחלק מהוצאות 

העסקה - בהתאם לסיכום של נאמני האג"ח עם 

הברוקר( וכן תמסור מסמכים ומידע כפי 

שיתבקשו על ידי הברוקר, ללא כל מגבלה, 

ובלבד שאלו מצויים בידה או בידי כל תאגיד 

בשליטתה )או שקיימת הזכות לקבלתם(, בכפוף 

לחתימה על טופס סודיות על ידי הברוקר בנוסח 

המצ"ב כנספח ז' לתוספת זו.החברה לא תוכל 

להתנגד לזהות הברוקר שתיקבע על ידי מחזיקי 

אגרות החוב אלא מנימוקים סבירים". • מן הראוי 

לציין כי על פי סעיף 28.3.1. לתוספת, ככל 
0.50% 891,449 √ לא 70.49 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול של נושאי משרה  1 מיוחדת 20/09/16 13:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

מיוחד בחברה: אישור מדיניות התגמול המעודכנת של  בע"מ

החברה, המצורפת כנספח א' לדוח הזימון, 

בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. 

נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את מדיניות 

התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה, 

המצורפת כנספח א' לדוח הזימון.

0.50% 891,449 √ לא 70.48 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר  2 מיוחדת 20/09/16 13:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

מיוחד דניאל בלום, בעל השליטה, מנכ"ל משותף  בע"מ

ודירקטור: מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו 

של מר דניאל בלום, בעל השליטה בחברה 

ודירקטור, בתפקיד מנכ"ל משותף בחברה. על פי 

תנאי ההעסקה האמורים, ימשיך מר דניאל בלום 

ויועסק בחברה במשרה מלאה ויהיה זכאי לשכר 

חודשי )ברוטו( בסך של 166,000 ש"ח )עם 

התאמה שנתית לעליה במדד המחירים לצרכן(, 

חלף שכרו החודשי ברוטו העומד נכון למועד 

הדוח על סך של 128,544 ש"ח. יתר תנאי 

העסקתו של מר דניאל בלום יוותרו ללא שינוי. 

נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את חידוש 

ועדכון תנאי כהונה וההעסקה של מר דניאל בלום 

כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.50% 891,449 √ לא 70.48 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר אבי  3 מיוחדת 20/09/16 13:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

מיוחד בלום, בנו של בעל השליטה, מנכ"ל משותף  בע"מ

ודירקטור : מוצע לאשר את חידוש ועדכון תנאי 

העסקתו של מר אבי בלום, בנו של בעל השליטה 

בחברה, מנכ"ל משותף ודירקטור, בתפקיד 

מנכ"ל משותף בחברה. על פי תנאי ההעסקה 

האמורים, ימשיך מר אבי בלום ויועסק בחברה 

במשרה מלאה ויהיה זכאי לשכר חודשי )ברוטו( 

בסך של 126,000 ש"ח )עם התאמה שנתית 

לעליה במדד המחירים לצרכן(, חלף שכרו 

החודשי ברוטו העומד נכון למועד הדוח על סך 

של 82,787 ש"ח. יתר תנאי העסקתו של מר אבי 

בלום יוותרו ללא שינוי. נוסח ההחלטה המוצעת - 

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונה וההעסקה 

של מר אבי בלום כמפורט לעיל ובהרחבה בסעיף 

3 לדוח הזימון.

0.50% 891,449 √ לא 96.28 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של גב'  4 מיוחדת 20/09/16 13:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

מיוחד רבקה ברק, בתו של בעל השליטה, סמנכ"ל  בע"מ

בחברה: מוצע לאשר את חידוש ועדכון תנאי 

העסקתה של גב' רבקה ברק, בתו של בעל 

השליטה בחברה, בתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש 

ומנהלת קשרי משקיעים של החברה. על פי תנאי 

ההעסקה האמורים, תועסק גב' רבקה ברק 

במשרה מלאה ותהיה זכאית לשכר חודשי 

)ברוטו( בסך של 56,568 ש"ח )עם התאמה 

שנתית לעליה במדד המחירים לצרכן(, חלף 

שכרה החודשי ברוטו העומד נכון למועד הדוח על 

סך של 46,568 ש"ח. יתר תנאי העסקתה של 

גב' רבקה ברק יוותרו ללא שינוי. נוסח ההחלטה 

המוצעת - לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונה 

וההעסקה של גב' רבקה ברק כמפורט לעיל 

ובהרחבה בסעיף 3 לדוח הזימון.

1.36% 749,067 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדו"ח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של  1 שנתית 20/09/16 15:00 711010 בנק דקסיה ישראל 

הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 בע"מ

1.36% 749,067 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מינוי משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר  2 שנתית 20/09/16 15:00 711010 בנק דקסיה ישראל 

רגיל )Deloitte( כרואה חשבון מבקר לבנק לשנת  בע"מ

2016 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית 

הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו, וכן 

דיווח על שכר רואה החשבון לשנת 2015. 

לפרטים נוספים ראו סעיף 11 לקובץ המצורף 

לדיווח זה.

1.36% 749,067 √ לא 85.87 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מדיניות מעודכנת לעניין תנאי כהונה  3 שנתית 20/09/16 15:00 711010 בנק דקסיה ישראל 

מיוחד והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנים 2016,  בע"מ

2017 ו-2018 על פי הנוסח המצורף כנספח א' 

לקובץ המצורף לדיווח זה, בהתאם להוראות חוק 

החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים 

לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי, אליה 

מצורפת כנספח תכנית הבונוסים לנושאי המשרה 

בבנק לשנים 2016, 2017 ו-2018, המבוססת 

על מדיניות התגמול )נספח ב' לקובץ המצורף 

לדיווח זה(. לפרטים נוספים ראו סעיף 12 לקובץ 

המצורף לדיווח זה.

1.36% 749,067 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן  4 שנתית 20/09/16 15:00 711010 בנק דקסיה ישראל 

רגיל ומ"מ יו"ר הדירקטוריון, מר משה קלצ'ין, בהתאם  בע"מ

למדיניות התגמול. לפרטים נוספים ראו סעיף 13 

לקובץ המצורף לדיווח זה.

0.55% 985,349 √ ל.ר דיון דיון דיון הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של  1 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

החברה ליום 31 בדצמבר 2015. ומיוחדת

0.55% 985,349 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי  2 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה השנתית הבאה

פות

0.55% 985,349 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. אישור חידוש כהונתו של מר יורם דרור המכהן  3 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה  ומיוחדת

השתת השנתית הבאה

פות

0.55% 985,349 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג  4 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה השנתית הבאה

פות

0.55% 985,349 √ לא רוב  עבר אין  נגד 5. אישור חידוש כהונתה של גב' תמר אנגל  5 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה השנתית הבאה

פות

0.55% 985,349 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. אישור חידוש כהונתה של גב' ליאת נתיב  6 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה השנתית הבאה

פות
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.55% 985,349 √ רוב  עבר אין  בעד 7. אישור חידוש כהונתו של מר ירון בלכטובסקי  7 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה השנתית הבאה

פות

0.55% 985,349 √ לא רוב  עבר אין  בעד 8. אישור חידוש כהונתו של מר שמעון זילס  8 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום  ומיוחדת

השתת האסיפה השנתית הבאה

פות

0.55% 985,349 √ לא רוב  עבר אין  בעד 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון  9 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

רגיל חובת  קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה  ומיוחדת

השתת והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, 

פות בהתאם להמלצת ועדת מאזן

0.55% 985,349 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה  10 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור  ומיוחדת

שירותים נוספים, אם היו כאלה

0.55% 985,349 √ לא 85.81 רוב  עבר בעד בעד 11. אישור הארכת תוקף מדיניות התגמול  11 שנתית  21/09/16 14:00 1081603 פלסאון תעשיות בע"מ

מיוחד בשלוש שנים נוספות שתחילתן במועד אישור  ומיוחדת

האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה וזאת, 

ללא כל שינוי בתנאיה. לפרטים נוספים ר' סעיף 

2.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

3.07% 35,650 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. על סדר היום של האסיפה: 1.1. דיווח, דיון  1 אג"ח  21/09/16 14:00 1116755 גמול חברה 

והתייעצות 1.1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי  התייעצו להשקעות בע"מ

החברה בעניין המקורות לתשלום הריבית הקרוב  ת

בגין אגרות החוב, שחל ביום 30.9.2016 ודיון 

של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.1.2. מתן 

דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר להתקדמות 

המגעים בעניין מתווה שהציעה החברה לתיקון 

שטר הנאמנות , ודיון של מחזיקי אגרות החוב 

בעניין זה. 1.1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב 

בדבר דחיית המועד לתשלום הריבית הקרוב בגין 

אגרות החוב ואישור מתן ארכה לנאמן להמשך 

קיום דיונים עם החברה בקשר עם המתווה 

שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות וכן בדבר 

האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב 

לשם הגנה על זכויותיהם. ככל שהחברה תודיע 

בדיווח מידי עד למועד האסיפה, כי יש בידיה את 

המקורות לביצוע תשלום הריבית הקבוע ליום 

30.9.2016, יעודכנו הנושאים שעל סדר היום או 

לחילופין תבוטל האסיפה, לפי שיקול דעת הנאמן 

בהתייעצות עם ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 

1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י 

הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

0.94% 1,898,527 √ לא ל.ר דיון לא  דיון 1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

משתת החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015, 

ף לרבות בשכ"ט רואה החשבון המבקר הכלול 

בדו"ח הדירקטוריון.

0.94% 1,898,527 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  רון בארי 2 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל משתת

ף

0.94% 1,898,527 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל –  3 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל משתת קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון 

ף המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית 

הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרם.

0.94% 1,898,527 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  אמיר  4 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל משתת בורגר

ף

0.94% 1,898,527 √ לא רוב  הורד  לא  בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  אלון כהן 5 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל מסדר  משתת

היום ף

0.94% 1,898,527 √ לא רוב  הורד  לא  בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  יאיר שלהב 6 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל מסדר  משתת

היום ף

0.94% 1,898,527 √ רוב  עבר לא  בעד 7. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ענת  7 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל משתת מניפז

ף

0.94% 1,898,527 √ לא רוב  עבר לא  בעד 8. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  מנשה  8 שנתית 21/09/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל משתת ארנון

ף

0.00% 506,536 √ לא רוב  עבר לא  בעד 1. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של  1 שנתית 21/09/16 15:30 749077 אלרון תעשיה 

רגיל משתת הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם  אלקטרונית בע"מ

ף דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה 

- מר אדוארדו אלשטיין.

0.00% 506,536 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של  2 שנתית 21/09/16 15:30 749077 אלרון תעשיה 

רגיל משתת הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם  אלקטרונית בע"מ

ף דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה 

- מר סאול זאנג.

0.00% 506,536 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של  3 שנתית 21/09/16 15:30 749077 אלרון תעשיה 

רגיל משתת הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם  אלקטרונית בע"מ

ף דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה 

- מר עמירם אראל.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.00% 506,536 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של  4 שנתית 21/09/16 15:30 749077 אלרון תעשיה 

רגיל משתת הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם  אלקטרונית בע"מ

ף דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה 

- גב' יעל אנדורן )דירקטורית בלתי תלויה(.

0.00% 506,536 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר,  5 שנתית 21/09/16 15:30 749077 אלרון תעשיה 

רגיל משתת רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של  אלקטרונית בע"מ

ף החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת 

הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרם 

כרואי החשבון המבקרים.

0.00% 506,536 √ לא ל.ר לא  דיון 6. דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון  6 שנתית 21/09/16 15:30 749077 אלרון תעשיה 

משתת המבקרים בשנת 2015. אלקטרונית בע"מ

ף

0.00% 506,536 √ לא ל.ר לא  דיון 7. דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה  7 שנתית 21/09/16 15:30 749077 אלרון תעשיה 

משתת לשנת 2015. אלקטרונית בע"מ

ף

0.62% 2,857,170 √ לא בעד בעד  approval of the Company’s .1 1 נדחתה  21/09/16 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

Compensation Policy ללא  )דואלי(

מועד

2.07% 571,782 √ לא ל.ר דיון לא  דיון 1. הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים  1 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

משתת של החברה ודוח הדירקטוריון לשנת 2015 ודיון 

ף בהם.

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת 2015  2 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת בגובה דיבידנד הביניים ששולם עפ"י החלטות 

ף הדירקטוריון מיום 24.3.2015 )7,000 אלפי ₪, 

ששולמו ביום 4.5.2015( ומיום 26.8.2015 

)4,500 אלפי ₪, ששולמו ביום 30.9.2015(.

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. אישור מינוי מחדש של ה"ה אייל שלמון  3 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. אישור מינוי מחדש של ה"ה אופיר צדוק  4 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. אישור מינוי מחדש של ה"ה אבנר גזית  5 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 6. אישור מינוי מחדש של ה"ה אלדד שלם  6 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 7. אישור מינוי מחדש של ה"ה אמנון אברמוב  7 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 8. אישור מינוי מחדש של ה"ה דליה בן שאול  8 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת קרייר כדירקטורית בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 9. אישור מינוי מחדש של ה"ה עופר צמחי  9 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 10. אישור מינוי מחדש של ה"ה עמוס רבין  10 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת כדירקטור בחברה.

ף

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 11. אישור מינוי מחדש של משרד סומך-חייקין  11 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת רואי חשבון )KPMG( כרואה החשבון המבקר 

ף של החברה והסמכת הדירקטוריון, או מי שיוסמך 

על ידו, לקבוע את שכרו, הכל בהתאם ובכפוף 

להוראות הדין הישימות.

2.07% 571,782 √ לא רוב  עבר לא  בעד 12. אישור דוח ועדת הביקורת לאסיפה בעניין  12 שנתית 22/09/16 12:00 528018 מוצרי מעברות בע"מ

רגיל משתת נותני השירותים לחברה שהינם חברי קיבוץ 

ף מעברות, בעל השליטה בחברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.07% 35,650 √ לא 73.61 רוב  עבר בעד בעד 1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות  1 אג"ח 22/09/16 18:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד החוב )סדרה ב'(: בכפוף להתקיימותם במצטבר  להשקעות בע"מ

של שני התנאים המפורטים להלן, לאשר את 

דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ב'( של החברה הקבוע ליום 

30.9.2016, ואת דחיית המועד הקובע לתשלום 

הריבית כאמור הקבוע ליום 23.9.2016, 

למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 

18.11.2016. מועד התשלום ידחה ליום 

30.11.2016. ההחלטה על דחיית המועדים 

כמפורט לעיל תיכנס לתוקפה )קרי הנאמן יודיע 

לבורסה לניירות ערך על דחיית המועדים כאמור( 

בכפוף להתקיימותם )במצטבר( של שני התנאים 

שלהלן עד למועד האחרון למסירת כתבי 

ההצבעה )דהיינו, עד ליום ה', 22.9.2016, 

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

ולנאמן התחייבות חתומה בלתי חוזרת ובלתי 

מסויגת, לפיה הוא מוותר באופן חד צדדי על 

מלוא דמי הניהול להם הוא זכאי בגין השירותים 

אשר הוא מעניק לחברה על פי הסכם הניהול בין 

הצדדים, וזאת לתקופה שלא תפחת מ- 3 שנים, 

והחברה תפרסם דיווח מידי בדבר קבלת 

התחייבות כאמור. 2. החברה תתחייב 

בהתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מסויגת כי על אף 

הוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'(, 

מלוא יתרת התמורה שתתקבל בגין מ

3.07% 35,650 √ לא 61.26 רוב  לא עבר נגד 2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי  2 אג"ח 22/09/16 18:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד תשלום הריבית ב- 30 ימים נוספים ובהתאם  להשקעות בע"מ

דחייה נוספת של המועד הקובע לתשלום 

הריבית: נוסח ההחלטה: בכפוף לאישור 

ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, להסמיך את 

הנאמן, לדחות את מועד תשלום הריבית, 

לתקופה נוספת של 30 ימים, מעבר לתקופת 

הדחייה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, ובהתאם 

לדחות את המועד הקובע לתשלום הריבית 

)להלן: "תקופת הדחייה הנוספת"(. יובהר, כי 

סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 

30.9.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע 

בשטר הנאמנות )על תיקוניו(, וכן ימשיך להיצבר 

)על יתרת קרן אגרות החוב( בגין תקופת הדחיה 

הנוספת ועד למועד התשלום בפועל, וזאת 

בהתאם להוראות שטר הנאמנות )על תיקוניו(. 

יודגש כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית 

כמפורט בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל לא מוצע כל 

שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או 

בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית 

המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק 

מסדרת אגרות החוב )סדרה ב'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, 

ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או 

מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( על 

כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או 

להוו

3.07% 35,650 √ לא רוב  עבר בעד 3. הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם  3 אג"ח 22/09/16 18:00 1116755 גמול חברה 

רגיל תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר  להשקעות בע"מ

ארכה לנאמן לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר 

הנאמנות וזאת עד ליום 30.11.2016. במהלך 

הדיונים כאמור רשאי הנאמן שלא לכנס אסיפת 

מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב 

לפירעון מיידי בגין הערת עסק חי אשר נרשמה 

בדו"חות הכספיים של החברה. ההחלטה בסעיף 

1.3זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון 

שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את 

האמור בנספח א' , כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

0.95% 48,512 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של  1 יחידת  25/09/16 11:00 1119924 הזדמנות ישראלית 

השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015,  השתתפו מקורות אנרגיה 

אשר פורסם על- ידי השותפות ביום 29.3.2016  ת  שותפות מוגבלת

)מס' אסמכתא 2016-01-018129( שנתית 

ומיוחדת

0.95% 48,512 √ ל.ר דיון דיון דיון 2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר  2 יחידת  25/09/16 11:00 1119924 הזדמנות ישראלית 

עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי  השתתפו מקורות אנרגיה 

הדירקטוריון. ת  שותפות מוגבלת

שנתית 

ומיוחדת

0.95% 48,512 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מינוים מחדש של משרד רואי החשבון  3 יחידת  25/09/16 11:00 1119924 הזדמנות ישראלית 

רגיל קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח מבקר של  השתתפו מקורות אנרגיה 

השותפות ת  שותפות מוגבלת

שנתית 

ומיוחדת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.95% 48,512 √ לא 99.65 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אייל שוקר,  4 יחידת  25/09/16 11:00 1119924 הזדמנות ישראלית 

מיוחד מנכ"ל השותף הכללי - הענקת מניות השתתפו מקורות אנרגיה 

ת  שותפות מוגבלת

שנתית 

ומיוחדת

0.36% 6,352,072 √ לא 53.36 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של  1 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

מיוחד החברה - אישור מדיניות התגמול המעודכנת של 

החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה 

)כשהיא מסומנת לעומת מדיניות התגמול 

הנוכחית( בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק 

החברות )"מדיניות התגמול המעודכנת"(. 

לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו 

חלק ב' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה 

המוצעת - "לאשר את מדיניות התגמול 

המעודכנת של החברה, המצורפת כנספח א' 

לדוח זה".

0.36% 6,352,072 √ לא 51.52 רוב  עבר בעד בעד 2. עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של  2 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

מיוחד יו"ר דירקטוריון החברה - אישור עדכון והארכת 

תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון של 

החברה, הגב' עופרה שטראוס )"יו"ר 

הדירקטוריון"(, שהינה בעלת השליטה בחברה 

ביחד עם אביה מר מיכאל שטראוס באמצעות 

החזקותיהם )בעקיפין( בשטראוס אחזקות בע"מ 

)"שטראוס אחזקות"( ובאמצעות החזקה ישירה 

של מר מיכאל שטראוס במניות החברה. לפרטים 

נוספים ראו סעיף 2.3 4 לזימון. לפרטים אודות 

תנאי התגמול המוצעים ליו"ר דירקטוריון החברה 

ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה 

המוצעת - "לאשר את עדכון והארכת תנאי 

הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון של 

החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בחלק ג' 

לדוח זה".

0.36% 6,352,072 √ לא 51.83 רוב  עבר בעד בעד 3. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל  3 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

מיוחד החברה - אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה 

של מנכ"ל החברה, מר גדי לסין, ובכללם אישור 

הקצאת 524,613 אופציות למניות של החברה ו- 

164,634 יחידות מניה חסומות )PSU( של 

החברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה 

של מנכ"ל החברה ראו חלק ד' לדוח זימון 

האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את 

עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל 

החברה, מר גדי לסין, כמפורט בחלק ד' לדוח 

זה".

0.36% 6,352,072 √ לא 99.38 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי  4 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

מיוחד שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל 

השליטה - אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי 

למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של 

בעל השליטה. לפרטים ראו חלק ה' לדוח הזימון. 

נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר מתן כתב 

התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור 

בחברה וקרוב של בעל השליטה, כמפורט בחלק 

ה' לדוח זימון האסיפה".

0.36% 6,352,072 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה  5 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר 2015, אשר פורסמו על ידי החברה 

ביום 21 במרץ 2016 )מס' אסמכתא: 2016-01-

010371( )"הדוח התקופתי לשנת 2015"(.

0.36% 6,352,072 √ לא רוב  עבר אין  בעד מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניסיונו  6 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

רגיל חובת  ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד רו"ח סומך 

השתת חייקין )KPMG( מרחוב הארבעה 17, מגדל 

פות המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים 

של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית 

הבאה, הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרם לשנת 2016 ודיווח על שכרם לשנת 

2015. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את 

משרד רו"ח סומך חייקין )KPMG( מרחוב 

הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי 

החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה 

הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 

."2016

0.36% 6,352,072 √ לא רוב  עבר אין  נגד 7. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של  7 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

רגיל חובת  גב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור בהתאם 

השתת להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. 

פות לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. 

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' 

רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור, בהתאם 

להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, 

כמפורט בחלק ו' לדוח זה".

01/01/2017 13:34 89 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.36% 6,352,072 √ לא רוב  עבר אין  נגד 8. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של  8 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

רגיל חובת  מר עקיבא מוזס )דירקטור בלתי תלוי(, הפורש 

השתת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, 

פות כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' 

לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: 

"למנות מחדש את מר עקיבא מוזס )דירקטור 

בלתי תלוי(, הפורש על פי תור, בהתאם 

להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה, 

כמפורט בחלק ו' לדוח זה".

0.36% 6,352,072 √ לא רוב  עבר אין  נגד 9. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של  9 שנתית 26/09/16 15:00 746016 שטראוס גרופ בע"מ

רגיל חובת  גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם 

השתת להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. 

פות לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. 

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' 

גליה מאור, הפורשת על פי תור, בהתאם 

להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, 

כמפורט בחלק ו' לדוח זה".

0.91% 10,857,888 √ לא 97.83 רוב  עבר בעד בעד 1. למנות את גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית  1 מיוחדת 28/09/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

מיוחד בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות,  בע"מ

התשנ"ט-1999 )העומדת גם בתנאי הכשירות 

של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי 

תקין, מס' 301(, לתקופת כהונה נוספת של 

שלוש )3( שנים )תקופת כהונה שנייה(, שתחל 

ביום 23.10.2016; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת 

על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי 

האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר בעד בעד  Approval of the re-appointment of .1 1 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

רגיל  ,Kesselman &amp; Kesselman תקשורת בע"מ 

 independent certified public accountants )דואלי(

 in Israel and a member of

 PricewaterhouseCoopers International

 Limited group, as the Company's auditor

 for the period ending at the close of the

.next annual general meeting

0.70% 2,768,104 √ לא ל.ר דיון דיון דיון  Discussion of the auditor’s .2 2 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

 remuneration for the year ended תקשורת בע"מ 

 December 31, 2015, as determined by )דואלי(

 the Audit Committee and by the Board of

 Directors, and the report of the Board of

 Directors with respect to the remuneration

 paid to the auditor and its affiliates for the

.year ended December 31, 2015

0.70% 2,768,104 √ לא ל.ר דיון דיון דיון  Discussion of the Company’s audited .3 3 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

 financial statements for the year ended תקשורת בע"מ 

 December 31, 2015 and the report of the )דואלי(

.Board of Directors for such period

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר בעד בעד  Approval of the re-election of Mr. Adam .4 4 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

רגיל  Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred תקשורת בע"מ 

 .Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr )דואלי(

 Arieh Saban ,Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda

 Saban, Mr. Arie Steinberg and Mr. Barak

 Pridor to serve as directors of the

 Company until the close of the next

 annual general meeting, unless their

 office becomes vacant earlier in

 accordance with the provisions of the

 Israeli Companies Law and the

.Company’s Articles of Association
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר  בעד בעד   approval of the Compensation of)A( .5 5 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

מיוחד )רוב   .Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr תקשורת בע"מ 

מיוחד   .Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr )דואלי(

ללא   .Arieh Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr

פירוט(  Ori Yaron and approval and ratification of

 ;the Compensation of Mr. Barak Pridor

  approval and ratification of the)B(

 reimbursement of Reasonable Expenses

 of each of the directors listed above in

 clause (A); (C) approval that the directors

 listed above in clause (A) will continue to

 benefit from the Company's existing

 D&amp;O insurance policy ; (D) approval

 and ratification that Mr. Barak Pridor will

 benefit from the indemnification letter

 subject to the adoption of Resolution 5

 below; and (E) approval that the directors

 listed above in clause (A) who have

 indemnification letters will continue to

 benefit from the indemnification

 thereunder and will be granted a new

 indemnification and release letter, (as set

;)forth in Resolution 7 below

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר בעד בעד   approval of the Compensation of)A( .6 6 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

רגיל  ;Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg תקשורת בע"מ 

  approval and ratification of the)B( )דואלי(

 reimbursement of Reasonable Expenses

 of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie

 Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat

 Ronen and Mr. Arie Steinberg will

 continue to benefit from the Company's

 existing D&amp;O insurance policy; and

  approval that Ms. Osnat Ronen and)D(

 Mr. Arie Steinberg who have

 indemnification letters will continue to

 benefit from the indemnification

 thereunder and be granted a new

 indemnification and release letter subject

.to the adoption of Resolution 7

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  Approval and ratification of the grant of .7 7 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

מיוחד )רוב   an indemnification letter to Mr. Barak תקשורת בע"מ 

מיוחד  .Pridor )דואלי(

ללא 

פירוט(

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  Approval of the amendments to .8 8 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

מיוחד )רוב   provisions of the Company’s Articles of תקשורת בע"מ 

מיוחד  .Association )דואלי(

ללא 

פירוט(

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  Approval of a new indemnification and .9 9 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

מיוחד )רוב   release letter to the Company's Office תקשורת בע"מ 

מיוחד  .Holders )דואלי(

ללא 

פירוט(

0.70% 2,768,104 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  Approval of a new Compensation .10 10 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

מיוחד )רוב  .Policy for the Company's Office Holders תקשורת בע"מ 

מיוחד  )דואלי(

ללא 

פירוט(

0.70% 2,768,104 √ ל.ר דיון דיון דיון  Do your holdings and your vote .11 11 שנתית 28/09/16 14:00 1083484 חברת פרטנר 

 require the consent of the Israeli Minister תקשורת בע"מ 

 )i(of Communications pursuant to )דואלי(

 Sections 21 (Transfer of Means of

-Control) or 23 (Prohibition of Cross

 Ownership) of the Company’s General

 License for the Provision of Mobile Radio

 Telephone Services using the Cellular

 Method in Israel dated April 7, 1998, as

 amended (the “License”); or (ii) any other

 license granted to Partner, directly or

 indirectly. For your convenience, a

 translation of sections 21-24 to the

 License is attached as Annex “H” to the

 Proxy Statement distributed with this

.Deed of Vote

0.92% 4,844,358 √ לא 63.29 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה  1 מיוחדת 28/09/16 14:00 1097278 אמות השקעות בע"מ

מיוחד בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות .
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.92% 4,844,358 √ לא 64.06 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה  2 מיוחדת 28/09/16 14:00 1097278 אמות השקעות בע"מ

מיוחד בהתאמה למדיניות התגמול המעודכנת .

4.87% 37,126 √ לא דיון דיון דיון 1. דיווח, דיון והתייעצות- מתן דיווח וקבלת  1 אג"ח 28/09/16 14:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

עדכונים מאת החברה בדבר מצב עסקי החברה  בע"מ

וכן בדבר דיווחי החברה האחרונים שפורסמו 

ביום 23.9.2016 לרבות בקשר עם "עסקת 

ההשקעה" כהגדרתה בדיווחי החברה לרבות 

בקשר עם בקשת החברה לדחיית תשלום הקרן 

בגין אגרות חוב סדרה ד' הקבוע ליום 

25.10.2016 וויתור מצד מחזיקי אגרות החוב 

)סדרות ד', ה' ו-י'( על עמידת החברה באמות 

המידה הפיננסיות המפורטות בשטרי הנאמנות 

ועל זכותם להעמיד את חוב החברה כלפיהם 

לפירעון מיידי, בגין עילות מוגדרות הכוללות בין 

היתר אי עמידה בהתניות פיננסיות, הפסקת 

תשלומים ע"י החברה, הרעה מהותית בעסקי 

החברה ועילות סל שונות.

4.87% 37,126 √ לא דיון דיון דיון 2. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 28/09/16 14:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב בע"מ

5.05% 128,931 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיווח, דיון והתייעצות מתן דיווח וקבלת  1 אג"ח 28/09/16 14:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

עדכונים מאת החברה בדבר מצב עסקי החברה  בע"מ

וכן בדבר דיווחי החברה האחרונים שפורסמו 

ביום 23.9.2016 לרבות בקשר עם "עסקת 

ההשקעה" כהגדרתה בדיווחי החברה לרבות 

בקשר עם בקשת החברה לדחיית תשלום הקרן 

בגין אגרות חוב סדרה ד' הקבוע ליום 

25.10.2016 וויתור מצד מחזיקי אגרות החוב 

)סדרות ד', ה' ו-י'( על עמידת החברה באמות 

המידה הפיננסיות המפורטות בשטרי הנאמנות 

ועל זכותם להעמיד את חוב החברה כלפיהם 

לפירעון מיידי, בגין עילות מוגדרות הכוללות בין 

היתר אי עמידה בהתניות פיננסיות, הפסקת 

תשלומים ע"י החברה, הרעה מהותית בעסקי 

החברה ועילות סל שונות.

5.05% 128,931 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 28/09/16 14:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ

1.03% 28,273,856 √ לא רוב  עבר בעד בעד הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור  1 מיוחדת 28/09/16 16:30 662577 בנק הפועלים בע"מ

רגיל חיצוני, כמשמעות מונח זה בהוראה 301 

להוראות ניהול בנקאי תקין, וכדירקטור בלתי 

תלוי, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, 

לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 

באוקטובר 2016.

1.03% 28,273,856 √ לא רוב  עבר בעד בעד מינוי מר ישראל תפוחי לכהונת דירקטור בבנק,  2 מיוחדת 28/09/16 16:30 662577 בנק הפועלים בע"מ

רגיל לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 

2016

1.11% 4,913,162 √ לא 99.99 רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני  1 מיוחדת 29/09/16 10:00 576017 החברה לישראל 

מיוחד בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום  בע"מ

11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי 

כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה .

0.97% 465,727 √ לא 77.55 רוב  עבר בעד בעד אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה  1 מיוחדת 29/09/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

מיוחד לתקופה של 3 שנים החל מיום 1.1.2017

0.97% 465,727 √ לא 77.65 רוב  עבר בעד בעד הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם  2 מיוחדת 29/09/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

מיוחד קוזניצקי, יו"ר דירקטוריון של החברה, ב- 3 שנים 

נוספות החל מיום 1.1.2017

0.97% 465,727 √ לא 90.82 רוב  עבר בעד בעד 3. הארכת התקשרות החברה עם חברת הניהול  3 מיוחדת 29/09/16 11:00 155036 מנרב אחזקות בע"מ

מיוחד שבבעלות מר דרור קוזניצקי, מנכ"ל חברת מנרב 

פרויקטים בע"מ, ב- 3 שנים נוספות החל מיום 

1.1.2017

1.70% 352,329 √ לא 53 רוב  עבר נגד ללא  1. לאשר לחברה להעמיד ערבות לחובותיה של  1 אג"ח 29/09/16 11:00 1105535 קרדן אן.וי.

מיוחד המלצה Emerging Investments XII B.V חברת

2.76% 872,417 √ 56.1 רוב  לא עבר נגד 1. לאשר לחברה להעמיד ערבות לחובותיה של  1 אג"ח 29/09/16 11:00 1113034 קרדן אן.וי.

מיוחד Emerging Investments XII B.V חברת

4.17% 0 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. אסיפת דיווח והתייעצות, כמפורט בקובץ  1 אג"ח  05/10/16 15:30 4150090 חבס השקעות 

המצורף התייעצו )1960( בע"מ 

ת )מחוקה(

1.87% 0 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. אסיפת דיווח והתייעצות, כמפורט בקובץ  1 אג"ח  05/10/16 15:30 4150124 חבס השקעות 

המצורף התייעצו )1960( בע"מ 

ת )מחוקה(

2.94% 1,142,050 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

החברה לשנת 2015.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  2 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל חיצוני( מר אבהרם נוסבאום, לתקופת כהונה 

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

המניות של החברה.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  3 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל חיצוני( מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד 

לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  4 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל חיצוני( מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת 

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  5 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל חיצוני( מר אלכס ליפשיץ, לתקופת כהונה נוספת 

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית  6 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל )שאינה חיצונית( גב' דליה שאשו, לתקופת 

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של 

בעלי המניות של החברה.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  7 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל חיצוני( מר יצחק רביד, לתקופת כהונה נוספת עד 

לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי  8 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל תלוי מר סובל צבי, לתקופת כהונה נוספת עד 

לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר  9 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר  בעד בעד 10. תיקון תקנון החברה. 10 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

מיוחד )רוב 

מיוחד 

ללא 

פירוט(

2.94% 1,142,050 √ לא רוב  עבר בעד בעד 11. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  11 מיוחדת 06/10/16 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

רגיל לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה 

)שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה 

וקרוביהם(.

1.04% 935,240 √ לא 84.18 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק 1 שנתית 06/10/16 13:00 722314 בנק אגוד לישראל 

מיוחד בע"מ

1.04% 935,240 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר זאב  2 שנתית 06/10/16 13:00 722314 בנק אגוד לישראל 

רגיל אבלס, יו"ר דירקטוריון הבנק בע"מ

1.04% 935,240 √ לא 99.48 רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מר אלברטו גרפונקל כדירקטור חיצוני  3 שנתית 06/10/16 13:00 722314 בנק אגוד לישראל 

מיוחד בבנק לפי חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת  בע"מ

בת שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2016

1.04% 935,240 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור  4 שנתית 06/10/16 13:00 722314 בנק אגוד לישראל 

רגיל בבנק בע"מ

1.04% 935,240 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון במאזן, בדו"חות הכספיים ובדינים  5 שנתית 06/10/16 13:00 722314 בנק אגוד לישראל 

והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי החשבון  בע"מ

המבקרים, סומך חייקין, לשנה שנסתיימה ביום 

31 בדצמבר 2015

1.04% 935,240 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של רו"ח המבקרים סומך חייקין,  6 שנתית 06/10/16 13:00 722314 בנק אגוד לישראל 

רגיל הסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם  בע"מ

לשנת 2017 וכן דיווח על שכר רואי החשבון 

המבקרים לשנת 2015

0.95% 822,624 √ לא 87.19 רוב  עבר בעד בעד 1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה  1 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

מיוחד בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים בע"מ

0.95% 822,624 √ לא 97.73 רוב  עבר בעד בעד 2. תיקון תקנון החברה כך שהפטור מאחריות,  2 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

מיוחד שהחברה רשאית לתת לנושאי משרה בחברה,  בע"מ

לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה 

או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא 

משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש 

בה עניין אישי

0.95% 822,624 √ לא 92.19 רוב  עבר בעד בעד 3. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים  3 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

מיוחד בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות קשורות  בע"מ

וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, שהינם בעל 

השליטה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמם

0.95% 822,624 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. עדכון כתבי פטור מאחריות לדירקטורים  4 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

רגיל המכהנים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות  בע"מ

קשורות וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, למעט 

דירקטורים שהינם בעל השליטה ו/או קרוביו ו/או 

מי מטעמם

0.95% 822,624 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש כדירקטור של מר יחזקאל דברת. 5 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

רגיל בע"מ

0.95% 822,624 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש כדירקטור של מר מאיר שמיר. 6 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

רגיל בע"מ

0.95% 822,624 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר דוד  7 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

רגיל שוורץ. בע"מ

0.95% 822,624 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של  8 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

רגיל החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'  בע"מ

.)Deloitte(

0.95% 822,624 √ ל.ר דיון דיון 9. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין  9 שנתית 06/10/16 14:00 127019 מבטח שמיר אחזקות 

היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות  בע"מ

הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 

בדצמבר 2015.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.10% 2,236,438 √ לא 75.31 רוב  עבר נגד בעד 1. מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה  1 מיוחדת 06/10/16 14:00 224014 כלל החזקות עסקי 

מיוחד לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום  ביטוח בע"מ

23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור 

חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם 

לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי 

חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת 

המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי 

דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על 

אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר, 

בראשות השופטת )בדימוס( שרה גדות. 

ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. 

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל 

אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. 

לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, 

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים 

המצורפים לדיווח מיידי זה.

1.10% 2,236,438 √ לא 62.05 רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מר מאיר מישל מנחם כדירקטור חיצוני  2 מיוחדת 06/10/16 14:00 224014 כלל החזקות עסקי 

מיוחד בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל  ביטוח בע"מ

מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי 

דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, 

בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של 

אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך 

רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה 

למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי 

הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, 

במשרד האוצר, בראשות השופטת )בדימוס( 

שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה 

בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע 

עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור 

חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה 

המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של 

המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

0.81% 2,570,482 √ לא 99.98 רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי גב' רונית בודו לדירקטורית חיצונית  1 מיוחדת 06/10/16 14:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד בחברה. ופיננסים בע"מ

0.81% 2,570,482 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים  2 מיוחדת 06/10/16 14:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

רגיל חובת  וקביעת שכרם ופיננסים בע"מ

השתת

פות

0.27% 19,949,369 √ לא 52.45 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה  1 שנתית 06/10/16 14:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

מיוחד בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, 

בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

0.27% 19,949,369 √ לא 86.38 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה,  2 שנתית 06/10/16 14:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

מיוחד כפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית על ידי 

האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.15 לדוח 

זימון האסיפה.

0.27% 19,949,369 √ לא 55.82 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור עדכון לדמי הניהול החודשיים במסגרת  3 שנתית 06/10/16 14:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

מיוחד הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה מר יובל 

ברונשטיין )באמצעות חברה פרטית בבעלותו 

המלאה( בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון 

האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול 

העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.

0.27% 19,949,369 √ לא 74.39 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור הארכת הסכם הניהול הקיים בין  4 שנתית 06/10/16 14:00 1119478 קבוצת עזריאלי בע"מ

מיוחד החברה לבין חברה בשליטת יושבת ראש 

הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה 

עזריאלי. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדוח זימון 

האסיפה.

1.30% 1,005,925 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 1 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

ומיוחדת בע"מ

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר  2 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ומיוחדת בע"מ

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  3 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  4 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  5 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  6 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

אבי באשר לתקופת כהונה נוספת

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  7 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  8 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  9 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת

1.30% 1,005,925 √ לא רוב  עבר בעד בעד 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום  10 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

רגיל בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני:  ומיוחדת בע"מ

יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת

1.30% 1,005,925 √ לא 93.9 רוב  עבר בעד בעד 11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - 11 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

מיוחד ומיוחדת מר יעקב גולדמן בע"מ

1.30% 1,005,925 √ לא 66.24 רוב  עבר בעד בעד 12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה  12 שנתית  06/10/16 15:00 1081843 מיטב דש השקעות 

מיוחד של נושאי משרה בחברה ומיוחדת בע"מ

1.86% 127,407 √ לא 70.54 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור הארכת ההתקשרות בעסקה לגבי תנאי  1 מיוחדת 06/10/16 16:00 399014 בריל תעשיות נעליים 

מיוחד כהונתו והעסקתו של מר שלמה בוסקילה בחברה בע"מ

4.87% 35,721 √ לא 99.5 רוב  עבר בעד ללא  1. לאשר ולהורות כדלקמן: )א(לדחות את מועד  1 אג"ח  09/10/16 16:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה תשלום הקרן בלבד בגין אגרות החוב הקבוע  נדחית בע"מ

ליום 24 באוקטובר 2016 ליום 28 בפברואר 

2017 ועל דחיית המועד הקובע לתשלום קרן 

אגרות החוב ליום 28 בפברואר 2017. )ב(לדחות 

את בחינת עמידת החברה בתניות הפיננסיות 

הקבועות בשטר הנאמנות עד ליום 28 בפברואר 

2017 וכן לא להעמיד במהלך התקופה שעד ליום 

28 בפברואר 2017 את אגרות החוב לפירעון 

מיידי בגין אילו מהעילות הקבועות בשטר 

הנאמנות, לרבות, בין היתר, בגין אי עמידה 

בהתניות פיננסיות, הרעה מהותית בעסקי 

החברה ועילות סל שונות וזאת עד ליום 28 

בפברואר 2017. )ג(על אף האמור לעיל, ככל 

שיחול אירוע חריג )כהגדרתו להלן( במהלך 

התקופה שתחילתה ממועד קבלת החלטת 

מחזיקי אגרות החוב ועד ליום 28 בפברואר 

2017 )להלן: "תקופת הביניים"( לא יהיה 

בהחלטה שלעיל כדי לגרוע מזכותם של הנאמן 

ו/או מחזיקי אגרות החוב להעמיד את אגרות 

החוב לפירעון מיידי ועם קרות אירוע חריג, 

הנאמן יהא רשאי לזמן אסיפה שעל סדר יומה 

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. "ארוע חריג" 

משמע כל אחד מאלו – א. החרפה משמעותית 

במצבה הפיננסי והתזרימי של החברה בתקופת 

הביניים או עצירת פעילות החברה באיז

5.05% 128,072 √ לא 99.9 רוב  עבר בעד ללא  1. לאשר ולהורות כדלקמן: א. לדחות את בחינת  1 אג"ח  09/10/16 23:59 1128396 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה עמידת החברה בתניות הפיננסיות הקבועות  נדחית בע"מ

בשטר הנאמנות עד ליום 28 בפברואר 2017 וכן 

לא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי בגין 

אילו מהעילות הקבועות בשטר הנאמנות, לרבות 

בין היתר, בגין אי עמידה בהתניות פיננסיות, 

הרעה מהותית בעסקי החברה ועילות סל שונות 

וזאת עד ליום 28 בפברואר 2017. ב. על אף 

האמור לעיל, ככל שיחול אירוע חריג )כהגדרתו 

להלן( במהלך התקופה שתחילתה ממועד קבלת 

החלטת מחזיקי אגרות החוב ועד ליום 28 

בפברואר 2017 )להלן: "תקופת הביניים"( לא 

יהיה בהחלטה שלעיל כדי לגרוע מזכותם של 

הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב להעמיד את 

אגרות החוב לפירעון מיידי ועם קרות אירוע 

חריג, הנאמן יהא רשאי לזמן אסיפה שעל סדר 

יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. "ארוע 

חריג" משמע כל אחד מאלו – א. החרפה 

משמעותית במצבה הפיננסי והתזרימי של 

החברה בתקופת הביניים או עצירת פעילות 

החברה באיזה מהפרויקטים שבהם היא 

משמשת קבלן מבצע; ב. ביטול ו/או שינוי במו"מ 

לביצוע השקעה כספית בחברה עם קבוצת 

המשקיעים נשוא דיווח החברה מיום 23.9.16 

ו/או שינוי מהותי בתנאי העסקה; ג. העמדת חוב 

החברה לפרעון מיידי על

1.01% 2,245,713 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2015,  1 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

הערוך בהתאם לדין ההולנדי ובדו"ח התקופתי  פרופרטיז אן וי

של החברה לשנת 2015, הערוך על פי תקנות 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-

1970 )ללא החלטה(

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של  2 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל החברה לשנת 2015, הערוך לפי הדין ההולנדי  פרופרטיז אן וי

)החלטה( – מוצע לאמץ את הדו"ח הכספי 

השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2015, 

הערוך בהתאם לדין ההולנדי.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל )החלטה( -  3 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי  פרופרטיז אן וי

החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות 

השנתיים של החברה לשנת 2016, הערוכים על 

פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

ומיידיים(, התש"ל-1970.

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד )החלטה( -  4 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל  IUS Statutory מוצע למנות מחדש את משרד פרופרטיז אן וי

Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון 

החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים 

של החברה לשנת 2016, וזאת לצורך ביקורת 

הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה 

לשנת 2016, בהתאם לדין ההולנדי.

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר נגד נגד פטור מאחריות )החלטה( - מוצע לפטור את  5 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע  פרופרטיז אן וי

פעולותיהם, בשנת הכספים 2015, ככל שביצוע 

פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי השנתי של 

החברה לשנת 2015.

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן  6 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל כדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני( בדירקטוריון  פרופרטיז אן וי

החברה לתקופת כהונה נוספת )החלטה( – מוצע 

למנות מחדש את מר Robert Israel כדירקטור 

)שאינו דירקטור חיצוני( בדירקטוריון החברה

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר נגד נגד 7. מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן  7 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל כדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני( בדירקטוריון  פרופרטיז אן וי

החברה לתקופת כהונה נוספת )החלטה( – מוצע 

למנות מחדש את מר Ulrich Tappe כדירקטור 

)שאינו דירקטור חיצוני( בדירקטוריון החברה

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד  ,Jan H. van der Meer 8. מינוי מחדש של מר 8 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה  פרופרטיז אן וי

נוספת כדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני( 

 .Jan H החלטה( – מוצע למנות מחדש את מר(

van der Meer לדירקטור )שאינו דירקטור 

חיצוני( בדירקטוריון החברה

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד  ,Nansia Koutsou '9. מינויה מחדש של גב 9 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל כדירקטורית )שאינו דירקטורית חיצונית( לתקופת  פרופרטיז אן וי

כהונה נוספת )החלטה( – מוצע למנות מחדש 

את גב' Nansia Koutsou לדירקטורית )שאינה 

דירקטורית חיצונית( בדירקטוריון החברה

1.01% 2,245,713 √ לא רוב  הורד  בעד בעד 10. תיקון תקנון החברה )החלטה( - מוצע לתקן  10 שנתית 10/10/16 11:00 1121607 בראק קפיטל 

מיוחד מסדר  את תקנון החברה באופן שיכלול את ההוראות  פרופרטיז אן וי

היום הנדרשות מכוח צו ניירות ערך )החלפת התוספת 

הרביעית לחוק(, התשע"ו – 2016 , וזאת לעניין 

אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף 

39א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

0.89% 4,964,330 √ ל.ר דיון דיון 1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים  1 שנתית 13/10/16 14:00 593038 הבנק הבינלאומי 

המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן  הראשון לישראל 

בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו,  בע"מ

דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים 

המכהנים כדירקטורים חיצוניים )בהתאם לחוק 

החברות או לנוהל בנקאי תקין( ממשיכים לכהן 

בכהונתן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים 

חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורוביץ, פנינה 

ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, דוד אסיא, דניאל 

פורמן, אילן עייש, מנחם ענבר וחנוך דב 

גולדפריינד.

0.89% 4,964,330 √ ל.ר דיון דיון 2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31  2 שנתית 13/10/16 14:00 593038 הבנק הבינלאומי 

בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת  הראשון לישראל 

ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי  בע"מ

המניות.

0.89% 4,964,330 √ ל.ר דיון דיון 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  3 שנתית 13/10/16 14:00 593038 הבנק הבינלאומי 

.2015 הראשון לישראל 

בע"מ

0.89% 4,964,330 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי של רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה  4 שנתית 13/10/16 14:00 593038 הבנק הבינלאומי 

רגיל החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת  הראשון לישראל 

הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף  בע"מ

השירותים שיינתנו על ידו.

0.89% 4,964,330 √ לא 99.93 רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק,  5 שנתית 13/10/16 14:00 593038 הבנק הבינלאומי 

מיוחד לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים,  הראשון לישראל 

שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016. בע"מ

0.88% 3,106,388 √ לא 92 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול של החברה 1 מיוחדת 13/10/16 14:00 829010 דלק מערכות רכב 

מיוחד בע"מ

0.88% 3,106,388 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון 2 מיוחדת 13/10/16 14:00 829010 דלק מערכות רכב 

רגיל בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.72% 188,964 √ לא רוב  עבר אין  נגד 1. למנות מחדש כדירקטור את מר יוסי ביתן 1 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

רגיל חובת  והחזקות )1999( 

השתת בע"מ

פות

0.72% 188,964 √ לא רוב  עבר אין  נגד 2. למנות מחדש כדירקטור את מר נחום ינאי 2 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

רגיל חובת  והחזקות )1999( 

השתת בע"מ

פות

0.72% 188,964 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. למנות מחדש כדירקטור את מר שאול אשכנזי 3 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

רגיל חובת  והחזקות )1999( 

השתת בע"מ

פות

0.72% 188,964 √ לא רוב  עבר אין  נגד 4. למנות מחדש כדירקטור את מר רון ראובני 4 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

רגיל חובת  והחזקות )1999( 

השתת בע"מ

פות

0.72% 188,964 √ לא רוב  עבר אין  נגד 5. למנות מחדש כדירקטור את מר איתן ארזי 5 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

רגיל חובת  והחזקות )1999( 

השתת בע"מ

פות

0.72% 188,964 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר  6 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

רגיל חובת  הנוכחי של החברה, משרד זיו האפט - רואי  והחזקות )1999( 

השתת חשבון בע"מ

פות

0.72% 188,964 √ לא 91.69 רוב  עבר בעד בעד 7. למנות את גב' גב' זיסי אדווה הצובאי  7 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

מיוחד לדירקטורית חיצונית לתקופה של שלוש שנים והחזקות )1999( 

בע"מ

0.72% 188,964 √ ל.ר דיון דיון דיון 8. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של  8 שנתית 13/10/16 14:00 1090943 רם-און השקעות 

החברה ליום 31.12.2015 והחזקות )1999( 

בע"מ

0.51% 2,171,389 √ לא 70.35 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של  1 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

מיוחד החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח  ומלונאות בע"מ

זימון האסיפה הכללית של החברה )מדיניות 

התגמול המעודכנת( לתקופה של 3 שנים החל 

ממועד אישורה של האסיפה, בכפוף ובהתאם 

למפורט במדיניות התגמול.

0.51% 2,171,389 √ לא 99.96 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור תיקון תקנה 129ב. לתקנון החברה,  2 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

מיוחד העוסקת בין השאר בשיפוי דירקטורים ונושאי  ומלונאות בע"מ

משרה בחברה באופן שתבוטל המגבלה של 36 

מיליון ש"ח והכל בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח 

ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.

0.51% 2,171,389 √ לא 99.96 רוב  עבר בעד בעד 3. בכפוף לאישור תיקון תקנה 129ב. לתקנון  3 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

מיוחד החברה, אישור עדכון כתב ההתחייבות לשיפוי  ומלונאות בע"מ

נושאי משרה הקיים בחברה אשר יוענק 

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות 

דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי 

שליטה בחברה ו/או קרובו, ולגביהם בכפוף 

להוראות סעיף 275)א1()1(, כפי שיכהנו בחברה 

או בחברות בנות מעת לעת, והכל בהתאם לנוסח 

המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית.

0.51% 2,171,389 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. למנות את רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך- 4 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

רגיל חובת  חייקין )KPMG(, כרואי החשבון המבקרים של  ומלונאות בע"מ

השתת החברה, כאשר בהתאם לתקנון החברה, 

פות הדירקטוריון, יהא מוסמך לקבוע את שכרם.

0.51% 2,171,389 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את  5 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

רגיל חובת  הדירקטור מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה  ומלונאות בע"מ

השתת בדירקטוריון החברה.

פות

0.51% 2,171,389 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את  6 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

רגיל חובת  הדירקטור מר יהושע רוזנצוויג המכהן במועד זה  ומלונאות בע"מ

השתת בדירקטוריון החברה )אשר יהיה וימשיך להיות 

פות זכאי בגין כל תקופת כהונתו כדירקטור בחברה 

לכל תנאי הכהונה המקובלים(.

0.51% 2,171,389 √ לא רוב  עבר אין  בעד 7. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את  7 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

רגיל חובת  הדירקטור מר איתן רף המכהן במועד זה  ומלונאות בע"מ

השתת בדירקטוריון החברה )אשר יהיה וימשיך להיות 

פות זכאי בגין כל תקופת כהונתו כדירקטור בחברה 

לכל תנאי הכהונה המקובלים(.

0.51% 2,171,389 √ ל.ר דיון דיון דיון 8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה  8 שנתית 13/10/16 15:35 387019 אלרוב נדל"ן 

ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה  ומלונאות בע"מ

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.12% 254,026 √ לא 99.8 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור תנאי ההתקשרות עם מנהל המפעל  1 מיוחדת 18/10/16 12:00 1080837 שניב תעשיות נייר 

מיוחד של החברה, מר רפי טל, בתנאים המפורטים  בע"מ

בדוח המידי שאליו מצורף כתב הצבעה זה. על 

פי תנאי ההתקשרות המוצעים, החברה תשלם 

למר טל שכר ברוטו בסך של 36,500 ₪ לחודש, 

)יובהר כי שכר זה משולם בגין 100% משרה(. 

בנוסף, לצורך מילוי תפקידו, החברה תעמיד 

לרשותו של מר טל מכונית מדרגה 4 לבחירתו. 

החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש 

ובהחזקת הרכב לפי נוהלי החברה. מהשכר 

הקבוע של מר טל יופרשו תשלומים לקרן 

השתלמות בשיעור של 7.5% ו-2.5% נוספים 

ינוכו משכרו לחשבון הקרן, כמו כן, החברה 

תפריש או תנכה משכרו של מר טל כספים 

לביטוח מנהלים/קרן פנסיה/קופת גמל לחיסכון או 

כל שילוב ביניהם לבחירתו )הפרשות המעביד 

לביטוח מנהלים: 8.33% – פיצוי פיטורין, 5% – 

תגמולים, 7.5% – קרן השתלמות(. מר טל יהא 

זכאי למענק שנתי בגין עמידה ביעדים בשיעור 

הנע בין שכר חודשי אחד לשלושה בהתאם 

לתוכנית בונוסים כנהוג בחברה. כמו כן, אם 

החברה תבנה תכנית מניות למנהליה, מר טל 

ייכלל בתכנית זו. תנאי ההתקשרות המוצעים 

למר טל חורגים ממדיניות התגמול של החברה 

לנושאי משרה בכירה הקובעת שרכיב השכר 

הקבוע לנושא משרה בכירה לא יעלה על סך

4.87% 13,875 √ לא דיון דיון דיון 1. מתן דיווח וקבלת עדכונים מאת החברה בדבר  1 אג"ח 25/10/16 13:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

מצב עסקי החברה וכן בדבר דיווחי החברה  בע"מ

האחרונים שפורסמו ביום 18.10.2016 וביום 

19.10.2016 בעניין בקשת החברה לקבלת צו 

להקפאת הליכים

4.87% 13,875 √ לא דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 25/10/16 13:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ

5.05% 54,144 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. מתן דיווח וקבלת עדכונים מאת החברה בדבר  1 אג"ח 25/10/16 13:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

מצב עסקי החברה וכן בדבר דיווחי החברה  בע"מ

האחרונים שפורסמו ביום 18.10.2016 וביום 

19.10.2016 בעניין בקשת החברה לקבלת צו 

להקפאת הליכים .

5.05% 54,144 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 25/10/16 13:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ

0.78% 848,271 √ לא ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

החברה לשנת 2015. בע"מ

0.78% 848,271 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  2 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל חיצוני( מר צחי נחמיאס, לתקופת כהונה נוספת  בע"מ

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

0.78% 848,271 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  3 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל חיצוני( מר עמית ברגר, לתקופת כהונה נוספת  בע"מ

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

0.78% 848,271 √ לא 99.99 רוב  עבר בעד בעד 4. לאשר את מינוייה של הדירקטורית החיצונית  4 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

מיוחד גב' מירי לנט שריר לתקופת כהונה של שלוש  בע"מ

שנים

0.78% 848,271 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. בכפוף לאישור מינוייה של גב' מירי לנט שריר  5 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל כדירקטורית חיצונית בחברה , לאשר את תנאי  בע"מ

כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה 

כמפורט בזימון

0.78% 848,271 √ לא 99.99 רוב  עבר בעד בעד הארכת כהונתו של מר יאיר שלהב כדירקטור  6 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )כהונה  בע"מ

שנייה( של 3 שנים שתחילתה ביום 18 בנובמבר, 

.2016

0.78% 848,271 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר יאיר  7 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל שלהב כדירקטור חיצוני בחברה , לאשר מחדש  בע"מ

את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני 

בחברה כמפורט בדוח הזימון

0.78% 848,271 √ לא רוב  הורד  מבוטל ללא  8. לאשר את מינויי של הדירקטורית החיצונית  8 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל מסדר  ת המלצה גב' נורית פלג לתקופת כהונה של שלוש שנים. בע"מ

היום

0.78% 848,271 √ לא רוב  הורד  מבוטל ללא  9. בכפוף לאישור מינוייה של גב' נורית פלג  9 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

מיוחד מסדר  ת המלצה כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 8 לעיל,  בע"מ

היום לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית 

חיצונית בחברה כמפורט בדוח הזימון

0.78% 848,271 √ לא רוב  עבר בעד בעד 10. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר  10 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בע"מ

0.78% 848,271 √ לא 80.85 רוב  עבר בעד בעד 11. לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי  11 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

מיוחד משרה בחברה המצ"ב כנספח ה' לדוח הזימון בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.78% 848,271 √ לא 80.85 רוב  עבר בעד בעד 12. בכפוף לאישור התיקונים במדיניות התגמול  12 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

מיוחד כמפורט בסעיף 1.11 לזימון, לאשר התקשרות  בע"מ

החברה בהסכם שירותי ניהול חדש עם חברה 

פרטית בבעלות ושליטה מלאה של מנכ"ל 

החברה לתקופה מיום 1 ביולי 2016 ועד ליום 30 

ביוני 2021, בהתאם למדיניות התגמול של 

החברה.

0.78% 848,271 √ לא 55.84 רוב  עבר בעד בעד 13. בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם  13 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

מיוחד שירותי ניהול חדש כאמור בס'' 1.12 לזימון,  בע"מ

לאשר מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה 

בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו 

מעת לעת. לנוסח כתב פטור מאחריות המקובל 

בחברה ראו נספח ג'')2( לדוח זה.

0.78% 848,271 √ לא רוב  עבר בעד בעד 14. בכפוף לאישור מינויה של הגב'' מירי לנט  14 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל שריר כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס''   בע"מ

1.4 לזימון, לאשר מתן כתב פטור מאחריות 

למירי לנט שריר, בהתאם לתנאים המקובלים 

בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב הפטור 

מאחריות המקובל בחברה ראו נספח ג)2( לדוח 

זה.

0.78% 848,271 √ לא רוב  עבר בעד בעד 15. בכפוף לאישור הארכת כהונת מר יאיר  15 מיוחדת 26/10/16 12:00 1104488 מגה אור החזקות 

רגיל שלהב כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס'' 1.6  בע"מ

לזימון, לאשר מתן כתב פטור מאחריות ליאיר 

שלהב, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי 

שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב הפטור מאחריות 

המקובל בחברה ראו נספח ג)2( לדוח זה.

1.20% 142,373 √ ל.ר דיון בעד דיון דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של  1 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

החברה לשנת 2015 ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי רו"ח מבקר של החברה 2 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

רגיל ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי הדירקטור יאיר רוטלוי בחברה לתקופת  3 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

רגיל כהונה נוספת ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי הדירקטור ליגד רוטלוי בחברה לתקופת  4 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

רגיל כהונה נוספת ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי הדירקטורית ציפורה לוי בחברה לתקופת  5 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

רגיל כהונה נוספת ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי הדירקטור שמוליק זוסמן בחברה  6 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

רגיל לתקופת כהונה נוספת ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי הדירקטורית הבלתי תלויה טלי ירון  7 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

רגיל אלדר בחברה לתקופת כהונה נוספת ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ לא 99.24 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור הענקת מענק מיוחד לסמנכ"ל הכספים  8 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

מיוחד והפתוח העסקי של החברה ומיוחדת השקעות בע"מ

1.20% 142,373 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 9. הארכה ותיקון של התקשרות החברה עם מר  9 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

מיוחד זוריק רוטלוי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה,  ומיוחדת השקעות בע"מ

בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה

1.20% 142,373 √ לא 99.24 רוב  עבר בעד בעד 10. אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה  10 שנתית  27/10/16 11:00 753012 לודזיה רוטקס 

מיוחד מר זוריק רוטלוי, הנמנה על בעלי השליטה  ומיוחדת השקעות בע"מ

בחברה

0.63% 177,312 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015,  1 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

כפי שפורסם על ידי החברה ביום 31 במרץ  )מ.עו.פ( בע"מ

2016, מספר אסמכתא: 2016-01-022449 

)להלן: "הדוח התקופתי"(, המובא בדוח זה על 

דרך הפניה.

0.63% 177,312 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח  2 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

רגיל חובת  בדבר שכרו. מוצע למנות מחדש את משרד רואי  )מ.עו.פ( בע"מ

השתת החשבון ברייטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואי 

פות החשבון המבקרים של החברה.

0.63% 177,312 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מוצע למנות מחדש את ה"ה עודד פלר  3 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על  )מ.עו.פ( בע"מ

השתת כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו-

פות 225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 

כהונתו. פרטים אודות עודד פלר פורטו בדוח 

התקופתי ובהצהרת הכשירות.

0.63% 177,312 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. מוצע למנות מחדש את ה"ה זק יששכר  4 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על  )מ.עו.פ( בע"מ

השתת כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו-

פות 225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 

כהונתו. פרטים אודות זק יששכר פורטו בדוח 

התקופתי ובהצהרת הכשירות.

0.63% 177,312 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. מוצע למנות מחדש את ה"ה עירן טאוס  5 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על  )מ.עו.פ( בע"מ

השתת כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו-

פות 225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 

כהונתו. פרטים אודות עירן טאוס פורטו בדוח 

התקופתי ובהצהרת הכשירות.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.63% 177,312 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. מוצע למנות מחדש את ה"ה אירית שלומי  6 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

רגיל חובת  כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. לדוח זה  )מ.עו.פ( בע"מ

השתת מצורפת הצהרתה על כשירותה לכהן 

פות כדירקטורית בלתי תלויה כנדרש בסעיפים 224ב 

ו-225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות 

על כהונתה. פרטים אודות אירית שלומי פורטו 

בדוח התקופתי, בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח 

זימון האסיפה המצורף.

0.63% 177,312 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי דירקטור חיצוני לחברה. מוצע למנות  7 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

מיוחד מחדש את מר אליעזר שריר )להלן: "הדח"צ"(  )מ.עו.פ( בע"מ

לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

שלישית בת שלוש שנים, בהתאם להצעתו של 

דירקטוריון החברה מיום 21 בספטמבר 2016, 

אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה 

למינויו מחדש או מיום 24 בנובמבר 2016 )מועד 

סיום כהונתו השניה של הדח"צ בחברה(, לפי 

המאוחר. הדח"צ הינו בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית, כמשמעותה על פי חוק החברות. לדוח 

זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור 

חיצוני כנדרש בסעיפים 224ב,241 ו-225 לחוק 

החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו. 

פרטים אודות אליעזר שריר פורטו בדוח 

התקופתי, בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון 

האסיפה המצורף.

0.63% 177,312 √ לא 65.46 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה  8 שנתית 27/10/16 12:00 589010 אמיליה פיתוח 

מיוחד בחברה. מוצע לאשר, בתוקף ממועד אישורה של  )מ.עו.פ( בע"מ

האסיפה, את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי 

משרה בחברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח 

מיידי זה )להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"(, 

אשר תהווה מדיניות תגמול מעודכנת )בתוקף 

ממועד אישורה( לעומת מדיניות התגמול הקיימת 

לנושאי משרה בחברה, כפי שאושרה על ידי 

החברה ביום 2 בינואר 2014 )להלן: "מדיניות 

התגמול הקיימת"( ואשר תפקע במועד אישורה 

של מדיניות התגמול המעודכנת. פרטים נוספים 

בקשר עם מדיניות התגמול המעודכנת והליך 

גיבושה ואישורה פורטו בקובץ דוח זימון האסיפה 

המצורף.

0.74% 1,920,498 √ לא ל.ר דיון לא  דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח  1 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

משתת הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה  נכסים בע"מ

ף שהסתיימה ביום 31.12.2015.

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי  2 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת:  נכסים בע"מ

ף למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי 

כדירקטור בחברה.

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון  3 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת:  נכסים בע"מ

ף למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור 

בחברה.

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור  4 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש  נכסים בע"מ

ף את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור  5 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש  נכסים בע"מ

ף את מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של  6 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה  נכסים בע"מ

ף המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי 

חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, 

אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון 

מבקרים משותפים של החברה.

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 7. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות  7 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה  נכסים בע"מ

ף המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה 

עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי 

בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה 

לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, 

כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה המצורף.

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 8. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת:  8 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת  נכסים בע"מ

ף תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה 

הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף 

לדוח זימון האסיפה כנספח "א".
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.74% 1,920,498 √ לא רוב  עבר לא  בעד 9. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח  9 שנתית 27/10/16 13:30 1091354 אפריקה ישראל 

רגיל משתת ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש  נכסים בע"מ

ף לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים 

ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים 

הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות 

החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי 

שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, 

על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על 

פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה 

החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד )ובכלל זאת, 

להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים(, לא יעלה 

על 25% מהונה העצמי של החברה )ההון 

המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה( על 

פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של 

החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום 

סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי 

המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף 

כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי 

חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר 

שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות 

שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי 

פרק ז'1 )שכותרתו - עיצום כספי(, לחוק 

ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות 

הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 

עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון , 

כפי ש

1.02% 2,811,713 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 1. לאשר את מינויו של מר אהרון פוגל כדירקטור  1 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

מיוחד חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד  לביטוח בע"מ

אישור האסיפה, ככל שיתקבל.

1.02% 2,811,713 √ לא 99.76 רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר את מינויה של גב' יעל אלעד  2 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

מיוחד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3  לביטוח בע"מ

שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.

1.02% 2,811,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור  3 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

רגיל חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר תנאי  לביטוח בע"מ

כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח 

זימון האסיפה.

1.02% 2,811,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור  4 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

רגיל חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר בעבורו  לביטוח בע"מ

הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים 

המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח 

זימון האסיפה.

1.02% 2,811,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד  5 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

רגיל כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל,  לביטוח בע"מ

לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורה, אשר הינם 

זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים 

בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.

1.02% 2,811,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד  6 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

רגיל כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל,  לביטוח בע"מ

לאשר בעבורה הענקת כתב פטור מאחריות 

בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט 

בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

1.02% 2,811,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. לאשר את מינויו של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור  7 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

רגיל בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. לביטוח בע"מ

1.02% 2,811,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור  8 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

רגיל בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר תנאי כהונה  לביטוח בע"מ

והעסקה בעבורו, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה 

והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח 

זימון האסיפה.

1.02% 2,811,713 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור  9 מיוחדת 30/10/16 09:30 1129501 איי.די.איי. חברה 

רגיל בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר בעבורו  לביטוח בע"מ

הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים 

המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח 

זימון האסיפה.

1.91% 1,949,328 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. למנות מחדש את דרור גד כדירקטור בחברה,  1 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

רגיל החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ומיוחדת

1.91% 1,949,328 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. למנות מחדש את דוד ברוך כדירקטור  2 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

רגיל בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי  ומיוחדת

האסיפה הכללית

1.91% 1,949,328 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. למנות מחדש את דוד נצר כדירקטור בחברה,  3 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

רגיל החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ומיוחדת

1.91% 1,949,328 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. למנות מחדש את יצחק שריר כדירקטור  4 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

רגיל בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי  ומיוחדת

האסיפה הכללית

1.91% 1,949,328 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. למנות מחדש את אהוד גת כדירקטור בחברה,  5 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

רגיל החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ומיוחדת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.91% 1,949,328 √ לא רוב  עבר בעד בעד  BDO 6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט 6 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

רגיל כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך  ומיוחדת

את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

1.91% 1,949,328 √ דיון דיון דיון 7. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של  7 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

החברה לשנת 2015, בצירוף דוח הדירקטוריון  ומיוחדת

על מצב ענייני החברה, תיאור עסקי התאגיד 

ופרטים נוספים.

1.91% 1,949,328 √ לא רוב  עבר  בעד בעד 8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של  8 שנתית  30/10/16 15:00 1098920 ריט 1 בע"מ

מיוחד )רוב  החברה ומיוחדת

מיוחד 

ללא 

פירוט(

1.87% 38,798 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית  31/10/16 12:00 1105162 אדרי-אל ישראל 

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  ומיוחדת נכסים בע"מ

;2015

1.87% 38,798 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה  2 שנתית  31/10/16 12:00 1105162 אדרי-אל ישראל 

רגיל חובת  )שאינו דח"צ(, ה"ה יוסי חימי, ומיוחדת נכסים בע"מ

השתת

פות

1.87% 38,798 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה  3 שנתית  31/10/16 12:00 1105162 אדרי-אל ישראל 

רגיל חובת  )שאינו דח"צ(, ה"ה ראובן ויטלה ומיוחדת נכסים בע"מ

השתת

פות

1.87% 38,798 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת  4 שנתית  31/10/16 12:00 1105162 אדרי-אל ישראל 

רגיל חובת  בחברה )שאינה דח"צ(, ה"ה מורן נאור ומיוחדת נכסים בע"מ

השתת

פות

1.87% 38,798 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של משרד בריטמן- אלמגור זהר  5 שנתית  31/10/16 12:00 1105162 אדרי-אל ישראל 

רגיל חובת  ושות'- רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של  ומיוחדת נכסים בע"מ

השתת החברה עד למועד האסיפה הכללית הבאה של 

פות החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרם

1.87% 38,798 √ לא 97.13 רוב  עבר בעד בעד 6. אישור חידוש תנאי העסקתו של בעל  6 שנתית  31/10/16 12:00 1105162 אדרי-אל ישראל 

מיוחד השליטה, מר גבי אדרי, כמנכ"ל החברה ומיוחדת נכסים בע"מ

1.87% 38,798 √ לא 97.13 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור חידוש תנאי העסקתו של מר אדם  7 שנתית  31/10/16 12:00 1105162 אדרי-אל ישראל 

מיוחד אדרי, בנו של בעל השליטה בחברה, כסמנכ"ל  ומיוחדת נכסים בע"מ

השיווק של החברה.

1.20% 151,818 √ לא ל.ר דיון לא  דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח  1 שנתית 01/11/16 11:00 174011 אינטר גאמא חברה 

משתת הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה  להשקעות בע"מ

ף ב31.12.2015

1.20% 151,818 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי מחדש של תנחום אורן כדירקטור 2 שנתית 01/11/16 11:00 174011 אינטר גאמא חברה 

רגיל משתת להשקעות בע"מ

ף

1.20% 151,818 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מחדש של מר בנינמין ליברמן כדירקטור 3 שנתית 01/11/16 11:00 174011 אינטר גאמא חברה 

רגיל משתת להשקעות בע"מ

ף

1.20% 151,818 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. מינוי מחדש של הגב' מירי לנט שריר  4 שנתית 01/11/16 11:00 174011 אינטר גאמא חברה 

רגיל משתת כדירקטורית להשקעות בע"מ

ף

1.20% 151,818 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי רואי חשבון מבקרים, דיווח על שכרם  5 שנתית 01/11/16 11:00 174011 אינטר גאמא חברה 

רגיל משתת לשנת 2015 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את  להשקעות בע"מ

ף שכרם

4.17% 0 √ לא 92.96 רוב  עבר בעד ללא  1. על סדר יומן של האסיפות עומדים הנושאים  1 אג"ח 01/11/16 16:00 4150090 חבס השקעות 

מיוחד המלצה המפורטים להלן: 1.1 אישור המחאת זכויות  )1960( בע"מ 

התביעה של מחזיקי אגרות החוב למפרקי  )מחוקה(

החברה, עו"ד גיא גיסין ועו"ד גיל אורן )להלן: 

"המפרקים"( וזאת בקשר עם התובענה בת.א. 

30851-01-16 - )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה 

בסעיף זה הינו רוב של 75% מכלל הקולות 

המיוצגים והמשתתפים בהצבעה, למעט 

הנמנעים( רקע ביום 17.1.2016 הגיש המפרק 

)במשותף(, עו"ד גיא גיסין, תובענה לבית 

המשפט המחוזי בתל אביב כנגד בעלי המניות 

ונושאי המשרה לשעבר של החברה . התובענה 

הוגשה בהמשך להחלטת בית המשפט במסגרת 

הליכי הפירוק של החברה בהתאם לסעיפים 6, ו-

252-253 לחוק החברות התשנ"ט 1999 )להלן: 

"חוק החברות"( ו-374 לפקודת החברות ]נוסח 

חדש[ ונסמכה על חוות דעתו של רו"ח אמיר 

סוראיה ]ת.א 30851-01-16[. )להלן: 

"התובענה"(. ביום 30.6.2016 הוגשו כתבי הגנה 

בתובענה במסגרתם הועלתה, בין היתר, טענת 

סף לפיה זכות התביעה מכוח סעיף 6 לחוק 

החברות ל"הרמת מסך" בעילה של "מימון דק" 

מוקנית לנושי החברה ולא לחברה עצמה או 

למפרקה. עמדת המפרקים ובאי כוחם הינה כי 

בטענה זו אין ממש ותכליתה התפלפלות 

משפטית שנועדה לעכב את הדיון בסוגיות הליבה 

שבתובענה וכי בהתאם להלכות הקיימות, 

סמכותם ותפקידם של מפרקי החברה הינו לייצג 

את קופת הנשייה ואת כלל הנושים של החברה 
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

4.17% 0 √ לא רוב  עבר בעד ללא  1.2 אישור שינוי בשכר טרחתם של המפרקים  2 אג"ח 01/11/16 16:00 4150090 חבס השקעות 

רגיל המלצה )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל  )1960( בע"מ 

של מחזיקים המשתתפים בהצבעה, למעט  )מחוקה(

הנמנעים( רקע: ערב מינוי המפרקים לתפקידם 

סוכם בין נאמני מחזיקי אגרות החוב, נציגות 

מחזיקי אגרות החוב והמפרקים כי לכשתוגש על 

ידי המפרקים בקשה לבית המשפט המוסמך 

לקביעת שכרם אזי, בין היתר, שכר טרחתם 

בקשר עם התמורה שתתקבל ממימוש נכסי 

החברה והחברות הבנות יוגבל לפי הנמוך מבין 

מספר חלופות שנקבעו ובינהן חלופה לפיה לא 

יעלה שכרם על סך של 3 מיליון ₪ )לא כולל 

מע"מ והוצאות( )להלן: "הסיכום המוקדם"(. על 

פי בקשת המפרקים מוצע לשנות את ההגבלה 

באופן שזו תעמוד על 3.5 מיליון ₪ )לא כולל 

מע"מ והוצאות(. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן 

הרלוונטי לא להתנגד לבקשה, אשר תוגש על ידי 

המפרקים לבית המשפט שעניינה גביית שכר 

טרחת המפרקים בהתאם לתקנות החברות 

)כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים 

ושכרם(, תשמ"א-1981 בגין פעולותיהם ובלבד 

שהשכר הכולל שיתבקש על ידי המפרקים 

)למעט ביחס לתביעת דואט לגביה יחול האמור 

בסעיף 1.3 להלן( לא יעלה על סך של 3.5 מיליון 

₪בתוספת מע"מ והוצאות כדין בהתאם להחלטת 

בית המשפט המוסמך. ההחלטה בסעיף 1.2 זה 

כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 

להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, 

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
4.17% 0 √ לא רוב  עבר בעד ללא  1.3 אישור שכר טרחה למפרקים במקרה של  3 אג"ח 01/11/16 16:00 4150090 חבס השקעות 

רגיל המלצה הצלחת תביעת דואט )הרוב הדרוש לקבלת  )1960( בע"מ 

ההחלטה הינו רוב רגיל של מחזיקים  )מחוקה(

המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים( רקע: 

בנוסף למפורט ברקע של הצעת ההחלטה בסע' 

1.2 הוסכם גם במסגרת הסיכום המוקדם כי לא 

ישולם למפרקים שכר בגין הטיפול בתביעה 

 Duet Assest שהוגשה בהולנד כנגד

Management )להלן: "תביעת דואט"(. על פי 

בקשת המפרקים מוצע לשנות את הוראות 

הסיכום המוקדם בעניין זה, באופן שהמפרקים 

יהיו זכאים לתשלום שכ"ט בגין פועלם בקשר עם 

תביעת דואט בסך של 10% מהסכומים שיתקבלו 

בפועל )ככל שייתקבלו( בקופת הפירוק )מתוך 

הגבייה בגין תביעת דואט( ובלבד שהסכום 

האמור לא יעלה על סך של 0.5 מיליון אירו 

בתוספת מע"מ כדין. נוסח ההחלטה: להורות 

לנאמן הרלוונטי לא להתנגד לבקשת המפרקים 

מבית המשפט המוסמך, לפיה יאושר להם 

תשלום שכ"ט בגין ניהול תביעת דואט מתוך 

התקבולים שייפסקו לטובת החברה )אם ייפסקו( 

בתביעה הנ"ל בשיעור של 10% מהסכומים 

שיתקבלו בפועל בקופת הפירוק )מתוך הגבייה 

בפועל בגין תביעת דואט( ובלבד שסכום זה לא 

יעלה על סך של 0.5 מיליון אירו בתוספת מע"מ 

כדין ובתוספת הוצאות שהוציאו המפרקים 

במסגרת ניהול תביעת דואט. ההחלטה בסעיף 

1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 

שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור 
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.87% 0 √ לא 87.44 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור המחאת זכויות התביעה של מחזיקי  1 אג"ח 01/11/16 16:00 4150124 חבס השקעות 

מיוחד המלצה אגרות החוב למפרקי החברה, עו"ד גיא גיסין  )1960( בע"מ 

ועו"ד גיל אורן )להלן: "המפרקים"( וזאת בקשר  )מחוקה(

עם התובענה בת.א. 30851-01-16 )הרוב 

הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב של 

75% מכלל הקולות המיוצגים והמשתתפים 

בהצבעה, למעט הנמנעים( רקע: ביום 

17.1.2016 הגיש המפרק )במשותף(, עו"ד גיא 

גיסין, תובענה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 

כנגד בעלי המניות ונושאי המשרה לשעבר של 

החברה . התובענה הוגשה בהמשך להחלטת 

בית המשפט במסגרת הליכי הפירוק של החברה 

בהתאם לסעיפים 6, ו-252-253 לחוק החברות 

התשנ"ט 1999 )להלן: "חוק החברות"( ו-374 

לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ונסמכה על חוות 

דעתו של רו"ח אמיר סוראיה ]ת.א 30851-01-

16[ )להלן: "התובענה"(. ביום 30.6.2016 הוגשו 

כתבי הגנה בתובענה במסגרתם הועלתה, בין 

היתר, טענת סף לפיה זכות התביעה מכוח סעיף 

6 לחוק החברות ל"הרמת מסך" בעילה של 

"מימון דק" מוקנית לנושי החברה ולא לחברה 

עצמה או למפרקה. עמדת המפרקים ובאי כוחם 

הינה כי בטענה זו אין ממש ותכליתה התפלפלות 

משפטית שנועדה לעכב את הדיון בסוגיות הליבה 

שבתובענה וכי בהתאם להלכות הקיימות, 

סמכותם ותפקידם של מפרקי החברה

1.87% 0 √ לא רוב  עבר בעד ללא  2. אישור שינוי בשכר טרחתם של המפרקים  2 אג"ח 01/11/16 16:00 4150124 חבס השקעות 

רגיל המלצה )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל  )1960( בע"מ 

של מחזיקים המשתתפים בהצבעה, למעט  )מחוקה(

הנמנעים( רקע: ערב מינוי המפרקים לתפקידם 

סוכם בין נאמני מחזיקי אגרות החוב, נציגות 

מחזיקי אגרות החוב והמפרקים כי לכשתוגש על 

ידי המפרקים בקשה לבית המשפט המוסמך 

לקביעת שכרם אזי, בין היתר, שכר טרחתם 

בקשר עם התמורה שתתקבל ממימוש נכסי 

החברה והחברות הבנות יוגבל לפי הנמוך מבין 

מספר חלופות שנקבעו ובינהן חלופה לפיה לא 

יעלה שכרם על סך של 3 מיליון ₪ )לא כולל 

מע"מ והוצאות( )להלן: "הסיכום המוקדם"(. על 

פי בקשת המפרקים מוצע לשנות את ההגבלה 

באופן שזו תעמוד על 3.5 מיליון ₪ )לא כולל 

מע"מ והוצאות(.* *למען הסדר הטוב יצויין, כי 

כמקובל בהליכי חדלות פירעון המפרקים יפעלו 

מול רשויות המס לקבלת זיכוי בגין תשלומי 

המע"מ בקשר עם כל ההוצאות בתיק הפירוק 

לרבות שכר הטרחה. סכומי זיכוי ככל שיתקבלו 

יתווספו לסך הדיבידנד הסופי שיחולק לנושים. 

נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לא להתנגד 

לבקשה, אשר תוגש על ידי המפרקים לבית 

המשפט שעניינה גביית שכר טרחת המפרקים 

בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר מינוי 

כונסי נכסים ומפרקים ושכרם(, תשמ"א

1.87% 0 √ לא רוב  עבר בעד ללא  3. שכר במקרה של הצלחת תביעת דואט )הרוב  3 אג"ח 01/11/16 16:00 4150124 חבס השקעות 

רגיל המלצה הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של  )1960( בע"מ 

מחזיקים המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים(  )מחוקה(

– רקע: בנוסף למפורט ברקע של הצעת 

ההחלטה בסע'' 2 הוסכם גם במסגרת הסיכום 

המוקדם כי לא ישולם למפרקים שכר בגין הטיפול 

 Duet Assest בתביעה שהוגשה בהולנד כנגד

Management )להלן: "תביעת דואט"(. על פי 

בקשת המפרקים מוצע לשנות את הוראות 

הסיכום המוקדם בעניין זה, באופן שהמפרקים 

יהיו זכאים לתשלום שכ"ט בגין פועלם בקשר עם 

תביעת דואט בסך של 10% מהסכומים שיתקבלו 

בפועל )ככל שייתקבלו( בקופת הפירוק )מתוך 

הגבייה בגין תביעת דואט( ובלבד שהסכום 

האמור לא יעלה על סך של 0.5 מיליון אירו 

בתוספת מע"מ כדין. נוסח ההחלטה: להורות 

לנאמן הרלוונטי לא להתנגד לבקשת המפרקים 

מבית המשפט המוסמך, לפיה יאושר להם 

תשלום שכ"ט בגין ניהול תביעת דואט מתוך 

התקבולים שייפסקו לטובת החברה )אם ייפסקו( 

בתביעה הנ"ל בשיעור של 10% מהסכומים 

שיתקבלו בפועל בקופת הפירוק )מתוך הגבייה 

בפועל בגין תביעת דואט( ובלבד שסכום זה לא 

יעלה על סך של 0.5 מיליון אירו בתוספת מע"מ 

כדין ובתוספת הוצאות שהוציאו המפרקים 

במסגרת ניהול תביעת דואט. ההחלטה בסעיף זה
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.28% 374,913 √ לא 99.82 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור התקשרות החברה בעסקה עם חברת  1 מיוחדת 02/11/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

מיוחד המזרח לאחזקות בע"מ, למכירת כל החזקות 

החברה, במישרין ובעקיפין, ביוניברסל מוטורס 

ישראל בע"מ. הצעת ההחלטה: לאשר את 

התקשרות החברה בעסקה עם חברת המזרח 

לאחזקות בע"מ )"חברת המזרח"( למכירת כל 

החזקותיה של החברה, במישרין ובעקיפין, 

 ,)"UMI"( ביוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

המהוות, בסה"כ, כ- 46.1% מהון המניות 

המונפק והנפרע של UMI, לחברת המזרח, אשר 

מחזיקה, עובר להשלמת עסקת המכר ב- 50% 

מהונה המונפק והנפרע של UMI, בתמורה 

לסכום כולל של 397,349,000 ש"ח )"עסקת 

המכר"(, בהתאם לתנאי ההסכם שנחתם בין 

החברה לבין חברת המזרח ביום 28 בספטמבר 

2016 )"הסכם המכר"( ועיקריו המפורטים 

בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לקובץ המצורף לדוח זה.

1.28% 374,913 √ לא 99.84 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מינויו של מר זאב לבנברג כדירקטור  2 מיוחדת 02/11/16 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

מיוחד חיצוני לחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים 

שתחילתה ביום 4 בנובמבר 2016 הצעת 

ההחלטה: "לאשר את מינויו של מר זאב לבנברג, 

כדירקטור חיצוני לחברה לתקופת כהונה בת 3 

שנים שתחילתה ביום 4 בנובמבר 2016".

3.09% 961,366 √ לא 99.92 רוב  עבר בעד ללא  1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות  1 אג"ח 02/11/16 16:00 6110365 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה החוב )סדרה כו'( הקבוע ליום 15.11.2016  להשקעות בע"מ

)הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא 

פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה( 

נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום 

הריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'( של 

החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 

6.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע 

ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 

16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב 

)סדרה כו'( שלא שולמה )ועל אף שנדחתה 

כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר 

הנאמנות )סדרה כו'( על תיקוניו )להלן: "שטרי 

הנאמנות"(. יודגש, כי למעט השינוי במועד 

הריבית )במועד הקובע ומועד התשלום( כמפורט 

בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן לא מוצע כל 

שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או 

בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית 

המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק 

מסדרת אגרות החוב )סדרה כו'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום 

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כו'( על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי 

אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי 

שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע 

התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה 

כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור 

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, 
3.09% 961,366 √ לא 99.92 רוב  עבר בעד ללא  1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד  2 אג"ח 02/11/16 16:00 6110365 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, מעת  להשקעות בע"מ

לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר 

)מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו( 

)הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 

75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה(. 

נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה 

לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב כ-נספח ב' 

לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר 

תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כו'( ו- )סדרה כז'(, לדחות מעת לעת את מועד 

תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, בתקופות 

שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך 

הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה 

על 60 יום )באופן מצטבר(. הריבית על קרן 

אגרות החוב )סדרה כו'( שלא שולמה )ועל אף 

שנדחו כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות 

שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי 

הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 לעיל לא 

מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב 

ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית 

המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק 

מסדרות אגרות החוב )סדרה כו'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, 

ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או 

מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'( על 

כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או 

להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים 

להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי 
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.98% 681,253 √ לא 99.99 רוב  עבר בעד ללא  1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות  1 אג"ח 02/11/16 16:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה החוב )סדרה כז'( הקבוע ליום 15.11.2016  להשקעות בע"מ

)הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא 

פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה( 

נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום 

הריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה כז'( של 

החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 

6.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע 

ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 

16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב 

)סדרה כז'( שלא שולמה )ועל אף שנדחתה 

כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר 

הנאמנות )סדרה כו'( על תיקוניו )להלן: "שטר 

הנאמנות"(. יודגש, כי למעט השינוי במועד 

הריבית )במועד הקובע ומועד התשלום( כמפורט 

בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן לא מוצע כל 

שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או 

בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית 

המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק 

מסדרת אגרות החוב )סדרה כז'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום 

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כז'( על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי 

אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי 

שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע 

התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה 

כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור 

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, 
0.98% 681,253 √ לא 99.99 רוב  עבר בעד ללא  1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד  2 אג"ח 02/11/16 16:00 6110431 אפריקה-ישראל 

מיוחד המלצה תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, מעת  להשקעות בע"מ

לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר 

)מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו( 

)הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 

75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה(. 

נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה 

לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב כ-נספח ב' 

לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר 

תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כו'( ו- )סדרה כז'(, לדחות מעת לעת את מועד 

תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, בתקופות 

שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך 

הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה 

על 60 יום )באופן מצטבר(. הריבית על קרן 

אגרות החוב )סדרה כז'( שלא שולמה )ועל אף 

שנדחו כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות 

שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי 

הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 לעיל לא 

מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב 

ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית 

המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק 

מסדרות אגרות החוב )סדרה כז'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, 

ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או 

מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה כז'( על 

כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או 

להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים 

להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי 
0.85% 982,990 √ ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח  1 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה  מגורים בע"מ

שהסתיימה ביום 31.12.2015.

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי  2 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת:  מגורים בע"מ

השתת למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי 

פות כדירקטור בחברה.

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון  3 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת:  מגורים בע"מ

השתת למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור 

פות בחברה.

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור  4 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש  מגורים בע"מ

השתת את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.

פות

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור  5 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש  מגורים בע"מ

השתת את מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה.

פות

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור  6 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש  מגורים בע"מ

השתת את מר אמיר דורון כדירקטור בחברה.

פות
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 7. מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור  7 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש  מגורים בע"מ

השתת את מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.

פות

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 8. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של  8 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה  מגורים בע"מ

השתת המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, 

פות אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון 

מבקרים של החברה.

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 9. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות  9 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה  מגורים בע"מ

השתת המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה 

פות עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי 

)להלן: "מבטחים"( בפוליסות ביטוח לביטוח 

אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 

ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח 

זימון האסיפה המצורף.

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 10. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה  10 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך  מגורים בע"מ

השתת של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' 

פות לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן 

והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".

0.85% 982,990 √ לא רוב  עבר אין  בעד 11. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח  11 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

רגיל חובת  ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש  מגורים בע"מ

השתת לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים 

פות ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים 

הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות 

החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי 

שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, 

על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על 

פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה 

החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד )ובכלל זאת, 

להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים(, לא יעלה 

על 25% מהונה העצמי של החברה )ההון 

המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה( על 

פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של 

החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום 

סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי 

המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף 

כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי 

חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר 

שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות 

שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי 

פרק ז'1 )שכותרתו - עיצום כספי(, לחוק 

ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות 

הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 

עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון 

באסיפה

0.85% 982,990 √ לא 90.53 רוב  עבר בעד בעד 12. מתן התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה נוסח  12 שנתית 03/11/16 14:00 1097948 אפריקה ישראל 

מיוחד ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש  מגורים בע"מ

לשיפוי, על ידי החברה למנכ"ל החברה בקשר 

עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון 

לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל 

סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל 

הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים 

שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב 

שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא 

בעתיד )ובכלל זאת, להסרת ספק, כתב שיפוי 

בקשר עם תשקיף משנת 2004, כתב שיפוי 

אירועים משנת 2010 וכתב שיפוי אירועים משנת 

2011, לעיל ולהלן וביחד: "כתבי השיפוי 

הקודמים"(, לא יעלה על 25% מהונה העצמי של 

החברה )ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות 

של החברה( על פי דוחותיה הכספיים השנתיים 

המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני 

מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם 

לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים 

המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה )להלן: 

"כתב השיפוי לאירועים"(. כמו כן, יצוין כי חלקו 

של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או 

ביטוח נושא בשל הוצאות שהוציא בקשר עם 

הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז'1 )שכותרתו - 

עיצום כספי(, לחוק ההגבלים העס
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  לא עבר בעד בעד 1. למנות את מר יצחק פרנקוביץ כדירקטור  1 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל במעמד "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו  בע"מ

דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד)א()2( 

לפקודת הבנקאות, 1941 )להלן: "פקודת 

הבנקאות"(( לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף 

לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי 

התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק 

פרנקוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים 

בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק 

הבנקאות )רישוי(, תשמ"א-1981 )להלן: "חוק 

הבנקאות"(, ובהתאם לקבוע בסעיפים 

11ד)א()1( ו- )2( לפקודת הבנקאות. יצוין, כי 

באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני )2( 

דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור 

אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד 

והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל 

אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים 

נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון 

הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידי בדבר כינוס 

אסיפה כללית מיוחדת המצורף לטופס זה )להלן: 

"הדוח המיידי"(, וכן ההצהרה וקורות החיים של 

המועמד המצ"ב.

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. למנות את מר יצחק שריר כדירקטור במעמד  2 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני  בע"מ

כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת 

הבנקאות(לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף 

לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי 

התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק 

שריר הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים 

בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק 

הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א()1( 

ו- )2( לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית 

זו עומדים לבחירה שני )2( דירקטורים 

לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד 

והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל 

אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים 

נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון 

הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידי וכן ההצהרה 

וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית  3 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל במעמד "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו  בע"מ

דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד)א()2( 

לפקודת הבנקאות( לתקופה של 3 שנים, החל 

ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או 

אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. גב' 

אסתר דומיניסיני הוצעה על ידי הוועדה למינוי 

דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי 

סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע 

בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( לפקודת הבנקאות. 

יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני 

)2( דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד 

"דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור 

תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים 

להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה 

כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי 

הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 

לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של 

המועמדת המצ"ב.

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  לא עבר בעד בעד 4. למנות את מר גדעון שור כדירקטור במעמד  4 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני  בע"מ

כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת 

הבנקאות(לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף 

לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי 

התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר גדעון 

שור הוצע על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ 

)בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת 

דירקטור בהתאם להוראות סעיף 11 ד)א()3( 

לפקודת הבנקאות(. יצוין, כי באסיפה כללית זו 

עומדים לבחירה שני )2( דירקטורים לדירקטוריון 

הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל 

דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה 

רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה 

כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי 

הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 

לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של 

המועמד המצ"ב.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.04% 22,280,980 √ לא 81.11 רוב  לא עבר בעד בעד 5. למנות את מר יורם מיכאליס כדירקטור חיצוני  5 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

מיוחד בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999,  בע"מ

)להלן: "חוק החברות"( לתקופה של 3 שנים, 

החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על 

הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 

1.2.2017. מר יורם מיכאליס הוצע על ידי 

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים 

שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, 

ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( 

לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו 

עומד לבחירה דירקטור אחד )1( במעמד 

"דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור 

תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים 

להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה 

כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי 

הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 

לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של 

המועמד המצ"ב.

1.04% 22,280,980 √ לא 98.53 רוב  עבר בעד בעד 6. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני  6 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

מיוחד בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3  בע"מ

שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על 

הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 

1.2.2017. מר יצחק אידלמן הוצע על ידי הוועדה 

למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה 

לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע 

בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( לפקודת הבנקאות. 

יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור 

אחד )1( במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה 

לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים 

בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד 

מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים 

בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, 

ראו סעיף 2.1 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות 

החיים של המועמד המצ"ב.

1.04% 22,280,980 √ רוב  הורד  מבוטל 7. לאשר את תיקון תקנה 143א לתקנון  7 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל מסדר  ת ההתאגדות של הבנק בנושא פטור לדירקטורים  בע"מ

היום ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע 

והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המיידי. 

לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.3 לדוח המיידי.

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. להוסיף את תקנה 143ה. לתקנון ההתאגדות  8 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל של הבנק, בנושא סכום השיפוי המרבי  בע"מ

לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח 

המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח 

המיידי. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.4 לדוח 

המיידי.

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. לאשר את תיקון תקנה 128 לתקנון הבנק  9 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל בנושא החתימה על מאזן הבנק, על-פי הנוסח  בע"מ

המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח 

המיידי. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.5 לדוח 

המיידי.

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  עבר בעד בעד 10. לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון  10 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות  בע"מ

שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על-פי 

הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח 

א' לדוח המיידי. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.6 

לדוח המיידי.

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  עבר בעד בעד 11. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה,  11 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע  בע"מ

לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי 

לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר 

יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב 

ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ב' לדוח 

המיידי. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע 

בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של 

הבנק לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 

בבנק. לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי 

ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.7 ו-2.2 לדוח 

המיידי.

01/01/2017 13:34 109 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.04% 22,280,980 √ לא רוב  הורד  מבוטל 12. בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין  12 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

רגיל מסדר  ת פטור לדירקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול  בע"מ

היום החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר 

היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות 

של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי 

לדירקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון 

החלטה בדבר אישור פטור לדירקטורים 

המכהנים בבנק, באופן בו, בכפוף לכל דין, יוענק 

לדירקטורים בחברה, לרבות אלה אשר יכהנו 

בבנק מעת לעת, פטור בנוסח שישקף את תקנה 

143א. לתקנון הבנק )ככל שיאושר באסיפה זו 

כאמור(, כמפורט בסעיפים 1.8 ו-2.3 לדוח 

המיידי. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע 

בתוקפן של החלטות הפטור החלות על 

דירקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.

1.04% 22,280,980 √ לא 81.23 רוב  עבר בעד בעד 13. לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי  13 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

מיוחד כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה  בע"מ

בתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016 ועד לתום 

שנת 2019, על פי הנוסח המצורף כנספח ג' 

לדוח המיידי, בהתאם לקבוע בסעיפים 267א ו-

267ב לחוק החברות ולהוראות המפקח על 

הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי וכן 

הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים 

פיננסיים )אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי 

מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-2016. לפרטים 

נוספים בדבר מדיניות התגמול החדשה, ראה 

סעיפים 1.9 ו- 2.4 לדוח המיידי.

1.04% 22,280,980 √ לא 81.41 רוב  עבר בעד בעד 14. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק  14 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

מיוחד החברות ובהתאם לסעיף 2)א( לחוק תגמול  בע"מ

נושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד 

ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול 

חריג(, התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה 

והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק )לרבות 

שיפוי ופטור(, בהתאם למדיניות התגמול החדשה 

המצ"ב כנספח ג' לדוח המיידי, וכמפורט בנספח 

ד' לדוח המיידי, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 

22.7.2016, בכפוף לאישור או אי התנגדות של 

המפקחת על הבנקים למינויו של מר ברודט 

לתקופה נוספת כיו"ר דירקטוריון הבנק. לפרטים 

נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר 

הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.10 ו- 2.5 לדוח 

המיידי.

1.04% 22,280,980 √ לא 81.41 רוב  עבר בעד בעד 15. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272)ג1( לחוק  15 מיוחדת 03/11/16 16:00 604611 בנק לאומי לישראל 

מיוחד החברות ובהתאם לסעיף 2)א( לחוק תגמול  בע"מ

נושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד 

ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול 

חריג(, התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה 

וההעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק )לרבות 

הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן בנוסח 

המצורף כנספח ב' לדוח המיידי ולרבות אישור 

עדכון ההחלטה שעניינה פטור למנכ"ל כאמור 

בנושא 12 שעל סדר היום, בשינויים המחויבים(, 

בהתאם למדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' 

לדוח המיידי, וכמפורט בנספח ה' לדוח המיידי, 

אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 

2016, ולרבות הסמכה של הדירקטוריון להעסיק 

מחדש של המנכ"ל הראשי כמפורט בסעיף 10 

לנספח ה' המצורף לדוח המיידי, וזאת ללא צורך 

בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית. 

לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה 

של המנכ"ל הראשי, ראה סעיפים 1.11 ו- 2.6 

לדוח המיידי.

0.78% 2,769,647 √ ל.ר דיון דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק  1 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לשנה  ומיוחדת בע"מ

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.

0.78% 2,769,647 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט  2 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

רגיל חובת  פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה חשבון  ומיוחדת בע"מ

השתת מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום 

פות האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן 

להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 

לתקופה האמורה.

0.78% 2,769,647 √ לא רוב  עבר אין  נגד 3. הארכת כהונתו של מר אסי ברטפלד  3 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

רגיל חובת  כדירקטור בחברה. ומיוחדת בע"מ

השתת

פות

0.78% 2,769,647 √ לא רוב  עבר אין  נגד 4. הארכת כהונתה של הגב' ליאורה פרט לוין  4 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

רגיל חובת  כדירקטורית בחברה. ומיוחדת בע"מ

השתת

פות
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.78% 2,769,647 √ לא רוב  עבר אין  נגד 5. הארכת כהונתו של מר אבי הראל כדירקטור  5 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

רגיל חובת  בחברה. ומיוחדת בע"מ

השתת

פות

0.78% 2,769,647 √ לא רוב  עבר אין  נגד 6. הארכת כהונתו של מר עומר שחר כדירקטור  6 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

רגיל חובת  בחברה. ומיוחדת בע"מ

השתת

פות

0.78% 2,769,647 √ לא רוב  עבר אין  נגד 7. הארכת כהונתו של מר ישראל קז כדירקטור  7 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

רגיל חובת  בחברה. ומיוחדת בע"מ

השתת

פות

0.78% 2,769,647 √ לא 99.61 רוב  עבר בעד בעד 8. מינוי הגב' ריבי כהן כדירקטורית חיצונית  8 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

מיוחד בחברה. ומיוחדת בע"מ

0.78% 2,769,647 √ לא 99.97 רוב  עבר בעד בעד 9. הארכת כהונתו של מר רוני מליניאק כדירקטור  9 שנתית  03/11/16 16:00 767012 הפניקס אחזקות 

מיוחד חיצוני בחברה. ומיוחדת בע"מ

1.13% 231,305 √ לא עבר בעד בעד  Approval of the amended .1 1 מיוחדת 03/11/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

Compensation Policy of the Company בע"מ )דואלי(

1.13% 231,305 √ לא עבר אין  בעד  Approval of the terms of service and .2 2 מיוחדת 03/11/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

חובת   compensation of Mr. Amos Malka as בע"מ )דואלי(

השתת  chairman of the board of directors of the

פות  Company, in accordance with Section

 , of the Israeli Companies Law)a(273

 )"the "Companies Law( 5759-1999

 including, but not limited, to the grant of

 options to purchase shares of the

 Company, all as described in this Proxy

.Statementders

1.13% 231,305 √ לא עבר אין  בעד  Approval of approval of an addendum .3 3 מיוחדת 03/11/16 17:00 1082726 תאת טכנולוגיות 

חובת  .to the Company's 2012 stock option plan בע"מ )דואלי(

השתת

פות

1.41% 821,240 √ לא ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015  1 שנתית  06/11/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב  ומיוחדת

ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.

1.41% 821,240 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש את ה"ה אברהם זלדמן יו"ר  2 שנתית  06/11/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

רגיל הדירקטוריון, המכהן במועד זימון האסיפה  ומיוחדת

כדירקטור בחברה

1.41% 821,240 √ רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש את ה"ה הראל ויזל, המכהן  3 שנתית  06/11/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

רגיל במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה ומיוחדת

1.41% 821,240 √ רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש את ה"ה אברהם פוקס, המכהן  4 שנתית  06/11/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

רגיל במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה ומיוחדת

1.41% 821,240 √ רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רונן, המכהנת  5 שנתית  06/11/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

רגיל במועד זימון האסיפה כדירקטורית בלתי תלויה  ומיוחדת

של החברה

1.41% 821,240 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש את רואי החשבון המבקרים של  6 שנתית  06/11/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

רגיל החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר -  ומיוחדת

רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של 

החברה. באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרם ובגין 

שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שישנם.

1.41% 821,240 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. תיקון סעיף 62)א( בתקנון החברה והתאמתו  7 שנתית  06/11/16 11:00 1087022 פוקס-ויזל בע"מ

רגיל לתיקון מיום 3.4.2016 בהוראות תקנות החברות  ומיוחדת

)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג 

בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, 

תש"ס - 2000 )להלן: "תקנות החברות"(, כך 

שתתווסף אפשרות של פרסום מודעה על אסיפה 

כללית באתר האינטרנט של החברה.

0.65% 8,603,864 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג  1 יחידת  06/11/16 15:00 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

השותפות ודלק קידוחים, שותפות מוגבלת השתתפו - שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת 

נדחית

0.51% 7,487,976 √ ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג  1 יחידת  06/11/16 16:00 475020 דלק קידוחים - 

השותפות ואבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת השתתפו שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת 

נדחית

1.09% 1,682,721 √ לא ל.ר דיון דיון דיון קבלת דו"ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים של  1 מיוחדת 07/11/16 10:30 445015 מטריקס אי.טי בע"מ

החברה לשנת 2015.

1.09% 1,682,721 √ רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר,  2 מיוחדת 07/11/16 10:30 445015 מטריקס אי.טי בע"מ

רגיל גבאי את קסירר )Ernst &amp; Young( כרואי 

החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרם.

1.09% 1,682,721 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין. 3 מיוחדת 07/11/16 10:30 445015 מטריקס אי.טי בע"מ

רגיל

1.09% 1,682,721 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן. 4 מיוחדת 07/11/16 10:30 445015 מטריקס אי.טי בע"מ

רגיל

1.09% 1,682,721 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מחדש של הדירקטור מר אייל בן שלוש. 5 מיוחדת 07/11/16 10:30 445015 מטריקס אי.טי בע"מ

רגיל
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.09% 1,682,721 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מחדש של הדירקטור מר פיני גרינפלד. 6 מיוחדת 07/11/16 10:30 445015 מטריקס אי.טי בע"מ

רגיל

1.09% 1,682,721 √ לא 50.4 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי  7 מיוחדת 07/11/16 10:30 445015 מטריקס אי.טי בע"מ

מיוחד המשרה של החברה.

3.50% 103,564 √ לא ל.ר דיון לא  דיון דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015. 1 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

משתת

ף

3.50% 103,564 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על  2 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

רגיל משתת שכרו.

ף

3.50% 103,564 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מר דוד יטיב כדירקטור בדירקטוריון  3 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

רגיל משתת החברה.

ף

3.50% 103,564 √ לא רוב  עבר לא  נגד 4. מינוי מר דורון יטיב כדירקטור בדירקטוריון  4 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

רגיל משתת החברה.

ף

3.50% 103,564 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי גב' שרון פיינגולד כדירקטורית  5 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

רגיל משתת בדירקטוריון החברה.

ף

3.50% 103,564 √ לא רוב  עבר לא  בעד 6. מינוי מר דב רבינוביץ כדירקטור בדירקטוריון  6 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

רגיל משתת החברה.

ף

3.50% 103,564 √ לא רוב  עבר לא  בעד 7. התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות  7 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

רגיל משתת דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכללת 

ף הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפוליסת 

הביטוח.

3.50% 103,564 √ לא ל.ר דיון לא  דיון 8. הכרזה על דיבידנד ביניים בסך של 2,040  8 שנתית 07/11/16 15:00 412015 פייטון תעשיות בע"מ

משתת אלפי דולר, אשר חולק ביום 1 בפברואר 2016, 

ף כדיבידנד סופי לשנת 2015.

2.30% 16,945 √ לא רוב  לא עבר נגד 1. אישור מינוי יועץ מקצועי מטעם הנאמנים  1 אג"ח 07/11/16 16:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

רגיל בהתאם להוראות ס' 34 לתוספת. נוסח 

ההחלטה: לאשר לנאמן למנות יועץ אשר 

תפקידיו יהיו כמפורט להלן: א. לימוד וניתוח 

השוק המסוים ביחס לנכסי הקאפלה. ב. ניתוח 

הדוחות והמידע שנמסר לנאמנים בקשר עם נכסי 

קאפלה לרבות, השוק, הנכסים עצמם, השוכרים 

ותנאי מימון. ג. ליווי הברוקרים שמונו או ימונו 

לאיתור רוכשים לנכסי קאפלה. ד. עם קבלת 

הצעות לרכישת נכסי קאפלה – בחינה והערכת 

ההצעות, סבירותן, סיכוייהן להתממש ומיקומן 

ביחס להצעות אחרות, ככל ותהיינה. ה. בדיקת 

עלויות בקשר עם הליך המכירה של נכסי קאפלה 

וכן עם המכירה עצמה. ו. בדיקת חוות דעת 

שתתקבלנה בקשר עם היבטי מיסוי הנוגעים 

לעסקת מכירת נכסי קאפלה. ההחלטה בסעיף 

זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 

לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 

7 הנ"ל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

2.30% 16,945 √ לא רוב  לא עבר נגד 2. אישור מינויו של היועץ המקצועי, מר גיל  2 אג"ח 07/11/16 16:00 1380047 ארזים השקעות בע"מ

רגיל קלופמן, לצורך ייעוץ וסיוע בעניין נכסי הקאפלה 

והסמכתם של הנאמנים להאריך את תקופת 

כהונתו של היועץ עד לתקופה כוללת של 4 

רבעונים נוספים. נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה 

בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הנדרש, להורות 

לנאמן למנות את מר גיל קלופמן כיועץ )להלן: 

"היועץ"(, בהתאם להגדרת תפקידו והשירות 

שיינתן על ידו, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, וזאת על 

פי הצעת שכר טרחתו העדכנית מיום 

31.10.2016 )בצירוף קורות החיים שלו(, המצ"ב 

כנספח 2 לזימון , וכן להסמיך את הנאמנים 

להאריך את תקופת כהונתו של היועץ לתקופות 

נוספות, לפי שיקול דעתם, וזאת עד לתקופה 

כוללת של 4 רבעונים נוספים. להלן עיקרי הצעת 

שכר הטרחה: א( ההתקשרות הראשונית תהא 

למשך 4 רבעונים, כאשר לנאמנים תהא סמכות 

להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, עד 

לתקופות כולל של 4 רבעונים נוספים. ב( שכר 

טרחת היועץ יהיה על בסיס שעתי, בהתאם 

לתעריף שנמסר לנאמנים, וזאת עד לתקרה של 

20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין לרבעון בהתאם 

להוראות סעיף 34 להסדר. ג( לכל חשבון רבעוני 

אשר יוגש על ידי היועץ, יצורף דוח פעילות 

המפרט את הפעולות אשר בוצעו על ידי היועץ 

באותו הרבע
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

5.30% 148,755 √ לא רוב  לא עבר נגד 1.1. אישור מינוי יועץ מקצועי מטעם הנאמנים  1 אג"ח 07/11/16 16:00 1380104 ארזים השקעות בע"מ

רגיל בהתאם להוראות ס' 34 לתוספת - )הרוב הדרוש 

לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל 

מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה(. 

נוסח ההחלטה: לאשר לנאמן למנות יועץ אשר 

תפקידיו יהיו כמפורט להלן: א. לימוד וניתוח 

השוק המסוים ביחס לנכסי הקאפלה. ב. ניתוח 

הדוחות והמידע שנמסר לנאמנים בקשר עם נכסי 

קאפלה לרבות, השוק, הנכסים עצמם, השוכרים 

ותנאי מימון. ג. ליווי הברוקרים שמונו או ימונו 

לאיתור רוכשים לנכסי קאפלה. ד. עם קבלת 

הצעות לרכישת נכסי קאפלה – בחינה והערכת 

ההצעות, סבירותן, סיכוייהן להתממש ומיקומן 

ביחס להצעות אחרות, ככל ותהיינה. ה. בדיקת 

עלויות בקשר עם הליך המכירה של נכסי קאפלה 

וכן עם המכירה עצמה. ו. בדיקת חוות דעת 

שתתקבלנה בקשר עם היבטי מיסוי הנוגעים 

לעסקת מכירת נכסי קאפלה. ההחלטה בסעיף 

1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 

שבסעיף 7 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את 

האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד 

מההחלטה הנ"ל. תשומת לב המחזיקים: ככל 

שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב 

הדרוש לכך, יספור הנאמן את הקולות שבסעיף 

1.2. להלן. ככל שלא תתקבל ההחלטה בסעיף 

1.1 לעיל יראו את ההחלטה שבסעיף 1.2 להלן 

ככזו שלא הועלתה להצבעה והנאמן לא יספור 

את הקולות ולא יפרסם את תוצאות ההצבעה.

5.30% 148,755 √ לא רוב  לא עבר נגד 1.2. אישור מינויו של היועץ המקצועי, מר גיל  2 אג"ח 07/11/16 16:00 1380104 ארזים השקעות בע"מ

רגיל קלופמן, לצורך ייעוץ וסיוע בעניין נכסי הקאפלה 

והסמכתם של הנאמנים להאריך את תקופת 

כהונתו של היועץ עד לתקופה כוללת של 4 

רבעונים נוספים - )הרוב הדרוש לקבלת 

ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל מהקולות 

המיוצגים והמשתתפים בהצבעה(. נוסח 

ההחלטה: ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל 

תתקבל ברוב הנדרש, להורות לנאמן למנות את 

מר גיל קלופמן כיועץ )להלן: "היועץ"(, בהתאם 

להגדרת תפקידו והשירות שיינתן על ידו, כאמור 

בסעיף 1.1 לעיל, וזאת על פי הצעת שכר טרחתו 

העדכנית מיום 31.10.2016 )בצירוף קורות 

החיים שלו(, המצ"ב כ-נספח 2 לזימון זה, וכן 

להסמיך את הנאמנים להאריך את תקופת 

כהונתו של היועץ לתקופות נוספות, לפי שיקול 

דעתם, וזאת עד לתקופה כוללת של 4 רבעונים 

נוספים. להלן עיקרי הצעת שכר הטרחה: א( 

ההתקשרות הראשונית תהא למשך 4 רבעונים, 

כאשר לנאמנים תהא סמכות להאריך את 

ההתקשרות לתקופות נוספות, עד לתקופות כולל 

של 4 רבעונים נוספים. ב( שכר טרחת היועץ 

יהיה על בסיס שעתי, בהתאם לתעריף שנמסר 

לנאמנים, וזאת עד לתקרה של 20,000₪ 

בתוספת מע"מ כדין לרבעון, בהתאם להוראות 

סעיף 34 להסדר. ג( לכל חשבון רבעוני אשר 

יוגש על ידי היועץ, יצורף דוח פעילות המפרט את 

הפעולות אשר בוצעו על ידי היועץ באותו הרבעון. 

ד( הוצאות היועץ תהיינה מותנות בקבלת אישור 
0.90% 8,049,787 √ ל.ר דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של  1 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 לישראל בע"מ

0.90% 8,049,787 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר דיבידנד לשנת 2016 בשיעור של 6%,  2 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

רגיל לבעלים של 40,000 6% מניות בכורה צוברות  לישראל בע"מ

בנות 0.00504 ש"ח ע.נ. כל אחת. סכום 

הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות 

משולם ביום 31 בדצמבר 2016.

0.90% 8,049,787 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו  3 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

רגיל האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי  לישראל בע"מ

חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, 

ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם 

של רואי החשבון המבקרים. כמו כן, באסיפה 

ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 

2015, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים 

נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.90% 8,049,787 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. למנות את מר יהלי שפי כדירקטור במעמד של  4 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

רגיל דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי  לישראל בע"מ

תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד 

תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא 

לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי 

התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים )2( מתוך 

שלושה )3( מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה 

למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה 

לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים 

בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד 

מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים 

בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, 

ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן 

ההצהרות וקורות החיים של המועמדים 

המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים 

בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, 

ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות 

החיים של המועמד המצ"ב.

0.90% 8,049,787 √ לא רוב  לא עבר לא  בעד 5. למנות את מר דוד זקן כדירקטור במעמד של  5 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

רגיל משתת דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי  לישראל בע"מ

ף תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד 

תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא 

לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי 

התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים )2( מתוך 

שלושה )3( מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה 

למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה 

לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים 

בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד 

מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים 

בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, 

ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן 

ההצהרות וקורות החיים של המועמדים 

המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים 

בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, 

ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות 

החיים של המועמד המצ"ב.

0.90% 8,049,787 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. למנות את גב' מירי כץ כדירקטורית במעמד  6 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

רגיל של דירקטורית חיצונית כמשמעו בהוראת ניהול  לישראל בע"מ

בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד 

תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא 

לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי 

התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים )2( מתוך 

שלושה )3( מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה 

למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה 

לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים 

בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד 

מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים 

בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, 

ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן 

ההצהרות וקורות החיים של המועמדים 

המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים 

בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, 

ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות 

החיים של המועמד המצ"ב.

0.90% 8,049,787 √ לא 79 רוב  עבר בעד בעד 7. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה  7 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

מיוחד בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם  לישראל בע"מ

לסעיף 267א לחוק החברות.

0.90% 8,049,787 √ לא 79 רוב  עבר בעד בעד 8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל  8 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

מיוחד הבנק, גב' לילך אשר – טופילסקי, המפורטים  לישראל בע"מ

בנספח ב' לסדר היום, לתקופה של חמש שנים 

החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק 

תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור 

מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול 

חריג(, תשע"ו – 2016 )להלן: "חוק התגמול"(, 

שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל 

מועד נדחה אחר.

0.90% 8,049,787 √ לא 79 רוב  עבר בעד בעד 9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר  9 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

מיוחד הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר, המפורטים בנספח ג'  לישראל בע"מ

לסדר היום, החל ממועד תום תקופת המעבר 

הקבועה בחוק התגמול, שהינו, נכון להיום, 12 

באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר, ועד 

לתום תקופת כהונת היו"ר כיו"ר דירקטוריון 

הבנק, קרי עד ליום 2 בדצמבר 2018.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.90% 8,049,787 √ לא רוב  עבר בעד בעד 10. לאשר את הוספת תקנה 78 לתקנון  10 שנתית 08/11/16 12:00 691212 בנק דיסקונט 

רגיל ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות  לישראל בע"מ

שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על פי 

הנוסח המוצע בדוח זה.

5.01% 58,777 √ לא 100 רוב  עבר בעד ללא  1. להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את  1 אג"ח 10/11/16 17:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה המועד הקובע ואת מועד תשלום הריבית שיחולו  בע"מ

ביום 20.11.2016 וביום 30.11.2016, 

בהתאמה, למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה''(, 

ובלבד שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 

30 בינואר 2017 )החלטה מיוחדת(. בקשר עם 

ההחלטה העומדת על סדר היום, מובהר כי: • 

דחיית המועדים כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב 

של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב )סדרה 

ה''( של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך 

בתל אביב בע"מ להלן:)"הבורסה"(. • הריבית 

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות, 

ותישא ריבית פיגורים בהתאם לתנאי שטר 

הנאמנות. • אין בהצעת החלטה זו משום ויתור 

או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה''( 

של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה ה''( של החברה או כדי 

להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה''( 

של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין 

בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם 

במועדן. • למעט השינוי במועדי הריבית שיבוצעו 

מכח הסמכה זו לעיל לא מוצע לבצע כל שינוי 

אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטרי 

הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה''( של החברה. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה המצורף 

לזימון זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' 

להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

0.88% 1,135,672 √ לא 80.8 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מחדש של תנאי הכהונה הקיימים של  1 מיוחדת 13/11/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

מיוחד מר עדי עזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל  בע"מ

השליטה בה והארכת ההתקשרות הקיימת עם 

חברה בשליטתו והכל ללא שינוי בתנאי 

ההתקשרות .

0.88% 1,135,672 √ לא 77.3 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מחדש של תנאי הכהונה הקיימים של  2 מיוחדת 13/11/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

מיוחד מר דוד עזרא, נשיא החברה ודירקטור בה ואביו  בע"מ

של בעל השליטה בה , והארכת ההתקשרות 

הקיימת עמו, והכל ללא שינוי בתנאי ההתקשרות.

0.88% 1,135,672 √ לא 69.9 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור עדכון והארכת תוקפה של מדיניות  3 מיוחדת 13/11/16 10:00 168013 נטו מ.ע. אחזקות 

מיוחד התגמול של החברה בע"מ

3.05% 35,848 √ לא דיון דיון דיון 1. דיווח, דיון והתייעצות: 1.1. מתן דיווח ועדכון  1 אג"ח 14/11/16 12:00 1116755 גמול חברה 

על ידי החברה בקשר עם דיווח החברה מיום  להשקעות בע"מ

10.11.2016 )אסמכתא: 2016-01-075642(, 

לפיו להערכת הנהלת החברה, אין ביכולתה של 

החברה לפרוע את תשלום הריבית הקרוב 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, 

הקבוע ליום 30 בנובמבר 2016. 1.2. דיון של 

מחזיקי אגרות החוב בדבר האמצעים העומדים 

לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על 

זכויותיהם, לרבות בדבר דחייה נוספת של מועד 

תשלום הריבית ו/או נקיטת הליכים משפטיים ו/או 

מתן הוראות לנאמן להמשיך לנהל משא ומתן אל 

מול החברה בקשר עם תיקון שטר הנאמנות 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(. 1.3 דיון 

בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או 

מחזיקי אגרות החוב.

6.73% √ כן 95.7 רוב  עבר בעד ללא  1. לאשר את הצעתה של החברה לבצע פירעון  1 אג"ח  14/11/16 15:00 1092477 מניב ראשון בע"מ

מיוחד המלצה מוקדם של מלוא היתרההב ללא 

התכנסות

4.84% 13,481 √ לא דיון דיון 1.1 מתן דיווח ע"י ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות  1 אג"ח 14/11/16 15:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

החוב, עו"ד אופיר נאור, בדבר הפעולות שבוצעו  בע"מ

מאז מתן צו הקפאת ההליכים הזמני ע"י בית 

המשפט , לרבות בקשר עם הבקשה המצ"ב 

לזימון זה אשר הוגשה מטעם הנאמנים לבית 

המשפט בתאריך 9.11.2016 בעניין הצעת 

התקשרות של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה 

בע"מ )"קבוצת לוזון"( עם קבוצת החברות 

אורתם סהר הנדסה בע"מ, אורתם סהר תשתיות 

ובניה בע"מ ומליבו בניה בע"מ.

4.84% 13,481 √ לא דיון דיון 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י ב"כ  2 אג"ח 14/11/16 15:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים ו/או  בע"מ

מחזיקי אגרות החוב.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

5.01% 58,777 √ לא דיון דיון 1. מתן דיווח ע"י ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות  1 אג"ח 14/11/16 15:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

החוב, עו"ד אופיר נאור, בדבר הפעולות שבוצעו  בע"מ

מאז מתן צו הקפאת ההליכים הזמני ע"י בית 

המשפט , לרבות בקשר עם הבקשה המצ"ב 

לזימון זה אשר הוגשה מטעם הנאמנים לבית 

המשפט בתאריך 9.11.2016 בעניין הצעת 

התקשרות של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה 

בע"מ )"קבוצת לוזון"( עם קבוצת החברות 

אורתם סהר הנדסה בע"מ, אורתם סהר תשתיות 

ובניה בע"מ ומליבו בניה בע"מ.

5.01% 58,777 √ לא דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י ב"כ  2 אג"ח 14/11/16 15:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים ו/או  בע"מ

מחזיקי אגרות החוב.

3.07% 970,281 √ לא ל.ר דיון דיון 1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין  1 אג"ח 15/11/16 12:00 6110365 אפריקה-ישראל 

הנאמנים והנציגויות לבין מתעניינים פוטנציאליים  להשקעות בע"מ

בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת 

הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן 

 Westport Capital Partnersהשקעות בשם

LLC )להלן – "המציעה"(, אשר כוללת הצעה 

בלתי מחייבת לכניסה למו״מ על הסדר חוב 

שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, 

הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה 

להיכנס למו"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה 

על בסיס תנאיי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס 

אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 

בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק 

למציעה תקופת מו"מ בלעדית, וכן להעניק לה 

הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל 

ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, 

אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית 

וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על 

סדר היום של האסיפה: דיווח ודיון 1.1. דיון 

 Westport Capital Partners LLC בהצעת

)"המציעה"(, לרכישת מניות השליטה בחברה, 

במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של 

החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. 

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן 

ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.

0.98% 690,690 √ לא ל.ר דיון דיון 1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין  1 אג"ח 15/11/16 12:00 6110431 אפריקה-ישראל 

הנאמנים והנציגויות לבין מתעניינים פוטנציאליים  להשקעות בע"מ

בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת 

הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן 

 Westport Capital Partnersהשקעות בשם

LLC )להלן – "המציעה"(, אשר כוללת הצעה 

בלתי מחייבת לכניסה למו״מ על הסדר חוב 

שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, 

הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה 

להיכנס למו"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה 

על בסיס תנאיי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס 

אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 

בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק 

למציעה תקופת מו"מ בלעדית, וכן להעניק לה 

הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל 

ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, 

אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית 

וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על 

סדר היום של האסיפה: דיווח ודיון 1.1. דיון 

 Westport Capital Partners LLC בהצעת

)"המציעה"(, לרכישת מניות השליטה בחברה, 

במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של 

החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. 

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן 

ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.74% 178,659 √ לא ל.ר דיון דיון 1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין  1 אג"ח 15/11/16 12:00 6110480 אפריקה-ישראל 

הנאמנים והנציגויות לבין מתעניינים פוטנציאליים  להשקעות בע"מ

בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת 

הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן 

 Westport Capital Partnersהשקעות בשם

LLC )להלן – "המציעה"(, אשר כוללת הצעה 

בלתי מחייבת לכניסה למו״מ על הסדר חוב 

שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, 

הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה 

להיכנס למו"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה 

על בסיס תנאיי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס 

אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 

בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק 

למציעה תקופת מו"מ בלעדית, וכן להעניק לה 

הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל 

ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, 

אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית 

וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על 

סדר היום של האסיפה: דיווח ודיון 1.1. דיון 

 Westport Capital Partners LLC בהצעת

)"המציעה"(, לרכישת מניות השליטה בחברה, 

במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של 

החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. 

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן 

ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.

0.93% 2,760,539 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח  1 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה  ותעשיה בע"מ

שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, אשר 

פורסמו ביום 30 במרס 2016 במסגרת הדוח 

התקופתי של החברה לשנת 2015 )מס' 

אסמכתא: 2016-01-018585(

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינויו של מר הראל שפירא לכהונה נוספת  2 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה  ותעשיה בע"מ

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינויו של מר ישראל שפירא לכהונה נוספת  3 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה  ותעשיה בע"מ

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינויו של מר גיל שפירא לכהונה נוספת  4 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה  ותעשיה בע"מ

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינויו של מר חן שפירא לכהונה נוספת  5 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה  ותעשיה בע"מ

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינויו של מר ארז בלגה לכהונה נוספת  6 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה  ותעשיה בע"מ

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. מינויו של מר יהודה שגב לכהונה נוספת  7 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה  ותעשיה בע"מ

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. מינויה של הגב' עינת צפריר )דב"ת( לכהונה  8 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום  ותעשיה בע"מ

האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט 

בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית 

שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון  9 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

רגיל ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון  ותעשיה בע"מ

המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.93% 2,760,539 √ לא 53.66 רוב  עבר בעד בעד 10. אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה  10 שנתית 15/11/16 14:00 1133875 שפיר הנדסה 

מיוחד בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק  ותעשיה בע"מ

החברות, תשנ"ט-1999, כמפורט בסעיף 2.4 

לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 

של בעלי המניות של החברה.

0.75% 1,855,453 √ מבוטלת דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח  1 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  בע"מ

.2015
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.75% 1,855,453 √ לא רוב  מבוטלת אין  בעד 2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר מוטי בן- 2 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל חובת  משה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה  בע"מ

השתת המצ"ב.

פות

0.75% 1,855,453 √ לא רוב  מבוטלת אין  בעד 3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר יניב  3 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל חובת  רוג, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה  בע"מ

השתת המצ"ב.

פות

0.75% 1,855,453 √ לא רוב  מבוטלת אין  בעד 4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר יהודה  4 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל חובת  ונדרולדה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון  בע"מ

השתת האסיפה המצ"ב.

פות

0.75% 1,855,453 √ לא רוב  מבוטלת אין  בעד 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מר עודד  5 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל חובת  נגר, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה  בע"מ

השתת המצ"ב.

פות

0.75% 1,855,453 √ לא רוב  מבוטלת אין  בעד 6. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב' טלי  6 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל חובת  בליש מישוד, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון  בע"מ

השתת האסיפה המצ"ב.

פות

0.75% 1,855,453 √ לא רוב  מבוטלת אין  בעד 7. אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן  7 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל חובת  את קסלמן )PWC( כרואה החשבון המבקר של  בע"מ

השתת החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של 

פות החברה.

0.75% 1,855,453 √ מבוטלת דיון 8. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר  8 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים  בע"מ

בשנת 2015.

0.75% 1,855,453 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מינויו של מר אורי לזר כדירקטור חיצוני  9 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

מיוחד בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים  בע"מ

המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית, 

כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

0.75% 1,855,453 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 10. אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים  10 מיוחדת 16/11/16 00:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

מיוחד ולנושאי משרה בחברה, המכהנים או שיכהנו בה  בע"מ

מעת לעת, ו/או בחברות מוחזקות של החברה 

אם מונו מטעם החברה, אשר הם בעלי שליטה 

ו/או קרובו של בעל שליטה ו/או מי שלבעל 

השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב 

השיפוי, באותם תנאים של כתב השיפוי הנוכחי, 

המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

1.89% 360,603 √ לא דיון דיון דיון 1. הצגת עמדת החברה ביחס לבקשתה מיום  1 אג"ח 16/11/16 11:00 1105535 קרדן אן.וי.

22.9.2016 )מס' אסמכתא 2016-01-127903( 

בעניין העמדת ערבות על פי סעיף 2:403 ל- 

Dutch Civil Code )"הערבות"( לחובותיה של 

 ,Emerging Investments XII B.V חברת הבת

לרבות הצגת עמדת החברה בדבר היתרונות 

במתן הערבות, העדר החשיפה לחברה, פטור ל-

Emerging מהגשת דוחות כספיים מבוקרים 

לרשויות בהולנד.

1.89% 360,603 √ לא דיון דיון דיון 2. דיווח ועדכון של החברה אודות מצבה ופעולות  2 אג"ח 16/11/16 11:00 1105535 קרדן אן.וי.

שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה 

ועד היום

1.89% 360,603 √ לא דיון דיון דיון 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב  3 אג"ח 16/11/16 11:00 1105535 קרדן אן.וי.

בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים 

ו/או מחזיקי אגרות החוב

2.80% 878,468 √ לא דיון דיון דיון 1. הצגת עמדת החברה ביחס לבקשתה מיום  1 אג"ח 16/11/16 11:00 1113034 קרדן אן.וי.

22.9.2016 )מס' אסמכתא 2016-01-127903( 

בעניין העמדת ערבות על פי סעיף 2:403 ל- 

Dutch Civil Code )"הערבות"( לחובותיה של 

 ,Emerging Investments XII B.V חברת הבת

לרבות הצגת עמדת החברה בדבר היתרונות 

במתן הערבות, העדר החשיפה לחברה, פטור ל-

Emerging מהגשת דוחות כספיים מבוקרים 

לרשויות בהולנד.

2.80% 878,468 √ לא דיון דיון דיון 2. דיווח ועדכון של החברה אודות מצבה ופעולות  2 אג"ח 16/11/16 11:00 1113034 קרדן אן.וי.

שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה 

ועד היום

2.80% 878,468 √ לא דיון דיון דיון 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב  3 אג"ח 16/11/16 11:00 1113034 קרדן אן.וי.

בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים 

ו/או מחזיקי אגרות החוב.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.04% 35,848 √ לא 72.81 רוב  עבר בעד ללא  1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות  1 אג"ח 16/11/16 16:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד המלצה החוב )סדרה ב'( )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  להשקעות בע"מ

הינו רוב שלא יפחת משני שליש מהקולות 

המיוצגים בהצבעה(. נוסח ההחלטה: לאשר את 

דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ב'( של החברה הקבוע ליום 

30.11.2016, ואת דחיית המועד הקובע 

לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 

17.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע 

ידחה ליום 18.12.2016. מועד התשלום ידחה 

ליום 31.12.2016. יובהר, כי סכום הריבית 

שהיה קבוע לתשלום ביום 30.11.2016 יישא 

ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות 

)על תיקוניו(, וכן ימשיך להיצבר )על יתרת קרן 

אגרות החוב( בגין תקופת הדחיה ועד למועד 

התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר 

הנאמנות )על תיקוניו(. יודגש, כי למעט השינוי 

במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה 

לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי 

אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר 

ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת 

חלק מסדרת אגרות החוב )סדרה ב'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום 

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

ב'( על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

מחזיקי אגרות החוב או לה

3.04% 35,848 √ לא רוב  הורד  בעד ללא  2. הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על  2 אג"ח 16/11/16 16:00 1116755 גמול חברה 

רגיל מסדר  המלצה זכויות המחזיקים )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  להשקעות בע"מ

היום הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים 

בהצבעה( נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה 

בסעיף 1.1 לעיל לא אושרה, להורות לנאמן, 

לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, 

לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות 

מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של 

זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד 

החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה 

וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי 

סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ו/או 

בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. 

האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים 

למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה 

לתשלום לנושים אחרים וכד'. *מובהר כי ככל 

שתאושר ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, לא 

ישוקללו ויפורסמו תוצאות ההצבעה בגין סעיף 

1.2 זה. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

0.27% 957,013 √ לא ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון  1 שנתית 17/11/16 10:00 243014 חנ"ל - ים המלח 

של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31  שותפות מוגבלת

בדצמבר 2015.

0.27% 957,013 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי  2 שנתית 17/11/16 10:00 243014 חנ"ל - ים המלח 

רגיל חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות  שותפות מוגבלת

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 

השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי 

לקבוע את שכרו.

0.01% 646,397 √ לא ל.ר דיון לא  דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון  1 כללית 17/11/16 11:00 274019 נפטא חיפושים - 

משתת של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31  שותפות מוגבלת

ף בדצמבר 2015.

0.01% 646,397 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי  2 כללית 17/11/16 11:00 274019 נפטא חיפושים - 

רגיל משתת חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות  שותפות מוגבלת

ף עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 

השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי 

לקבוע את שכרו.

0.89% 4,909,149 √ לא רוב  הורד  בעד בעד לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר  1 מיוחדת 20/11/16 14:00 593038 הבנק הבינלאומי 

רגיל מסדר  דירקטוריון הבנק, כמפורט בנספח ב' לדוח  הראשון לישראל 

היום המיידי המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016. בע"מ

0.89% 4,909,149 √ לא 73.96 רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל  2 מיוחדת 20/11/16 14:00 593038 הבנק הבינלאומי 

מיוחד הבנק, כמפורט בנספח ג' לדוח המיידי המצ"ב,  הראשון לישראל 

החל מיום ה-12 באוקטובר 2016. בע"מ

3.07% 220,492 √ לא דיון דיון 1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע  1 אג"ח 20/11/16 15:00 1109495 פלאזה סנטרס אן.וי 

למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת  )דואלי(

הדיווח שהתקיימה בספטמבר 2016 לרבות 

בדבר דיווח החברה מיום 7.11.2016 )מספר 

אסמכתא: 2016-02-073836( )להלן: "דיווח 

החברה"(.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.07% 220,492 √ לא דיון דיון 1.2 דיווח על ידי נציגי החברה ודיון בבקשת  2 אג"ח 20/11/16 15:00 1109495 פלאזה סנטרס אן.וי 

החברה לתיקון שטרי הנאמנות לסדרות אגרות  )דואלי(

החוב בדבר הפחתת סכומי פירעונות הקרן 

הדרושים )וזאת על מנת שהפדיון המוקדם הכפוי 

הקבוע בשטרי הנאמנות לא ייכנס לתוקף( 

והארכת התקופה בה נדרשת החברה לבצע 

פירעונות קרן כאמור , כמפורט בדיווח החברה וכי 

שיפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות אשר יפורסמו 

עובר למועד האסיפות.

3.07% 220,492 √ לא דיון דיון 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי  3 אג"ח 20/11/16 15:00 1109495 פלאזה סנטרס אן.וי 

מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים. )דואלי(

0.66% 6,940,689 √ לא 51.32 רוב  עבר בעד בעד 1. בימים 14 באוגוסט ו-10 באוקטובר 2016  1 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

מיוחד החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את 

הנתונים שהובאו בפניה, תוך הסתייעות ביועצים 

חיצוניים, ולאחר ששקלה את השיקולים 

המתחייבים על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 

)"חוק החברות"( להמליץ לדירקטוריון החברה 

לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, 

וביום 13 באוקטובר 2016 אישר דירקטוריון 

החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח 

המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכולל 

סימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, 

אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה 

הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים 

)"מדיניות התגמול המעודכנת"( אישור מדיניות 

התגמול המעודכנת כוללת שינויים במספר 

רבדים, המשקפים את הידע והניסיון שנצבר 

בחברה ביחס למדיניות התגמול הנוכחית 

ויישומה במהלך שלוש השנים האחרונות, כמו גם 

ידע שנצבר בשוק וכן שינוי חקיקה. במסגרת זו 

נוספה אפשרות לשלם מענקים נוספים לנושאי 

משרה בגין חתימה, שימור ומענק מיוחד )ראו, 

בהתאמה, סעיפים 5, 6 ו-7.16 למדיניות 

התגמול המעודכנת(, וכן נקבעו תקרות ביחס 

לסך הכולל של המענק השנתי בתוספת איזה 

מהמענקים האמורים )ככל ויאושרו לגבי אותה 

שנה( כמפורט בסעיף 3.3 למדיניות ה

0.66% 6,940,689 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של  2 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

.2015

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מוצע למנות מחדש של משרד קוסט, פורר,  3 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של 

השתת החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע 

פות את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק 

)NYSE( והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת 

והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה 

ולבעלי מניותיה, למנות מחדש את משרד קוסט, 

פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר 

לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת 

כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין 

קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת 

פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה 

ששולם לקוסט, פורר, גבאי את קסירר בגין שנת 

2015 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח 

התקופתי. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את 

רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט 

פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרו.

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן, יו"ר  4 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  דירקטוריון החברה לפרטים אודות מר כצמן, ראו 

השתת תקנה 26 בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח 

פות התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 

31 במרץ, 2016 )מס' אסמכתא: 2016-01-

020430( )"הדוח התקופתי"(, אשר המידע 

האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של מר דורי סגל, כסגן פעיל ליו"ר  5 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  דירקטוריון החברה. לפרטים אודות מר סגל ראו 

השתת תקנה 26 בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח 

פות התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 

31 במרץ, 2016 )מס' אסמכתא: 2016-01-

020430( )"הדוח התקופתי"(, אשר המידע 

האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן מר 

 Citycon סגל מכהן כדירקטור בחברה המאוחדת

Oyj

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי מחדש של גב' רחל לוין כדירקטורית  6 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  בחברה לפרטים אודות גב לוין, ראו תקנה 26 

השתת בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי של 

פות החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 

2016 )מס' אסמכתא: 2016-01-020430( 

)"הדוח התקופתי"(, אשר המידע האמור בו מובא 

כאן על דרך ההפניה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 7. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור  7 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  כדירקטור בחברה לפרטים אודות מר בן דור, ראו 

השתת תקנה 26 בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח 

פות התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 

31 במרץ, 2016 )מס' אסמכתא: 2016-01-

020430( )"הדוח התקופתי"(, אשר המידע 

האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 8. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר  8 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  כדירקטור בלתי תלוי בחברה לפרטים אודות מר 

השתת ססלר, ראו תקנה 26 בפרק ד' )פרטים נוספים( 

פות לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 

שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 )מס' אסמכתא: 

2016-01-020430( )"הדוח התקופתי"(, אשר 

המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו 

 Executive -כן, מר דאגלס ססלר מכהן גם כ

.Macy's Inc -בתחום הנדל"ן ב Vice President

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 9. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית  9 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  בלתי תלויה בחברה לפרטים אודות גב' כהן, ראו 

השתת תקנה 26 בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח 

פות התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 

31 במרץ, 2016 )מס' אסמכתא: 2016-01-

020430( )"הדוח התקופתי"(, אשר המידע 

האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

0.66% 6,940,689 √ לא 77.06 רוב  עבר בעד בעד 10. מוצע למנות מחדש את מר אורגלר לתקופת  10 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

מיוחד כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 

27 בנובמבר, 2016 )לאחר סיום כהונתו 

הנוכחית(. לפרטים נוספים אודות כהונתו של מר 

אורגלר בחברה, ראו סעיף 1.5 לדוח זימון 

האסיפה. לפרטים אודות מר אורגלר )לרבות 

חברותו בועדות הדירקטוריון והשנה בה החלה 

כהונתו בחברה( ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח 

התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על 

דרך ההפניה. הצהרת כשירותו של מר אורגלר 

כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

מצורפת בנספח ג' לדוח זימון האסיפה. עם מינויו 

מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר 

אורגלר לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי 

שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה )למעט 

ה"ה כצמן, סגל וגב' לוין, כמפורט בתקנה 21 

בפרק ד לדוח התקופתי(. לפירוט התגמולים 

והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם יהיה זכאי 

מר אורגלר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, 

ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' )פרטים נוספים( 

בדוח התקופתי וכן כמפורט בסעיף 1.6 לדוח 

זימון האסיפה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול 

ודירקטוריון החברה, מסרה החברה למר אורגלר, 

כי עם סיום כהונתו של מר בר און )דירקטור 

חיצוני המכהן בחברה( בחודש אפריל 2019 )או 

קו

0.66% 6,940,689 √ לא רוב  עבר אין  בעד 11. מוצע לאשר חידוש פוליסת ביטוח אחריות  11 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

רגיל חובת  דירקטורים ונושאי משרה בחברה, החל מיום 12 

השתת בינואר, 2017, בתנאים המפורטים להלן: גבולות 

פות כיסוי בסך של עד 125 מיליון דולר ארה"ב 

)למקרה ובמצטבר לשנה, בתוספת הוצאות 

משפט סבירות מעבר לגבול האחריות בהתאם 

לסעיף 66 לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א - 1981( 

לרבות תביעות הנובעות מרישומה של החברה 

בבורסה של ניו יורק )NYSE( ובבורסה של 

טורנטו )TSX(, ובאופן שסכום הפרמיה בגין שנת 

ביטוח לא יעלה על 560 אלף דולר ארה"ב )תוך 

אפשרות להגדילה כמפורט להלן(, וגבול 

ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1 מיליון דולר 

ארה"ב. ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה 

בחברה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת )בין על ידי 

הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על 

ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח 

אחר(, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, 

ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות 

האחריות בביטוח לא יעלו על 125 מיליון דולר 

ארה"ב; ב. הפרמיה השנתית בשנה מסוימת לא 

תעלה על סך של 560 אלף דולר ארה"ב, וזאת 

בתוספת עד 10% לשנה על סכום זה החל מיום 

14 בינואר 2018; ג. ההשתתפות העצמית לא 

תעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב; ד. החידוש 

האחרון מכוח החלטה
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.66% 6,940,689 √ לא 98.87 רוב  עבר אין  בעד 12. מוצע לאשר את החלת פוליסת ביטוח נושאי  12 שנתית 21/11/16 12:00 126011 גזית-גלוב בע"מ

מיוחד חובת  המשרה בחברה )כפי שתהא מעת לעת( על מר 

השתת צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן )יו"ר 

פות דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה 

 Gazit-בה(, המכהן כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב

 .Gazit USA(USA Inc""( חברה בת בבעלות 

ושליטה מלאים של החברה, בגין כהונתו בה, 

לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור 

האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון 

האסיפה. מר גורדון מועסק במשרה מלאה 

 ,Gazit USA -כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב

והעסקתו כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית 

של החברה ביום 8 בספטמבר 2015. למועד 

פרסום דוח זימון האסיפה, לחברה ביטוח 

דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כיסוי של 100 

מיליון דולר ארה"ב )למקרה ולשנה(, אשר חודש 

לאחרונה בחודש ינואר 2016, בהתאם לאישור 

האסיפה הכללית של החברה מחודש ינואר 

2012. החלת הפוליסה על מר גורדון, תהיה 

באותם תנאים כפי שחלים על נושאי המשרה 

ומנהלים אחרים בחברה ובחברות פרטיות 

בשליטת החברה. לפרטים נוספים אודות ביטוח 

אחריות נושאי משרה בחברה, ראו בסעיף 1.6.1 

לדוח זימון האסיפה ובתקנה 29א בפרק ד' 

)פרטים נוספים( לדוח התקופתי, אשר האמור 

בה מובא כאן על דרך ההפניה. מובהר, כי ככל

4.85% 13,481 √ לא ל.ר דיון דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם שתי ההצעות  1 אג"ח  22/11/16 16:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

לרכישת החברה אשר הוגשו לנאמנים להקפאת  נדחית בע"מ

ההליכים של החברה )להלן: "ההצעות"( וכן 

בקשר עם כל הצעה אחרת בעניין החברה, ככל 

שתהיה, במועד האסיפה. ההצעות מצ"ב כנספח 

א' לזימון .

4.85% 13,481 √ לא ל.ר דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח  22/11/16 16:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב נדחית בע"מ

5.02% 58,777 √ לא ל.ר דיון דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם שתי ההצעות  1 אג"ח  22/11/16 16:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

לרכישת החברה אשר הוגשו לנאמנים להקפאת  נדחית בע"מ

ההליכים של החברה )להלן: "ההצעות"( וכן 

בקשר עם כל הצעה אחרת בעניין החברה, ככל 

שתהיה, במועד האסיפות. ההצעות מצ"ב כנספח 

א' לקובץ הזימון.

5.02% 58,777 √ לא ל.ר דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח  22/11/16 16:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. נדחית בע"מ

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr.Michael Federmann to the .1 1 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  Board of Directors, to serve until the )דואלי(

 close of the next Shareholders’ Annual

General Meeting of the Company

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect Mrs. Rina Baum to the Board .2 2 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  of Directors, to serve until the close of the )דואלי(

 next Shareholders’ Annual General

Meeting of the Company

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the .3 3 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  Board of Directors, to serve until the )דואלי(

 close of the next Shareholders’ Annual

General Meeting of the Company

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr. David Federmann to the .4 4 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  Board of Directors, to serve until the )דואלי(

 close of the next Shareholders’ Annual

General Meeting of the Company

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr.Dov Ninveh to the Board of .5 5 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  Directors, to serve until the close of the )דואלי(

 next Shareholders’ Annual General

Meeting of the Company

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect Mr.Udi Nisan to the Board of .6 6 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  Directors, to serve until the close of the )דואלי(

 next Shareholders’ Annual General

Meeting of the Company

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To elect Prof. Yuli |Tamir to the Board .7 7 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  of Directors, to serve until the close of the )דואלי(

 next Shareholders’ Annual General

Meeting of the Company

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  To re-elect Mrs. Dalia Rabin to an .8 8 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

מיוחד )רוב   additional three-year term as an External )דואלי(

מיוחד  Director

ללא 

פירוט(

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  הורד  בעד בעד  To approve the Amended .9 9 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

מיוחד מסדר  Compensation Policy of the Company )דואלי(

היום
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.42% 16,183,360 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To appoint Kost, Forer, Gabbay .10 10 שנתית 23/11/16 12:00 1081124 אלביט מערכות בע"מ 

רגיל  amp; Kasierer, a member of Ernst& )דואלי(

 amp; Young Global, as the independent&

 auditor of the Company for the fiscal year

 and until the close of the next 2016

Shareholders’ Annual General Meeting

5.48% 27,421 √ לא 100 רוב  עבר בעד 1.1הסמכת הנאמן לדחיית מועד לתשלום  1 אג"ח 23/11/16 18:00 1120286 מירלנד דיוולופמנט 

מיוחד תשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב )סדרה  קורפריישן פי אל סי

ג'( )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 

לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה( 

נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת 

לעת את כלל מועדי תשלומי הקרן והריבית 

שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל 

המאוחר, ליום 31 בינואר 2017. •למען הסר 

ספק, דחיית המועדים של תשלומי הקרן כאמור 

לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת ח"ש, ודחיית 

המועדים של תשלומי הריבית כאמור לעיל נועדה 

למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות 

החוב )סדרה ג'( של החברה על ידי הבורסה 

לניירות ערך בתל אביב. •הריבית וריבית 

הפיגורים )ככל שקיימת(, לפי העניין, על 

התשלומים שלא שולמו למחזיקים תמשיך 

להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. •אין 

בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ואין 

בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה ג'( של החברה או כדי להוות ויתור של 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה על 

סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע 

התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. •למעט 

השינוי במועדי הקרן הריבית כמפורט לעיל לא 

מוצע לבצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות 

החוב ו/או בשטרי הנאמנות לאגרות החוב )סדרה 

ג'( של החברה.

5.98% 4,022 √ לא 80.54 רוב  עבר בעד ללא  1. דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן  1 אג"ח 27/11/16 09:00 1104355 י.רשי בע"מ

מיוחד המלצה והריבית של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 

)החלטה מיוחדת(;

1.43% 6,010,930 √ רוב  עבר בעד בעד 1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם  1 מיוחדת 27/11/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל הטמעת הוראות ההיתר לשליטה ולאחזקת 

אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 

23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 

בספטמבר 2016. התקנון המתוקן מצורף כנספח 

א' לדוח זימון האסיפה.

1.43% 6,010,930 √ רוב  עבר בעד בעד 2. לאשר תנאי כהונה וההעסקה למר יצחק עזר,  2 מיוחדת 27/11/16 15:00 1100007 פז חברת הנפט בע"מ

רגיל בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום 

מינויו לתפקיד )יום 21 בספטמבר 2016(.

2.36% 265,595 √ לא 78.54 רוב  עבר בעד בעד אישור אימוץ מדיניות תגמול בנוסח המצורף  1 מיוחדת 28/11/16 11:00 1084482 פועלים אי.בי.אי.-

מיוחד כנספח א' לדוח זה, אשר תהא בתוקף החל  ניהול וחיתום בע"מ

בשנת 2017.

0.35% 2,057,157 √ לא ל.ר דיון דיון  Discussion regarding the Company’s .1 1 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

 Consolidated Statement of Financial )דואלי(

 Position as of December 31, 2015 and

 the Consolidated Statements of Profit or

;Loss for the year then ended

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To consider and act upon a proposal to .2 2 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

רגיל  approve the appointment of Somekh )דואלי(

 Chaikin, Certified Public Accountants

 , a member of KPMG)Israel(

 International, as the independent public

 accountants of the Company for the year

 ending December 31, 2016, and until the

 next annual general meeting of the

 shareholders of the Company, and to

 receive information regarding their

;remuneration

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר בעד בעד  .To approve the re-appointment of Mr .3 3 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

רגיל  Jonathan Adereth as director of the )דואלי(

 Company until the next Annual General

 Meeting of the Company's shareholders

 or until his successor has been duly

 appointed and to approve an increase of

 NIS 3,500 in the monthly management

 ,fee paid to Adereth as of November 1

 .and a grant of 80,000 options to Mr 2016

;Adereth

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר בעד בעד  .To approve the re-appointment of Mr .4 4 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

רגיל  Ori Hadomi as director of the Company )דואלי(

 until the next Annual General Meeting of

 the Company’s shareholders or until his

;successor has been duly appointed
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר בעד בעד  .To approve the re-appointment of Mr .5 5 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

רגיל  Michael Berman as director of the )דואלי(

 Company until the next Annual General

 Meeting of the Company’s shareholders

 or until his successor has been duly

 appointed and to approve a grant of

;options to Mr. Berman 40,000

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר בעד בעד  .To approve the re-appointment of Ms .6 6 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

רגיל  Sarit Soccary Ben-Yochanan as director )דואלי(

 of the Company until the next Annual

 General Meeting of the Company’s

 shareholders or until her successor has

 been duly appointed and to approve a

-grant of 40,000 options to Ms. Ben

;Yochanan

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  .To approve the re-appointment of Mr .7 7 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד )רוב   Gil Bianco as an external director of the )דואלי(

מיוחד   Company until the next Annual General

ללא   Meeting of the Company’s shareholders

פירוט(  or until his successor has been duly

 appointed and to approve a grant of

;options to Mr. Bianco 40,000

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  .To approve the appointment of Mr .8 8 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד )רוב   Yuval Yanai as an external director of the )דואלי(

מיוחד   ,Company for a three year term

ללא   commencing on November 29, 2016 until

פירוט(  November 28, 2019, and to approve a

;grant of 40,000 options to Mr. Yanai

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  To approve the acceleration of the .9 9 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד )רוב   vesting period of 9,900 options to )דואלי(

מיוחד   purchase up to 9,900 of the Company's

ללא   ordinary shares granted to Mr. David

פירוט(  Schlachet, an external director of the

 Company, pursuant to the Company's

 ,shareholders' approval of November 26

;2013

0.35% 2,057,157 √ לא רוב  עבר  בעד בעד  To approve and adopt the .10 10 שנתית 28/11/16 16:00 1106855 מזור רובוטיקה בע"מ 

מיוחד )רוב   Compensation Policy for the Company's )דואלי(

מיוחד  .directors and officers

ללא 

פירוט(

3.08% 220,492 √ לא 81.02 רוב  עבר בעד 1.1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה  1 אג"ח 28/11/16 18:00 1109495 פלאזה סנטרס אן.וי 

מיוחד א'( של החברה )הרוב הדרוש לאישור ההחלטה  )דואלי(

הינו 2/3 לפחות מהערך הנקוב של איגרות החוב 

מהסדרה המיוצג בהצבעה, ללא קולות הנמנעים( 

נוסח ההחלטה: מוצע לאשר את התיקון לשטר 

הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( בנוסח 

המצורף לכתב הצבעה זה כנספח ג', וכחלק 

בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן 

לחתום על התיקון לשטר הנאמנות )סדרה א'( 

ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע 

החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שידרשו 

מהנאמן לביצוע החלטה זו )לפי העניין(. 

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה לאישורה ברוב 

הנדרש על ידי כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה א'(, )סדרה ב'( וכן של מחזיקי 

אגרות החוב בפולין. לפיכך, ככל שאיזו מהסדרות 

לא תאשר החלטה זו כאמור תהא ההחלטה על 

פי סעיף 1 זה שהתקבלה, ככל שהתקבלה, 

בטלה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה 

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

4.85% 13,481 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם הצעת הסדר  1 אג"ח 29/11/16 13:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנושים לרבות כל שינוי שיחול לגביה עד למועד  בע"מ

האסיפה.

4.85% 13,481 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 29/11/16 13:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ

5.02% 58,777 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם הצעת הסדר  1 אג"ח 29/11/16 13:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנושים לרבות כל שינוי שיחול לגביה עד למועד  בע"מ

האסיפה.

5.02% 58,777 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 29/11/16 13:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

4.85% 13,481 √ לא 99.35 רוב  לא עבר נגד ללא  1.1להצביע בעד או נגד אישור הסדר הנושים על  1 אג"ח 29/11/16 23:59 1121060 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה כל נספחיו ועל כל התוספות לו. ההחלטה בסעיף  בע"מ

זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 

לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 

שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה 

הנ"ל. להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות 

על החלטה מספר 1.1 לעיל: א.במקרה שבו 

מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב 75% לפחות 

מסך הערך הנקוב של אגרות החוב המצביעים 

)בעד או נגד( על החלטה מס' 1.1 לעיל )בנטרול 

נמנעים( יצביעו בעד או נגד אישור הסדר 

הנושים, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד 

או נגד, לפי העניין, הסדר הנושים עבור כל ערך 

הנשייה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות 

החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת 

הנאמן באסיפת הנושים ולשם כך עליו למסור 

הודעה בכתב לנאמן עד למועד פתיחת אסיפת 

הנושים וכן להשתתף ולהצביע באסיפת הנושים 

בניגוד להצבעת הנאמן והכל בהתאם להוראות 

שתפורסמנה על ידי החברה לעניין השתתפות 

והצבעה באסיפת הנושים. ערך נשייתו של מחזיק 

אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה 

שייוצג בהצבעת הנאמן. ב.במקרה שבו לא יהיה 

רוב של 75% מסך הערך הנקוב כאמור בסעיף 

א' לעיל, בעד או נגד אישור הסדר הנושים בקרב 

מחזיקי אגרות החוב, אזי הנאמן יפצל את 

הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן 

התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה וזאת 

עבור כל ערך הנשייה. במקרה כזה לא תקום למי 
5.02% 58,777 √ לא 97.84 רוב  לא עבר נגד ללא  1. רקע: ביום 16 בנובמבר 2016 וביום 28  1 אג"ח 29/11/16 23:59 1128396 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה בנובמבר 2016 ניתנו החלטות בית המשפט  בע"מ

בדבר כינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר 

נושים, ובהן אסיפת נושים בלתי מובטחים אשר 

תתקיים ביום 30 בנובמבר 2016 )להלן: "אסיפת 

הנושים"( ובדבר קיום דיון בהסדר הנושים ביום 1 

בדצמבר 2016. ביום 28 בנובמבר 2016 פרסמו 

הנאמנים להקפאת הליכים הצעה להסדר נושים 

)מספר אסמכתא: 2016-01-082842( )להלן: 

"הסדר הנושים"(. על סדר יומה של האסיפה 

הנושאים המפורטים להלן: 1.1 להצביע בעד או 

נגד אישור הסדר הנושים על כל נספחיו ועל כל 

התוספות לו. ההחלטה בסעיף זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה המצורף לזימון זה, ולעניין זה, יראו את 

האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד 

מההחלטה הנ"ל. להלן מס' הבהרות בקשר עם 

ההצבעות על החלטות מספר 1.1 לעיל: 

א.במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב 

75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב 

המצביעים )בעד או נגד( על החלטה מס' 1.1 

לעיל )בנטרול נמנעים( יצביעו בעד או נגד אישור 

הסדר הנושים, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים 

בעד או נגד, לפי העניין, הסדר הנושים עבור כל 

ערך הנשייה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות 

החו

0.73% 1,123,579 √ לא ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון  1 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  צריכה בע"מ

2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה 

לשנת 2015 אשר פורסם ביום 1 במרץ 2016 

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 

האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב 

בע"מ )מספר אסמכתא: 2016-01-037549( 

)"הדוח התקופתי לשנת 2015"(

0.73% 1,123,579 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,  2 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

רגיל חובת  פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי  צריכה בע"מ

השתת החשבון המבקר של החברה

פות

0.73% 1,123,579 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור  3 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי  צריכה בע"מ

השתת כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה 

פות תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015

0.73% 1,123,579 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור  4 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי  צריכה בע"מ

השתת כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה 

פות תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015 )יצוין, כי מר מיכאל 

 Elco Holland-זלקינד חדל לכהן כדירקטור ב

)Landmark Apartment Trust Inc-וב .BV
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.73% 1,123,579 √ לא רוב  עבר אין  בעד מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור  5 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

רגיל חובת  בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי  צריכה בע"מ

השתת כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה 

פות תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 

התקופתי לשנת 2015

0.73% 1,123,579 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי  6 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

רגיל חובת  תלויה בחברה בתוקף ממועד אישור האסיפה  צריכה בע"מ

השתת והענקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל 

פות בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה 

זכאית הגב' אורלי בן יוסף לשכר דירקטורים 

בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים 

בחברה )גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם 

לסכומים המרביים המופיעים בתוספת השנייה 

ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים 

בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים(, 

התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, על-פי 

דרגת החברה( וכן לכיסוי ביטוחי. לפרטים אודות 

גב' אורלי בן יוסף ראה סעיף 1.6 לדוח מיידי 

המצורף לטופס דיווח זה

0.73% 1,123,579 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב- 7 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

רגיל 50,000,000 ש"ח הכוללים 50,000,000 מניות  צריכה בע"מ

רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת 

)"מניות רגילות"(, כך שהון המניות הרשום של 

החברה לאחר הגדלתו, יהיה בסך של 

100,000,000 ש"ח אשר יורכבו מ-

100,000,000 מניות רגילות וכן תיקון סעיף 3א 

לתקנון ההתאגדות של החברה בהתאם, כאמור 

בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי המצורף 

לטופס דיווח זה

0.73% 1,123,579 √ לא 93.66 רוב  עבר בעד בעד 8. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון  8 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

מיוחד ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א'  צריכה בע"מ

לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה

0.73% 1,123,579 √ לא רוב  עבר אין  בעד 9. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של  9 שנתית 30/11/16 14:30 5010129 אלקטרה מוצרי 

רגיל חובת  החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי  צריכה בע"מ

השתת המצורף לטופס דיווח זה

פות

2.84% 16,257 √ לא ל.ר דיון דיון 1.1. דיווח והתייעצות בקשר עם בקשת התובעים  1 אג"ח 01/12/16 10:00 1124650 אלרן נדל"ן בע"מ

לתשלום האגרה מתוך הכספים שבקופת הנאמן 

)כמפורט ברקע לזימון האסיפה המצורף לדיווח 

זה(. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 

ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

0.38% 2,435,469 √ לא רוב  הורד  מבוטל 1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות  1 יחידת  01/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מיוחד מסדר  ת ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקיפים  השתתפו )1992( - שותפות 

היום של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי  ת  מוגבלת

להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת  שנתית 

ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות  ומיוחדת 

מוגבלת )להלן: "רציו פטרוליום"( אשר תחום  נמשכת

פעילותה הינו חיפושי נפט וגז מחוץ לישראל 

ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת 

בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.

0.38% 2,435,469 √ לא רוב  הורד  מבוטל 2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף  2 יחידת  01/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מיוחד מסדר  ת הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות  השתתפו )1992( - שותפות 

היום ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך  ת  מוגבלת

של 30 מיליוני ₪ ובלבד ששיעור האחזקה של  שנתית 

השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על  ומיוחדת 

20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע  נמשכת

על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.

0.38% 2,435,469 √ לא רוב  הורד  מבוטל 3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של  3 יחידת  01/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מיוחד מסדר  ת השותפות. השתתפו )1992( - שותפות 

היום ת  מוגבלת

שנתית 

ומיוחדת 

נמשכת

0.38% 2,435,469 √ לא רוב  הורד  מבוטל 4. אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן  4 יחידת  01/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

רגיל מסדר  ת וקסלמן, רואי חשבון כרו"ח מבקר של השותפות  השתתפו )1992( - שותפות 

היום לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה  ת  מוגבלת

של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי  שנתית 

לקבוע את שכרו. ומיוחדת 

נמשכת

0.38% 2,435,469 √ לא הורד  מבוטל 5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים  5 יחידת  01/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מסדר  ת של השותפות לשנה שנסתיימה ביום  השתתפו )1992( - שותפות 

היום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016  ת  מוגבלת

)אסמכתא 2016-01-018324(. שנתית 

ומיוחדת 

נמשכת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.38% 2,435,469 √ לא הורד  מבוטל 6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר  6 יחידת  01/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מסדר  ת עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי  השתתפו )1992( - שותפות 

היום הדירקטוריון. ת  מוגבלת

שנתית 

ומיוחדת 

נמשכת

0.38% 2,435,469 √ לא 39.1 רוב  לא עבר נגד נגד 7. להסמיך את המפקח לפעול להארכת תקופת  7 יחידת  01/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מיוחד המימוש של כתבי האופציה (סדרה 16 (של  השתתפו )1992( - שותפות 

השותפות ולשם כך לנקוט בכל ההליכים  ת  מוגבלת

הדרושים בהתאם לתנאי כתבי האופציה (סדרה  שנתית 

16 ,(תקנון הבורסה וחוק החברות, התשנ"ט- ומיוחדת 

.1999 נמשכת

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  דיון דיון דיון דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015. 1 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

מיוחד לישראל בע"מ

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר  2 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של  לישראל בע"מ

החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע 

את תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים 

שינתנו לחברה בשנת 2016.

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן  3 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לישראל בע"מ

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס  4 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת  לישראל בע"מ

כהונה נוספת.

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה )יודי( לוי  5 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לישראל בע"מ

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג  6 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לישראל בע"מ

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל  7 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לישראל בע"מ

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג  8 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה  לישראל בע"מ

נוספת.

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן  9 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל )פורטנוי( המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה  לישראל בע"מ

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

0.16% 1,846,554 √ לא רוב  עבר בעד בעד 10. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן  10 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

רגיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לישראל בע"מ

0.16% 1,846,554 √ לא 86.78 רוב  עבר בעד בעד 11. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים  11 מיוחדת 01/12/16 15:00 1087824 אל על נתיבי אויר 

מיוחד .2017-2019 לישראל בע"מ

4.85% 13,481 √ לא דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם הצעות הסדר  1 אג"ח 04/12/16 13:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנושים שתעמודנה על הפרק במועד האסיפות. בע"מ

4.85% 13,481 √ לא דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 04/12/16 13:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב בע"מ

5.02% 58,777 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון והתייעצות בקשר עם הצעות הסדר  1 אג"ח 04/12/16 13:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנושים שתעמודנה על הפרק במועד האסיפות. בע"מ

5.02% 58,777 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י  2 אג"ח 04/12/16 13:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב בע"מ

2.84% 16,257 √ לא רוב  לא עבר נגד ללא  1. רקע: ביום 25.8.2016 אישר בית המשפט  1 אג"ח 04/12/16 20:00 1124650 אלרן נדל"ן בע"מ

רגיל המלצה המחוזי )כב' השופטת דניה קרת-מאיר( את 

הבקשה לתביעה הנגזרת בעניין אלרן נדל"ן, 

שהוגשה כנגד בעלי השליטה, נושאי משרה 

ודירקטורים בחברה )"התביעה"(. ב"כ התובעים 

פנה לנאמן באמצעות פנייה לעורך הדין ויקטור 

תשובה, ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, )שאף 

מונה כבעל תפקיד במסגרת ההסדר ומינויו זה 

צפוי להיכנס לתוקף עם כניסת ההסדר לתוקף( 

בבקשה לשלם את אגרת בית המשפט בסך 

מוערך של כ- 650,000 ₪ )"האגרה"( מתוך 

הכספים שבקופת הנאמן, וזאת הואיל ובקופת 

החברה אין כספים אשר ניתן להשתמש בהם 

לשם התשלום האמור ועל כן התבקש הנאמן 

להשתמש בכספים שבקופת הנאמן לשם תשלום 

האגרה כאמור. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן 

להשתמש בכספים שבחשבון הנאמן לשם 

תשלום האגרה. ההחלטה בסעיף זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת 

ההחלטה הנ"ל.

4.85% 13,481 √ לא 99.95 רוב  לא עבר נגד ללא  1. להצביע בעד או נגד אישור הסדר הנושים על  1 אג"ח 05/12/16 02:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה פי ההצעה המעודכנת הראשונה בע"מ

4.85% 13,481 √ לא 93.15 רוב  לא עבר נגד ללא  2. להצביע בעד או נגד אישור הסדר הנושים על  2 אג"ח 05/12/16 02:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה פי ההצעה המעודכנת השנייה בע"מ

4.85% 13,481 √ לא 97.68 רוב  לא עבר נגד ללא  3. להצביע בעד או נגד אישור הסדר הנושים על  3 אג"ח 05/12/16 02:00 1121060 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה פי ההצעה המעודכנת השלישית. בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

58,777 √ לא 100 רוב  לא עבר נגד ללא  1. להצביע בעד או נגד אישור הסדר הנושים על  1 אג"ח  05/12/16 18:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה פי ההצבעה המעודכנת הראשונה )"ההצעה  נדחית בע"מ

המעודכנת הראשונה"(. ההחלטה בסעיף זה 

כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' 

להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן 

מס' הבהרות בקשר עם ההצבעה על החלטה 

מספר 1 לעיל: א. במקרה שבו מחזיקי אגרות 

החוב המחזיקים ב 75% לפחות מסך הערך 

הנקוב של אגרות החוב המצביעים )בעד או נגד( 

על החלטה מס' 1 לעיל )בנטרול נמנעים( יצביעו 

בעד או נגד אישור ההצבעה המעודכנת 

הראשונה, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים 

אשר קבועה להתקיים ביום 05 בדצמבר 2016 

)להלן: "אסיפת הנושים"( בעד או נגד, לפי 

העניין, ההצעה המעודכנת הראשונה עבור כל 

ערך הנשייה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות 

החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת 

הנאמן באסיפת הנושים ולשם כך עליו למסור 

הודעה בכתב לנאמן עד למועד פתיחת אסיפת 

הנושים וכן להשתתף ולהצביע באסיפת הנושים 

בניגוד להצבעת הנאמן והכל בהתאם להוראות 

שתפורסמנה על ידי החברה לעניין השתתפות 

והצבעה באסיפת הנושים. ערך נשייתו של מחזיק 

אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה 

שייוצג בהצבעת הנאמן. ב. במק

58,777 √ לא 68.57 רוב  לא עבר נגד ללא  2. להצביע בעד או נגד אישור הסדר הנושים על  2 אג"ח  05/12/16 18:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה פי ההצבעה המעודכנת השנייה )"ההצעה  נדחית בע"מ

המעודכנת השנייה"(. ההחלטה בסעיף זה כפופה 

להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, 

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, 

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן מס' 

הבהרות בקשר עם ההצבעה על החלטה מספר 

2 לעיל: א. במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב 

המחזיקים ב 75% לפחות מסך הערך הנקוב של 

אגרות החוב המצביעים )בעד או נגד( על החלטה 

מס' 2 לעיל )בנטרול נמנעים( יצביעו בעד או נגד 

אישור ההצבעה המעודכנת השנייה, אזי הנאמן 

יצביע באסיפת הנושים אשר קבועה להתקיים 

ביום 05 בדצמבר 2016 )להלן: "אסיפת 

הנושים"( בעד או נגד, לפי העניין, ההצעה 

המעודכנת השנייה עבור כל ערך הנשייה. 

במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה 

הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן 

באסיפת הנושים ולשם כך עליו למסור הודעה 

בכתב לנאמן עד למועד פתיחת אסיפת הנושים 

וכן להשתתף ולהצביע באסיפת הנושים בניגוד 

להצבעת הנאמן והכל בהתאם להוראות 

שתפורסמנה על ידי החברה לעניין השתתפות 

והצבעה באסיפת הנושים. ערך נשייתו של מחזיק 

אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה 

שייוצג בהצבעת הנאמן. ב. במקרה ש

58,777 √ לא 97.83 רוב  לא עבר נגד ללא  3. להצביע בעד או נגד אישור הסדר הנושים על  3 אג"ח  05/12/16 18:00 1128396 אורתם סהר הנדסה 

מיוחד המלצה פי ההצבעה המעודכנת השלישית )"ההצעה  נדחית בע"מ

המעודכנת השלישית"(. ההחלטה בסעיף זה 

כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' 

להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן 

מס' הבהרות בקשר עם ההצבעה על החלטה 

מספר 3 לעיל: א. במקרה שבו מחזיקי אגרות 

החוב המחזיקים ב 75% לפחות מסך הערך 

הנקוב של אגרות החוב המצביעים )בעד או נגד( 

על החלטה מס' 3 לעיל )בנטרול נמנעים( יצביעו 

בעד או נגד אישור ההצבעה המעודכנת 

השלישית, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים 

אשר קבועה להתקיים ביום 05 בדצמבר 2016 

)להלן: "אסיפת הנושים"( בעד או נגד, לפי 

העניין, ההצעה המעודכנת השלישית עבור כל 

ערך הנשייה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות 

החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת 

הנאמן באסיפת הנושים ולשם כך עליו למסור 

הודעה בכתב לנאמן עד למועד פתיחת אסיפת 

הנושים וכן להשתתף ולהצביע באסיפת הנושים 

בניגוד להצבעת הנאמן והכל בהתאם להוראות 

שתפורסמנה על ידי החברה לעניין השתתפות 

והצבעה באסיפת הנושים. ערך נשייתו של מחזיק 

אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה 

שייוצג בהצבעת הנאמן. ב. במק
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.10% 124,673 √ לא 100 רוב  עבר בעד 1.1 אישור פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב  1 אג"ח 06/12/16 16:00 1118512 ביטוח ישיר - 

מיוחד )סדרה ט'( )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו  השקעות פיננסיות 

רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות  בע"מ

המשתתפים בהצבעה(. נוסח ההחלטה: לאשר 

את הצעת החברה לביצוע פדיון מוקדם של מלוא 

יתרת החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב אשר 

כוללת גם את הריבית העתידית, אילו היתה 

נצברת. הסכום הכולל אשר ישולם הינו סך של כ-

125.5 מיליון ₪ . יובהר כי היתרה שתיוותר 

לאחר ביצוע הפדיון המלא של אגרות החוב 

)סדרה ט'( - תועבר לידי החברה. בנוסף וכחלק 

בלתי נפרד מהחלטה זו, מאשרים מחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ט'(, כי ככל וההחלטה בסעיף 1.1 

זה תתקבל ברוב הדרוש אזי מוסמך הנאמן 

לחתום על כל תיקון שיידרש לשטר הנאמנות 

וזאת לשם הוצאתה של החלטה זו אל הפועל.

1.10% 174,033 √ לא ל.ר דיון דיון דיון דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

החברה ליום 31.12.2015. ומיוחדת

1.10% 174,033 √ לא רוב  עבר אין  נגד 2. מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה  2 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

רגיל חובת  מר משה בן שאול – יו"ר הדירקטוריון. ומיוחדת

השתת

פות

1.10% 174,033 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה  3 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

רגיל חובת  מר קלוד בן-שאול. ומיוחדת

השתת

פות

1.10% 174,033 √ לא רוב  עבר אין  נגד 4. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת  4 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

רגיל חובת  בחברה גב' תמר גלילי. ומיוחדת

השתת

פות

1.10% 174,033 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת  5 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

רגיל חובת  בחברה גב' טל ירון-אלדר ומיוחדת

השתת

פות

1.10% 174,033 √ לא 99.98 רוב  עבר בעד בעד מינויו מחדש של מר מוריס בניסטי כדירקטור  6 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )שנייה  ומיוחדת

במספר( בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 

.13.10.2016

1.10% 174,033 √ לא 90.79 רוב  עבר בעד בעד 7. בכפוף לאישור מינויים כאמור בסעיפים 2, 3 ו- 7 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

מיוחד 4 לעיל, אישור מחדש של מתן כתב התחייבות  ומיוחדת

לשיפוי ופטור מאחריות לד"ר משה בן שאול, מר 

קלוד בן שאול וגב' תמר גלילי.

1.10% 174,033 √ לא רוב  עבר אין  בעד 8. בכפוף לאישור מינויו של מר מוריס בניסטי  8 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

רגיל חובת  כאמור בסעיף 6 לעיל, אישור מחדש של מתן  ומיוחדת

השתת כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות 

פות ופוליסת ביטוח אחריות בתנאים המקובלים 

בחברה.

1.10% 174,033 √ לא 97.94 רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מענק מיוחד לסמנכ"ל שיווק ומכירות  9 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

מיוחד גב' טלי שכטר בגין שנת 2015. ומיוחדת

1.10% 174,033 √ לא רוב  הורד  מבוטל 10. אישור השלמת החזר הוצאות לחברת האם,  10 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

מיוחד מסדר  ת אילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מטה  ומיוחדת

היום בשנת 2015.

1.10% 174,033 √ לא 93.81 רוב  עבר בעד בעד 11. עדכון הסכם מתן שירותים עם אילקס לשנים  11 שנתית  07/12/16 14:00 253013 מדטכניקה בע"מ

מיוחד .2016-2018 ומיוחדת

0.52% 1,614,598 √ לא רוב  עבר בעד בעד 1. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר משה  1 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

רגיל )מוקי( שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד  השקעות פיננסיות 

לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של  בע"מ

החברה.

0.52% 1,614,598 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר יוסי  2 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

רגיל חובת  קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  השקעות פיננסיות 

השתת השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. בע"מ

פות

0.52% 1,614,598 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר דורון  3 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

רגיל חובת  שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  השקעות פיננסיות 

השתת השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. בע"מ

פות

0.52% 1,614,598 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. אישור חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי  4 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

רגיל חובת  מר ג'רי מנדל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  השקעות פיננסיות 

השתת השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. בע"מ

פות

0.52% 1,614,598 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר חיים  5 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

רגיל חובת  רמון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה  השקעות פיננסיות 

השתת השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. בע"מ

פות

0.52% 1,614,598 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. אישור חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר,  6 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

רגיל חובת  גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר  השקעות פיננסיות 

השתת של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד האסיפה  בע"מ

פות השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

0.52% 1,614,598 √ לא רוב  דיון דיון דיון 7. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  7 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

מיוחד החברה לשנת 2015. השקעות פיננסיות 

בע"מ
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.52% 1,614,598 √ לא 63.2 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם  8 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

מיוחד לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה,  השקעות פיננסיות 

לתקופה של 3 שנים החל מיום 21 באוקטובר  בע"מ

2016

0.52% 1,614,598 √ לא 51 רוב  עבר בעד בעד 9. אישור תיקון תקנון החברה. עיקר התיקון  9 שנתית 08/12/16 11:00 1083682 ביטוח ישיר - 

מיוחד האמור, עניינו במתן האפשרות לבעלי המניות  השקעות פיננסיות 

של החברה להצביע באמצעות כתב הצבעה  בע"מ

בנוגע לכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה 

הכללית של בעלי המניות של החברה.

0.05% 0 √ לא 52 רוב  לא עבר בעד ללא  1. מינוי בא כח לביצוע חקירות ומיצוי זכויות  1 אג"ח 11/12/16 10:00 3720034 דוראה השקעות 

מיוחד המלצה תביעה של קופת הפירוק של החברה ופיתוח בע"מ 

)מחוקה(

0.08% 0 √ לא 31 רוב  לא עבר בעד ללא  1. מינוי בא כח לביצוע חקירות ומיצוי זכויות  1 אג"ח 11/12/16 10:00 3720075 דוראה השקעות 

מיוחד המלצה תביעה של קופת הפירוק של החברה ופיתוח בע"מ 

)מחוקה(

0.21% 0 √ לא 72.52 רוב  לא עבר בעד ללא  1.1. מינוי ב"כ לביצוע חקירות ומיצוי זכויות  1 אג"ח 11/12/16 18:00 3720117 דוראה השקעות 

מיוחד המלצה תביעה של קופת הפירוק של החברה - הרוב  ופיתוח בע"מ 

הנדרש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות  )מחוקה(

מ-75% ממספר הקולות המיוצגים והמשתתפים 

בהצבעה באסיפה. נוסח ההחלטה: לאשר את 

הסכם שכר הטרחה המצורף כ-נספח ג' לכתב 

ההצבעה ולהורות לנאמנים להגיש בקשה לבית 

המשפט של פירוק למנות את עורך הדין גיא גיסין 

ממשרד גיסין ושות', עורכי דין, כבעל תפקיד 

)"בעל התפקיד"( לשם חקירה, דרישה, גיבוש 

מסקנות והגשת תביעות בכפוף לממצאים 

שיגובשו על ידו כנגד כל גורם מתאים לרבות בכל 

הנוגע ובגין תביעות ו/או תביעות נגזרות של 

החברה ו/או תביעות ייצוגיות בגין כל עילה שהיא 

אשר עומדת למחזיקי אגרות החוב כנגד בעלי 

מניות ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או 

נותני שירותים מקצועיים )כגון מעריכי שווי, רו"ח 

וכיוצ"ב( ו/או כלפי צד שלישי ללא הגבלה בזהות 

הצד השלישי, עילת התביעה ושווי התביעה ו/או 

מבטחיהם של מי מהנ"ל )להלן ביחד ולחוד: 

"הצדדים השלישיים"( ואשר עילתן התגבשה עד 

למועד מינוי המפרקים הזמניים, וזאת בהתאם 

לתנאי ההתקשרות המפורטים ב-נספח ג' לכתב 

ההצבעה. ההחלטה )ככל שתתקבל ברוב מיוחד( 

תהווה מתן הוראה לנאמן הרלוונטי, לפנות לבית 

המשפט מכוח סעיף 350 לחוק החברות, 

התשנ"ט-1999, שיאשר את המחאת זכויות 

התביעה של מחזיקי אגרות החוב כנגד מי 

מהצדדים השלישיים לטובת בעל התפקיד בגין 
932,367 √ לא רוב  עבר לא  בעד 1. וסח תקנון החברה לאחר התיקון המוצע  1 מיוחדת 13/12/16 13:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

רגיל משתת מצורף כנספח א' לדוח הזימון )במהדרת סימון  בע"מ

ף שינויים לעומת הנוסח הקודם(. הצעת החלטה: 

לאשר את תיקון תקנון החברה באופן שתקנה 

89א לתקנון החברה תימחק.

0.94% 1,797,558 √ לא 61.09 רוב  עבר לא  בעד 1. לאשר את מכירת מלוא החזקות החברה,  1 מיוחדת 13/12/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

מיוחד משתת המהוות 36% מהון המניות המונפק והנפרע של 

ף מונדון השקעות בע"מ, לכלכלית ירושלים בע"מ 

)"כלכלית ירושלים"(, בתמורה לסך של 7,555 

אלפי ש"ח, בהתאם לשווי ההחזקה בספרי 

החברה, בתוספת תמורה עתידית אפשרית על-

פי תנאי ההתקשרות, כמפורט בסעיף 1. 5 לדוח.

0.94% 1,797,558 √ לא 63.27 רוב  עבר לא  בעד 2. לאשר את חלקה היחסי של החברה בעלות  2 מיוחדת 13/12/16 15:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

מיוחד משתת העסקתו של מר זבידה כמנכ"ל משותף של 

ף חברות הקבוצה, בתוקף החל ביום 5 באוקטובר 

.2016

1,389,566 √ לא דיון לא  דיון דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית 14/12/16 11:00 1132356 אינרום תעשיות 

משתת החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  בנייה בע"מ

ף 2015

1,389,566 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר  2 שנתית 14/12/16 11:00 1132356 אינרום תעשיות 

רגיל משתת ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה,  בנייה בע"מ

ף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי 

מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף 

השירותים

1,389,566 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מחדש של מר ישי דוידי )יו"ר  3 שנתית 14/12/16 11:00 1132356 אינרום תעשיות 

רגיל משתת הדירקטוריון( כדירקטור בחברה עד לתום  בנייה בע"מ

ף האסיפה השנתית הבאה של החברה

1,389,566 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור  4 שנתית 14/12/16 11:00 1132356 אינרום תעשיות 

רגיל משתת בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של  בנייה בע"מ

ף החברה

1,389,566 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מינוי מחדש של מר גילון בק כדירקטור  5 שנתית 14/12/16 11:00 1132356 אינרום תעשיות 

רגיל משתת בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של  בנייה בע"מ

ף החברה

1,389,566 √ לא רוב  עבר לא  נגד 6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור  6 שנתית 14/12/16 11:00 1132356 אינרום תעשיות 

רגיל משתת בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של  בנייה בע"מ

ף החברה
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1,389,566 √ לא רוב  עבר לא  בעד 7. מינוי מחדש של מר רמי ארמון )דירקטור בלתי  7 שנתית 14/12/16 11:00 1132356 אינרום תעשיות 

רגיל משתת תלוי( כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה  בנייה בע"מ

ף השנתית הבאה של החברה

3.04% 35,848 √ לא דיון דיון ללא  1. דיווח, דיון והתייעצות: 1.1. מתן דיווח ועדכון  1 אג"ח 14/12/16 12:00 1116755 גמול חברה 

המלצה על ידי החברה בקשר עם תשלום הריבית הקרוב  להשקעות בע"מ

למחזיקי אגרות )סדרה ב'( של החברה, אשר 

נדחה על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה 

שהתקיימה ביום 16.11.2016 ונקבע לתשלום 

ביום 31 בדצמבר 2016 )מועד קובע לתשלום 

18.12.2016(. 1.2. דיון של מחזיקי אגרות החוב 

בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות 

החוב לשם הגנה על זכויותיהם, לרבות בדבר 

דחייה נוספת של מועד תשלום הריבית ו/או 

נקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה, בעלי 

השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים 

שלישיים.

0.56% 1,250,265 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To re-elect Guy Bernstein for terms .1.1 1 שנתית 15/12/16 10:00 1082312 מג'יק תעשיות תכנה 

רגיל  expiring at 2017 Annual General Meeting בע"מ )דואלי(

of Shareholders

0.56% 1,250,265 √ לא רוב  עבר בעד בעד -To ratify and approve the re .2 2 שנתית 15/12/16 10:00 1082312 מג'יק תעשיות תכנה 

רגיל  ;appointment of Kost Forer Gabbay &amp בע"מ )דואלי(

 Kasierer, registered public accounting

 ;firm, a member firm of Ernst &amp

 Young Global, as our independent

 registered public accounting firm for the

 year ending December 31, 2016 and to

 authorize our Board of Directors to

 delegate to the Audit Committee the

 authority to fix the compensation for such

 independent registered public

 accountants in accordance with the

.volume and nature of their services

0.56% 1,250,265 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To re-elect Naamit Salomon for terms 1.2 3 שנתית 15/12/16 10:00 1082312 מג'יק תעשיות תכנה 

רגיל  expiring at 2017 Annual General Meeting בע"מ )דואלי(

of Shareholders

0.56% 1,250,265 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To re-elect Yehezkel Zeira for terms .1.3 4 שנתית 15/12/16 10:00 1082312 מג'יק תעשיות תכנה 

רגיל  expiring at 2017 Annual General Meeting בע"מ )דואלי(

of Shareholders

80,703 √ לא דיון דיון דיון דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2015 1 שנתית 15/12/16 15:00 282012 אימקו תעשיות בע"מ

80,703 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח  2 שנתית 15/12/16 15:00 282012 אימקו תעשיות בע"מ

רגיל חובת  בדבר שכרו

השתת

פות

80,703 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים,  3 שנתית 15/12/16 15:00 282012 אימקו תעשיות בע"מ

רגיל חובת  לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר 

השתת רון יקיר המכהן כדירקטור בחברה נכון למועד זה.

פות

80,703 √ לא רוב  עבר אין  נגד 4. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים,  4 שנתית 15/12/16 15:00 282012 אימקו תעשיות בע"מ

רגיל חובת  לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר 

השתת דן יקיר המכהן כדירקטור בחברה נכון למועד זה.

פות

80,703 √ לא רוב  עבר אין  נגד 5. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים,  5 שנתית 15/12/16 15:00 282012 אימקו תעשיות בע"מ

רגיל חובת  לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את גב' 

השתת נילי יקיר המכהנת כדירקטורית בחברה נכון 

פות למועד זה.

80,703 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים,  6 שנתית 15/12/16 15:00 282012 אימקו תעשיות בע"מ

רגיל חובת  לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר 

השתת חי פדות המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה 

פות נכון למועד זה.

1.33% 184,248 √ לא ל.ר דיון לא  דיון 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015,  1 שנתית 15/12/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

משתת הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים  ותעשיות בע"מ

ף של החברה ליום 31 בדצמבר 2015, ואת דו"ח 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה החברה ליום 

31 בדצמבר 2015, כפי שפורסם על ידי החברה 

ביום 31 במרץ 2016 )מס' אסמכתא 2016-01-

022392( )להלן: "הדוח התקופתי"(.

1.33% 184,248 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח  2 שנתית 15/12/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל משתת בדבר שכרו: מוצע למנות מחדש את משרד  ותעשיות בע"מ

ף בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואי 

החשבון המבקרים של החברה )להלן: "רואי 

החשבון המבקרים"(. כמו כן, יינתן באסיפה דיווח 

בדבר שכרם והיקף עבודתם של רואי החשבון 

המבקרים.

1.33% 184,248 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מוצע למנות מחדש את ה"ה עודד פלר  3 שנתית 15/12/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל משתת לדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על  ותעשיות בע"מ

ף כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו 

225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 

כהונתו הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 

לחוק החברות.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.33% 184,248 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. מוצע למנות מחדש את ה"ה זק יששכר  4 שנתית 15/12/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל משתת לדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על  ותעשיות בע"מ

ף כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו 

225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 

כהונתו הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 

לחוק החברות.

1.33% 184,248 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מוצע למנות מחדש את ה"ה עירן טאוס  5 שנתית 15/12/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל משתת לדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על  ותעשיות בע"מ

ף כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו 

225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 

כהונתו הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 

לחוק החברות.

1.33% 184,248 √ לא רוב  עבר לא  בעד 6. מוצע למנות מחדש את ה"ה ליאור סום  6 שנתית 15/12/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל משתת לדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על  ותעשיות בע"מ

ף כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו 

225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 

כהונתו הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 

לחוק החברות.

1.33% 184,248 √ לא רוב  עבר לא  נגד 7. מוצע למנות מחדש את ה"ה ומרדכי בן ש"ך  7 שנתית 15/12/16 15:00 1129444 מנדלסון תשתיות 

רגיל משתת לדירקטור בלתי תלוי בחברה. לדוח זה מצורפת  ותעשיות בע"מ

ף הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

כנדרש בסעיפים 224ב ו 225 לחוק החברות וכי 

לא מתקיימות הגבלות על כהונתו הקבועות 

בסעיפים 226, 226א' ו-227 לחוק החברות.

1.06% 8,898,220 √ לא 94.14 רוב  עבר בעד בעד 1. תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות  1 יחידת  15/12/16 16:00 232017 ישראמקו נגב 2 

מיוחד כמפורט בסעיף 1.א לסדר היום בדוח המיידי על  השתתפו שותפות מוגבלת

כינוס האסיפה ת 

מיוחדת

1.06% 8,898,220 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. תיקון סעיף 17.5 להסכם הנאמנות כמפורט  2 יחידת  15/12/16 16:00 232017 ישראמקו נגב 2 

רגיל בסעיף 1.ב לסדר היום בדוח המיידי על כינוס  השתתפו שותפות מוגבלת

האסיפה ת 

מיוחדת

1.06% 8,898,220 √ לא 94.12 רוב  עבר בעד בעד 3. בכפוף לאישור תיקון הסכם הנאמנות והסכם  3 יחידת  15/12/16 16:00 232017 ישראמקו נגב 2 

מיוחד השותפות כאמור בהחלטה מס' 1, מתן כתב  השתתפו שותפות מוגבלת

שיפוי לדירקטור בשותף המוגבל ת 

מיוחדת

1.57% 2,801,542 √ לא ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח  1 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר נגד נגד 2. לאשר את חידוש מינויו של מר משה לחמני  2 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדו"ח 

זימון האסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית 

הבאה של החברה.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר נגד נגד 3. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד  3 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל כדירקטורית בחברה, בתנאים המפורטים בדו"ח 

הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית 

הבאה של החברה.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר נגד נגד 4. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אירית  4 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל איזקסון כדירקטורית בחברה, בתנאים המפורטים 

בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית 

הכללית הבאה של החברה.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר נגד נגד 5. לאשר את חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי  5 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח 

הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית 

הבאה של החברה.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר נגד נגד 6. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן  6 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח 

הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית 

הבאה של החברה.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר נגד נגד 7. לאשר את חידוש מינויו של מר טל עצמון  7 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח 

הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית 

הבאה של החברה.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר נגד נגד 8. לאשר את חידוש מינויו של שלום שמחון  8 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח 

הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית 

הבאה של החברה.

1.57% 2,801,542 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון  9 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

רגיל ממשרד רו״ח KPMG סומך-חייקין, רו״ח, כרואי 

החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.57% 2,801,542 √ לא 99.56 רוב  עבר בעד בעד 10. אישור תיקון הוראות סעיף 147.5 בתקנון  10 שנתית 18/12/16 11:30 1081942 שיכון ובינוי בע"מ

מיוחד ההתאגדות של החברה, העוסק בשיפוי 

דירקטורים ונושאי משרה בחברה, באופן 

שיאפשר בידי החברה לשפות נושא משרה בה 

)לרבות בדרך התחייבות לשיפוי מראש( בשל 

הוצאות שיוציא נושא משרה בקשר עם הליך 

מנהלי שהתנהל בעניינו מכוח חוק ההגבלים 

העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות 

התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

5.95% 4,022 √ לא 91 רוב  עבר בעד ללא  1. אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן כיצד  1 אג"ח 18/12/16 12:00 1104355 י.רשי בע"מ

מיוחד המלצה להצביע באסיפת הנושים

5.95% 4,022 √ לא 99.97 רוב  עבר בעד ללא  2. מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת  2 אג"ח 18/12/16 12:00 1104355 י.רשי בע"מ

מיוחד המלצה הנושים שתכונס ע"י החברבה

3.27% 622,297 √ לא 84.39 רוב  עבר בעד בעד 1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב: מוצע  1 אג"ח 18/12/16 12:00 3230174 מליסרון בע"מ

מיוחד לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב 

בנוסח המצ"ב כנספח א' לכתב ההצבעה וכחלק 

בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן 

לחתום על התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב 

ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע 

החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שידרשו 

מהנאמן לביצוע החלטה זו )לפי העניין(.

1.10% 2,485,793 √ לא 85.82 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה  1 מיוחדת 18/12/16 14:00 224014 כלל החזקות עסקי 

מיוחד בחברה )להלן: "מדיניות התגמול"( בהתאם  ביטוח בע"מ

לסעיף 267א לחוק החברות בנוסח המצורף 

כנספח א' לדוח זה. לפרטים נוספים ראו חלק א' 

לדוח זה.

1.10% 2,485,793 √ לא 70.01 רוב  עבר בעד בעד 2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום,  2 מיוחדת 18/12/16 14:00 224014 כלל החזקות עסקי 

מיוחד אישור עדכון לתנאי שחרור של רכיב משתנה  ביטוח בע"מ

המשולם במזומן, ביחס לחלקים מהמענק 

המשתנה שנפרסו בעבר, אך טרם שולמו, 

לנושאי משרה לרבות מנכ"ל החברה )ולמעט יו"ר 

הדירקטוריון(, כמפורט במדיניות התגמול. 

לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח זה.

1.10% 2,485,793 √ לא 75.01 רוב  עבר בעד בעד 3. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום,  3 מיוחדת 18/12/16 14:00 224014 כלל החזקות עסקי 

מיוחד אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי  ביטוח בע"מ

משרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בה מעת 

לעת, שאינם בעלי שליטה, לרבות מנכ"ל 

החברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה. 

יובהר כי פטור כאמור לא יחול על החלטה או 

עסקה שבה לבעל השליטה או לנושא משרה 

כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה 

שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין אישי. 

לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זה.

1.10% 2,485,793 √ לא 91.01 רוב  עבר בעד בעד 4. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום,  4 מיוחדת 18/12/16 14:00 224014 כלל החזקות עסקי 

מיוחד התאמת מגבלת התגמול של מר נוה ומגבלת  ביטוח בע"מ

העדכון של תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון, 

שאושרו ביום 26 במאי 2016 באסיפה הכללית 

של בעלי המניות של החברה )לעניין תנאי 

העסקתו של יו"ר הדירקטוריון של החברה, אשר 

אושרו באסיפת בעלי המניות ביום 26 במאי 

2016, ראו את דוח זימון האסיפה הכללית של 

החברה האמורה )אסמכתא 2016-01-

054490(. לפרטים ראו חלק ג' לדוח זה.

1.45% 734,574 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. דיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח  1 שנתית 18/12/16 16:00 288019 קבוצת סקופ מתכות 

הדירקטוריון בע"מ

1.45% 734,574 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון  2 שנתית 18/12/16 16:00 288019 קבוצת סקופ מתכות 

רגיל החברה בע"מ

1.45% 734,574 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי עו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית  3 שנתית 18/12/16 16:00 288019 קבוצת סקופ מתכות 

רגיל בדירקטוריון החברה בע"מ

1.45% 734,574 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון  4 שנתית 18/12/16 16:00 288019 קבוצת סקופ מתכות 

רגיל החברה בע"מ

1.45% 734,574 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון  5 שנתית 18/12/16 16:00 288019 קבוצת סקופ מתכות 

רגיל החברה בע"מ

1.45% 734,574 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי רואה החשבון המבקר והסמכת  6 שנתית 18/12/16 16:00 288019 קבוצת סקופ מתכות 

רגיל הדירקטוריון לקבוע את שכרו בע"מ

1.45% 734,574 √ לא 61.74 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה 7 שנתית 18/12/16 16:00 288019 קבוצת סקופ מתכות 

מיוחד בע"מ

1.00% 29,407,917 √ לא 86.06 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול חדשה 1 מיוחדת 19/12/16 16:00 662577 בנק הפועלים בע"מ

מיוחד

1.00% 29,407,917 √ לא 87.73 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק 2 מיוחדת 19/12/16 16:00 662577 בנק הפועלים בע"מ

מיוחד

0.38% 2,435,469 √ לא 67.82 רוב  עבר בעד בעד 1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות  1 יחידת  20/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מיוחד ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקיפים  השתתפו )1992( - שותפות 

של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי  ת  מוגבלת

להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת  מיוחדת 

ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות  נמשכת

מוגבלת )להלן: "רציו פטרוליום"( אשר תחום 

פעילותה הינו חיפושי נפט וגז מחוץ לישראל 

ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת 

בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.

0.38% 2,435,469 √ לא 67.75 רוב  עבר בעד בעד 2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף  2 יחידת  20/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מיוחד הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות  השתתפו )1992( - שותפות 

ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך  ת  מוגבלת

של 30 מיליוני ₪ ובלבד ששיעור האחזקה של  מיוחדת 

השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על  נמשכת

20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע 

על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.38% 2,435,469 √ לא רוב  עבר  בעד בעד 3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של  3 יחידת  20/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

מיוחד )רוב  השותפות. השתתפו )1992( - שותפות 

מיוחד  ת  מוגבלת

ללא  מיוחדת 

פירוט( נמשכת

0.38% 2,435,469 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן  4 יחידת  20/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

רגיל וקסלמן, רואי חשבון כרו"ח מבקר של השותפות  השתתפו )1992( - שותפות 

לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה  ת  מוגבלת

של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי  מיוחדת 

לקבוע את שכרו. נמשכת

0.38% 2,435,469 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים  5 יחידת  20/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

של השותפות לשנה שנסתיימה ביום  השתתפו )1992( - שותפות 

31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016  ת  מוגבלת

)אסמכתא 2016-01-018324(. מיוחדת 

נמשכת

0.38% 2,435,469 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר  6 יחידת  20/12/16 10:30 394015 רציו חיפושי נפט 

עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי  השתתפו )1992( - שותפות 

הדירקטוריון. ת  מוגבלת

מיוחדת 

נמשכת

3.04% 35,848 √ לא 93.57 רוב  לא עבר נגד ללא  1.1. דחיית מועד תשלום הריבית, בכפוף  1 אג"ח 20/12/16 21:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד המלצה להעמדת ערבות אישית על ידי מר יצחק גוילי  להשקעות בע"מ

רקע: ביום 18.12.2016 נשלחה לנאמן בקשה 

מטעמו של מר יצחק גוילי, מנכ"ל החברה, 

המצורפת לזימון האסיפה כנספח 1 ובכפוף 

לתנאים המפורטים בה, לפיה החברה מבקשת 

לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ב'( של החברה הקבוע ליום 

31.12.2016 בסך של כ- 1.7 מיליון ש"ח )"סכום 

הריבית"( עד ליום 31.3.2017, וכי בתקופה זו 

ינהלו הצדדים מו"מ להסדר על בסיס המתווה 

שהוצע על ידי החברה. במסגרת בקשת החברה 

צוין, כי כנגד הסכמה לדחייה זו תינתן ערבות 

אישית של מר יצחק גוילי להשלמת כל סכום 

שיחסר לתשלום עד לסכום הריבית, וכי ערבותו 

של מר גוילי תמומש רק אם הצדדים יגיעו 

להסדר על בסיס המתווה שהוצע ע"י החברה, או 

כל הסכמה משותפת בין הצדדים עד לאותו 

מועד. עוד צוין בבקשת החברה, כי לאור קשייה 

התזרימיים של החברה וכנגד הערבות שתתקבל 

ממר יצחק גוילי לטובת תשלום הריבית כאמור, 

מבקשת החברה כי התמורה בגין מימוש הנכס 

באלבניה שהתקבלה בסך 35 אלפי אירו ואשר 

עתידה להתקבל בסך 65 אלף אירו נוספים, 

תשמש לצורך פעילותה השוטפת )בעיקר לשכר, 

תשלומי מיסים ומוסדות, מס שבח ומפונים 

ביהוד(. נוסח ההחלטה: לאשר את בקשת 

החברה, לפיה בכפוף להעמדת ערבות אישית על 

ידי מר גוילי להשלמת הסכום שיחסר לתשלום 
3.04% 35,848 √ לא 69.52 רוב  עבר בעד ללא  1.2. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות  2 אג"ח 20/12/16 21:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד המלצה החוב )סדרה ב'( נוסח ההחלטה: לאשר את  להשקעות בע"מ

דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות 

החוב )סדרה ב'( של החברה הקבוע ליום 

31.12.2016, ואת דחיית המועד הקובע 

לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 

18.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע 

ידחה ליום 18.1.2017. מועד התשלום ידחה 

ליום 31.1.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה 

קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית 

פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות )על 

תיקוניו(, וכן ימשיך להיצבר )על יתרת קרן אגרות 

החוב( בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום 

בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות 

)על תיקוניו(. יודגש, כי למעט השינוי במועדים 

לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא 

מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב 

ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית 

המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק 

מסדרת אגרות החוב )סדרה ב'( מן המסחר 

בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום 

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

ב'( על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי 

אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי 

שטר הנאמנות ו/או על פי הדין בשל אי ביצוע 

התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה 

כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' 

לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור 
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.04% 35,848 √ לא 93.57 רוב  לא עבר נגד ללא  1.3. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח  3 אג"ח 20/12/16 21:00 1116755 גמול חברה 

מיוחד המלצה ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועד  להשקעות בע"מ

תשלום הריבית, ב- 45 יום נוספים )ובסה"כ, 

דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.2ו- 1.3 של לא 

יותר מאשר 75 יום(. ההחלטה בסעיף זה כפופה 

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב 

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' 

לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה 

הנ"ל.

3.04% 35,848 √ לא רוב  עבר בעד ללא  1.4. הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על  4 אג"ח 20/12/16 21:00 1116755 גמול חברה 

רגיל המלצה זכויות המחזיקים נוסח ההחלטה: להורות לנאמן,  להשקעות בע"מ

לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, 

לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות 

מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של 

זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד 

החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה 

וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי 

סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ו/או 

בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. 

האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים 

למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה 

לתשלום לנושים אחרים וכד' ו/או לקיים משא 

ומתן עם צדדים שלישיים בקשר עם החברה. 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי 

והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, 

יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, 

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.18% 2,210,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד  Re-election to our Board of Directors of .1 1 שנתית  21/12/16 10:00 256016 פורמולה מערכות 

רגיל  Mr. Marek Panek, for a term expiring at ומיוחדת )1985(בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

;shareholders

1.18% 2,210,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד  Re-election to our Board of Directors of .2 2 שנתית  21/12/16 10:00 256016 פורמולה מערכות 

רגיל  Mr. Rafal Kozlowski, for a term expiring at ומיוחדת )1985(בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

;shareholders

1.18% 2,210,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד  Re-election to our Board of Directors of .3 3 שנתית  21/12/16 10:00 256016 פורמולה מערכות 

רגיל  Ms. Dafna Cohen, for a term expiring at ומיוחדת )1985(בע"מ )דואלי(

 our next annual general meeting of

;shareholders

1.18% 2,210,790 √ לא 51 רוב  לא עבר נגד נגד  Approval of an amended compensation .4 4 שנתית  21/12/16 10:00 256016 פורמולה מערכות 

מיוחד  ,policy, subject to, and in accordance with ומיוחדת )1985(בע"מ )דואלי(

 the provisions of the Israeli Companies

;Law, 5759-1999, or the Companies Law

1.18% 2,210,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד  Approval of the re-appointment of Kost .5 5 שנתית  21/12/16 10:00 256016 פורמולה מערכות 

רגיל  Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered ומיוחדת )1985(בע"מ )דואלי(

 public accounting firm, a member firm of

 Ernst &amp; Young Global, as our

 independent registered public accounting

 ,firm for the year ending December 31

 and until our next annual general 2016

 meeting of shareholders, and

 authorization of our Board of Directors

 and/or its Audit Committee to fix such

.accounting firm’s annual compensation

0.69% 15,550,931 √ לא רוב  עבר אין  בעד  To approve the amendment of the .1 1 מיוחדת 21/12/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

רגיל חובת  Company's Articles of Association

השתת

פות

0.69% 15,550,931 √ לא רוב  עבר בעד בעד  To approve the amendment of the .2 2 מיוחדת 21/12/16 15:00 273011 נייס בע"מ )דואלי(

מיוחד  Company's Compensation Policy for

Office Holders

1,855,453 √ לא רוב  עבר לא  בעד 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  1 מיוחדת 21/12/16 15:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל משתת בסיסית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  בע"מ

ף משרה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה 

בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, כמפורט 

בסעיף 1.1 ו-2 לדוח הזימון המצ"ב.

1,855,453 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  2 מיוחדת 21/12/16 15:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל משתת קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  בע"מ

ף משרה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה 

בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, כמפורט 

בסעיף 1.2 ו-2 לדוח הזימון המצ"ב.

1,855,453 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. אישור הכללת פוליסת ביטוח דירקטורים  3 מיוחדת 21/12/16 15:00 1098565 רבוע כחול נדל"ן 

רגיל משתת ונושאי משרה לתקופה קודמת )כהגדרתה בסעיף  בע"מ

ף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב( בתנאי כהונתם של 

דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כמפורט 

בסעיף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב.

01/01/2017 13:34 135 - 156



דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.63% 1,343,790 √ לא ל.ר דיון דיון דיון הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של  1 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 

.2015

1.63% 1,343,790 √ לא 77.64 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מדיניות תגמול מוצעת לנושאי משרה  2 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

מיוחד בחברה, כמפורט בסעיף 1.1.1 לדוח זימון 

האסיפה.

1.63% 1,343,790 √ לא 79.65 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן  3 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

מיוחד שירותי יו"ר דירקטוריון עם אבי באום השקעות 

בע"מ, חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר 

אבי באום, בעל השליטה בחברה, דירקטור 

ומנכ"ל החברה הנוכחי, כמפורט בסעיף 1.1.2 

בדוח זימון האסיפה.

1.63% 1,343,790 √ לא 91.52 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן  4 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

מיוחד שירותי מנכ"ל עם זיברט השקעות בע"מ, חברה 

פרטית בשליטתו המלאה של מר אלי זיברט, 

סמנכ"ל פיתוח עסקי הנוכחי של החברה, 

כמפורט בסעיף 1.1.3 בדוח זימון האסיפה.

1.63% 1,343,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  5 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

רגיל בחברה, מר רמי אנטין, עד לתום האסיפה 

השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור 

המינוי.

1.63% 1,343,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  6 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

רגיל בחברה, מר אבי באום, עד לתום האסיפה 

השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור 

המינוי.

1.63% 1,343,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  7 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

רגיל בחברה, מר מירון אורן, עד לתום האסיפה 

השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור 

המינוי.

1.63% 1,343,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת  8 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

רגיל בחברה, ד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה 

השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור 

המינוי.

1.63% 1,343,790 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  9 שנתית 21/12/16 16:00 1084698 חילן בע"מ

רגיל קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון 

המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה 

השנתית וקבלת דיווח בדבר שכרו.

2.20% 299,308 √ לא ל.ר דיון לא  דיון דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של  1 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

משתת החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  בע"מ

ף 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

ליום 31 בדצמבר 2015

2.20% 299,308 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט  2 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל משתת פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים  בע"מ

ף של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה

2.20% 299,308 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. מינוי מחדש של מר אפרים רוזנהויז כדירקטור  3 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום  בע"מ

ף האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

2.20% 299,308 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. מינוי מחדש של מר אבי פישר כדירקטור  4 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום  בע"מ

ף האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

2.20% 299,308 √ לא רוב  עבר לא  בעד 5. מינויו של מר גונן ביבר כדירקטור בחברה עד  5 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל משתת לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של  בע"מ

ף החברה

2.20% 299,308 √ לא רוב  עבר לא  בעד 6. מינויה מחדש של הגב' נופר מלובני  6 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל משתת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד  בע"מ

ף לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

2.20% 299,308 √ לא רוב  עבר לא  בעד 7. מינויה מחדש של הגב' סיגליה חפץ  7 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל משתת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד  בע"מ

ף לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

2.20% 299,308 √ לא רוב  עבר לא  בעד 8. מינויה מחדש של הגב' איריס בק קודנר  8 שנתית 22/12/16 10:00 1096148 קבוצת גולף א.ק. 

רגיל משתת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד  בע"מ

ף לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר בעד בעד  to re-elect Lior Samuelson as .1 1 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  theChairman of the Board and CEO, to

 serve for the ensuing year or until their

successors are elected

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר בעד בעד  to re-elect Hila Karah as continuing .2 2 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  Directors to serve for the ensuing year or

;until their successors are elected

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר נגד נגד  to re-elect Aviv Raiz as continuing .3 3 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  Directors to serve for the ensuing year or

;until their successors are elected

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר בעד בעד  to re-elect Todd Thomson as .4 4 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  continuing Directors to serve for the

 ensuing year or until their successors are

;elected
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר בעד בעד  to re-elect James Hamilton as .5 5 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  continuing Directors to serve for the

 ensuing year or until their successors are

;elected

0.40% 339,102 √ לא 51 רוב  עבר בעד בעד  to elect Mr. John Becker as one of the .6 6 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

מיוחד  Outside Directors of the Company for an

 initial three year term, commencing on

 April 1, 2017 and to approve his

 remuneration as an Outside Director of

;the Company

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר נגד נגד -to approve the Company's 2016 Non .7 7 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  Employee Director Equity Incentive Plan

 and respective Israeli Appendix and the

 Equity Incentive Plan and respective 2016

 Israeli Appendix and the number of

 Ordinary Shares reserved for issuance

under each such plans

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר בעד בעד  to approve an increase in the number .8 8 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  of the Company’s authorized ordinary

 shares and authorized share capital, and

 to amend the Articles of Association of

the Company to reflect such increase

0.40% 339,102 √ לא רוב  עבר בעד בעד  to re-appoint Kost, Forer, Gabbay .9 9 שנתית 22/12/16 11:00 1083237 סיירן בע"מ )דואלי(

רגיל  amp; Kasierer (a member firm of Ernst&

 amp; Young Global) as the Company’s&

 independent public accountants for the

 audit services and 2017 limited 2016

 procedures and to approve its

compensation

1.53% 1,777,224 √ לא 92.47 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה מוצע  1 שנתית 22/12/16 12:00 723007 נורסטאר החזקות 

מיוחד לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לחברה בנוסח  אינק )חברה זרה(

המצורף כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה, לתקופה 

של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור 

האסיפה הכללית. החברה אינה מעסיקה עובדים 

ומקבלת מחברת הבת, גזית-גלוב בע"מ 

)"גזית"(, המהווה את ההחזקה העיקרית של 

החברה, שירותי ניהול על פי הסכם ניהול בין 

חברת הבת נורסטאר ישראל בע"מ לבין גזית. 

לאור העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים 

ומקבלת שירותי ניהול מגזית בהתאם להסכם 

הניהול, ולאור העובדה שנושאי המשרה 

המכהנים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה )אך 

למעט דירקטורים הזכאים לגמול בהתאם לכללים 

החלים על גמול דח"צים( אינם מקבלים תגמול 

כלשהו מהחברה, למעט הסדרי פטור, שיפוי 

וביטוח, מדיניות התגמול המעודכנת )כמו גם 

מדיניות התגמול הנוכחית( איננה כוללת 

התייחסות לנושאים המפורטים בתוספת ראשונה 

א' לחוק החברות. לפרטים נוספים, לרבות נימוקי 

הדירקטוריון לאימוץ מדיניות התגמול, ראו סעיף 

1.1 לדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: 

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח 

המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה 

של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור 

האסיפה הכללית.

1.53% 1,777,224 √ לא ל.ר דיון דיון דיון דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת  2 שנתית 22/12/16 12:00 723007 נורסטאר החזקות 

2015 אינק )חברה זרה(

1.53% 1,777,224 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה,  3 שנתית 22/12/16 12:00 723007 נורסטאר החזקות 

רגיל והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  אינק )חברה זרה(

ההחלטה המוצעת: לאשר למנות מחדש את 

משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה 

חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.53% 1,777,224 √ לא רוב  עבר נגד נגד 4. מינוי מחדש של דירקטורית בלתי תלויה  4 שנתית 22/12/16 12:00 723007 נורסטאר החזקות 

רגיל בחברה מוצע למנות מחדש את גב' דינה בן-ארי  אינק )חברה זרה(

כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בהתאם 

לסעיף 2 של תקנה III לתקנון החברה. גב' דינה 

בן-ארי מכהנת כדירקטורית בחברה מיום 9 

באוקטובר, 2011. לפרטים אודות גב' בן-ארי 

)לרבות השכלתה וניסיונה( ראו תקנה 26 בפרק 

ד' )פרטים נוספים על החברה( לדוח השנתי של 

החברה לשנת 2015 שפרסמה החברה ביום 31 

במרץ 2016 )אסמכתא: 2016-01-022896( 

)"הדוח התקופתי"(, אשר המידע האמור בו מובא 

כאן על דרך ההפניה. נכון למועד זה לא חלו 

שינויים בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח 

התקופתי. לפירוט התגמולים והסדרי הביטוח 

והשיפוי להם זכאית גב' בן-ארי בגין כהונתה 

כאמור, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' )פרטים 

נוספים( בדוח התקופתי וכן בנספח ב' לדו"ח 

זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש 

את גב' דינה בן-ארי כדירקטורית בלתי תלויה 

בחברה, בהתאם לסעיף 2 של תקנה III לתקנון 

החברה.

1.53% 1,777,224 √ לא 94.4 רוב  עבר בעד בעד 5. הענקה של כתב התחייבות לשיפוי למר צבי  5 שנתית 22/12/16 12:00 723007 נורסטאר החזקות 

מיוחד גורדון, סמנכ"ל השקעות בחברה מוצע לאשר  אינק )חברה זרה(

הענקה של כתב התחייבות לשיפוי למר צבי 

גורדון, המכהן כסמנכ"ל השקעות של החברה, 

והינו קרוב של בעל השליטה בחברה. כתב 

ההתחייבות לשיפוי יוענק למר גורדון, במתכונת 

ובהיקף הזהים להתחייבות לשיפוי שהוענקה 

ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה 

)למעט ביחס לפטור מאחריות(, לתקופה של 

שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה 

הכללית. לנוסח כתב השיפוי שיוענק למר גורדון, 

ראו נספח ב' לדוח זימון אסיפה משלים שפרסמה 

החברה ביום 6 באוקטובר 2014 )אסמכתא: 

2014-01-170943(, המידע האמור מובא כאן 

על דרך ההפניה. ההחלטה המוצעת: לאשר 

הענקה של כתב התחייבות לשיפוי למר צבי 

גורדון במתכונת ובהיקף הזהים להתחייבות 

לשיפוי שהוענקה ליתר הדירקטורים ונושאי 

המשרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל 

ממועד אישור האסיפה הכללית.

2.58% 594,683 √ לא דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח  1 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31  ומיוחדת

בדצמבר 2015.

2.58% 594,683 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן  2 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

רגיל וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה,  ומיוחדת

לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר 

קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, 

כמפורט בדוח זימון האסיפה.

2.58% 594,683 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג  3 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

רגיל כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה  ומיוחדת

הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט 

בדוח זימון האסיפה.

2.58% 594,683 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר  4 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

רגיל דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית  ומיוחדת

השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון 

האסיפה.

2.58% 594,683 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מינויו מחדש של מר רונן הראל כחבר  5 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

רגיל דירקטוריון החברה )כדירקטור בלתי תלוי( עד  ומיוחדת

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

2.58% 594,683 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. אישור שינוי שם החברה לאחת מבין  6 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

רגיל האפשרויות הבאות: )1( אטריו שוקי הון בע"מ;  ומיוחדת

או )2( עוגן שוקי הון בע"מ; או )3( יערה שוקי הון 

בע"מ, או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי 

רשם החברות ושינוי תקנון החברה בהתאם.

2.58% 594,683 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 7. מינוי גב' מיכל כספי שפירא כדירקטורית  7 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

מיוחד חיצונית בחברה, החל מיום 1 בינואר 2017,  ומיוחדת

כמפורט בדוח זימון האסיפה.

2.58% 594,683 √ לא 67.66 רוב  עבר בעד בעד 8. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי  8 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

מיוחד משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק  ומיוחדת

החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון 

האסיפה.

2.58% 594,683 √ לא 70.18 רוב  עבר בעד בעד 9. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם  9 שנתית  22/12/16 12:00 1096106 לידר שוקי הון בע"מ

מיוחד בעלת השליטה בה, לידר החזקות והשקעות  ומיוחדת

בע"מ, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1 

בנובמבר 2016, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח 

זימון האסיפה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.51% 7,487,976 √ לא 99.51 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפושי  1 יחידת  22/12/16 15:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד נפט - שותפות מוגבלת. השתתפו שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.51% 7,487,976 √ לא 88.37 רוב  עבר בעד בעד 2. מינויו של מר איתן רוזנמן כדירקטור חיצוני  2 יחידת  22/12/16 15:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, בכפוף  השתתפו שותפות מוגבלת

לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג. ת 

מיוחדת

0.51% 7,487,976 √ לא 99.73 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח 3 יחידת  22/12/16 15:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד השתתפו שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.51% 7,487,976 √ לא 97.28 רוב  עבר בעד בעד 4. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה  4 יחידת  22/12/16 15:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד באישור המיזוג. השתתפו שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.51% 7,487,976 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי רואה חשבון לשותפות בכפוף לאישור  5 יחידת  22/12/16 15:00 475020 דלק קידוחים - 

רגיל חובת  החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג. השתתפו שותפות מוגבלת

השתת ת 

פות מיוחדת

0.51% 7,487,976 √ לא 85.04 רוב  עבר בעד בעד 6. מינוי מפקח לשותפות הממוזגת החל ממועד  6 יחידת  22/12/16 15:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד השלמת המיזוג ואישור שכרו השתתפו שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.51% 7,487,976 √ לא 97.98 רוב  עבר בעד בעד 7. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח בגין  7 יחידת  22/12/16 15:00 475020 דלק קידוחים - 

מיוחד ייעוץ משפטי בקשר עם המיזוג השתתפו שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.65% 8,603,864 √ לא 84.26 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מיזוג של השותפות עם דלק קידוחים -  1 יחידת  22/12/16 16:30 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

מיוחד שותפות מוגבלת. השתתפו - שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.65% 8,603,864 √ לא 98.54 רוב  עבר בעד בעד 2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח 2 יחידת  22/12/16 16:30 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

מיוחד השתתפו - שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.65% 8,603,864 √ לא 95.66 רוב  עבר בעד בעד 3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה  3 יחידת  22/12/16 16:30 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

מיוחד באישור המיזוג. השתתפו - שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

0.65% 8,603,864 √ לא 75.81 רוב  עבר בעד בעד 4. .מינוי מפקח לשותפות דלק החל ממועד  4 יחידת  22/12/16 16:30 268011 אבנר חיפושי נפט וגז 

מיוחד השלמת המיזוג ואישור שכרו השתתפו - שותפות מוגבלת

ת 

מיוחדת

2.99% 612,193 √ לא 99.91 רוב  עבר בעד בעד 1. לאשר התקשרות בהסכם עם דלק מערכות  1 מיוחדת  25/12/16 12:30 810010 כהן פיתוח ומבני 

מיוחד אנרגיה בע"מ המסדיר את הפיצוי שתקבל  נדחית תעשיה בע"מ

החברה עבור כך שהשותף הכללי באבנר חיפושי 

נפט - שותפות מוגבלת לא יקח חלק בניהול 

השותפות הממוזגת, בהתאם לפרטים המפורטים 

בסעיף 2 לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס 

האסיפה

0.01% 646,397 √ לא 100 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור של עסקת מיזוג, לפיה תתמזג נפטא  1 יחידת  25/12/16 14:00 274019 נפטא חיפושים - 

מיוחד עם ולתוך ישראמקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון  השתתפו שותפות מוגבלת

האסיפה ת 

מיוחדת

0.27% 957,013 √ לא 99.9 רוב  בעד בעד 1. אישור של עסקת מיזוג, לפיה תתמזג חנ"ל עם  1 יחידת  25/12/16 15:00 243014 חנ"ל - ים המלח 

מיוחד ולתוך ישראמקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון  השתתפו שותפות מוגבלת

האסיפה ת 

מיוחדת

1.06% 8,898,220 √ לא 92.83 רוב  בעד בעד 1. אישור של שתי עסקאות מיזוג, לפיהן  1 יחידת  25/12/16 16:30 232017 ישראמקו נגב 2 

מיוחד תתמזגנה חנ"ל ונפטא עם ולתוך ישראמקו,  השתתפו שותפות מוגבלת

כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה ת 

מיוחדת

2.30% 868,004 √ לא ל.ר דיון דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון  1 שנתית 26/12/16 12:30 1131523 מגדלי הים התיכון

של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 

2015

2.30% 868,004 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט,  2 שנתית 26/12/16 12:30 1131523 מגדלי הים התיכון

רגיל כרואה החשבון המבקר של החברה

2.30% 868,004 √ לא רוב  עבר נגד נגד 3. מינוי מחדש של הדירקטור מוטי קירשנבאום 3 שנתית 26/12/16 12:30 1131523 מגדלי הים התיכון

רגיל

2.30% 868,004 √ לא רוב  עבר נגד נגד 4. מינוי מחדש של הדירקטור יוסף שטיינמן 4 שנתית 26/12/16 12:30 1131523 מגדלי הים התיכון

רגיל

3,070,097 √ לא 67.68 רוב  עבר בעד בעד 1. אימוץ מדיניות תגמול 1 מיוחדת 26/12/16 13:00 777037 שופרסל בע"מ

מיוחד

3,070,097 √ לא 79.12 רוב  עבר בעד בעד 2. תיקון תקנון החברה 2 מיוחדת 26/12/16 13:00 777037 שופרסל בע"מ

מיוחד

3,070,097 √ לא 99.25 רוב  עבר בעד בעד 3. מתן כתבי שיפוי 3 מיוחדת 26/12/16 13:00 777037 שופרסל בע"מ

מיוחד

0.54% 3,077,564 √ לא 92.52 רוב  עבר בעד בעד 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה  1 מיוחדת 26/12/16 14:00 759019 חברת גב-ים 

מיוחד והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"ל  לקרקעות בע"מ

המכהן של החברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

4.40% 1,530,919 √ לא 80.13 רוב  עבר בעד בעד 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי  1 מיוחדת 27/12/16 12:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

מיוחד משרה בחברה אישור מדיניות התגמול 

המעודכנת של החברה המצורפת לדוח זימון 

האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק 

החברות )להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"(. 

לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של 

החברה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה. נוסח 

ההחלטה המוצעת - לאשר את מדיניות התגמול 

המעודכנת של נושאי המשרה בחברה, המצורפת 

כנספח א' לדוח זימון האסיפה

4.40% 1,530,919 √ לא 89.33 רוב  עבר בעד בעד 2. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה  2 מיוחדת 27/12/16 12:00 505016 איי.די.או. גרופ בע"מ

מיוחד זהר, מנכ"ל החברה נוכח משך תקופת כהונתו 

בתפקידי ניהול בקבוצת איידיאו ובשים לב לנוסח 

מדיניות התגמול המעודכנת של החברה )בכפוף 

לאישור על ידי האסיפה נשוא דוח זה( כאמור 

לעיל, אשר לפיה בין היתר במקרה של סיום 

העסקת המנכ"ל המכהן בנסיבות מיוחדות 

)כדוגמת מיזוג מהותי, שינוי מבנה מהותי או 

שינוי שליטה, והכל בתנאים ובסייגים שייקבעו( 

תהיה החברה רשאית לקבוע כי נושא המשרה 

יהיה זכאי לדמי הסתגלות, מוצע לאשר כי תנאי 

הכהונה של מנכ"ל החברה יכללו הוראה למקרה 

של התקיימות נסיבות של שינוי שליטה בחברה, 

כמפורט בהרחבה בסעיף 3 בדוח זימון האסיפה. 

נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את עדכון תנאי 

כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר בתפקידיו 

בקבוצת איידיאו, באופן שמסגרת תנאי כהונתו 

)כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה( תיכלל 

הוראה המתייחסת לנסיבות של שינוי שליטה 

בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח זימון 

האסיפה )הכל בכפוף לתיקון מדיניות התגמול 

של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל(

0.94% 1,797,558 √ לא רוב  עבר אין  בעד 1. לאשר את חלקה של החברה בעלות שירותי  1 מיוחדת 28/12/16 14:00 226019 מבני תעשיה בע"מ

רגיל חובת  יו"ר הדירקטוריון שינתנו על-ידי חברת הניהול 

השתת באמצעות מר רון בארי כיו"ר דירקטוריון חברות 

פות הקבוצה: דמי ניהול חודשיים בסך כולל 70,000 

ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה; תקופת 

הודעה מוקדמת בת חודש החל משנת 2017; 

והענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי, 

הכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.

0.32% 764,866 √ לא ל.ר דיון דיון 1. הצגת הדוחות הכספיים של החברה, דוח  1 שנתית 28/12/16 14:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

הדירקטוריון והדוח התקופתי לשנה שנסתיימה 

ביום 31.12.2015, ודיון בהם

0.32% 764,866 √ לא רוב  עבר אין  בעד 2. מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר  2 שנתית 28/12/16 14:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

רגיל חובת  בדירקטוריון החברה

השתת

פות

0.32% 764,866 √ לא רוב  עבר אין  בעד 3. מינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר  3 שנתית 28/12/16 14:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

רגיל חובת  בדירקטוריון החברה

השתת

פות

0.32% 764,866 √ לא רוב  עבר אין  בעד 4. מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר  4 שנתית 28/12/16 14:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

רגיל חובת  בדירקטוריון החברה

השתת

פות

0.32% 764,866 √ לא רוב  עבר אין  בעד 5. מינוי מחדש של מר יורם הסל כחבר  5 שנתית 28/12/16 14:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

רגיל חובת  בדירקטוריון החברה

השתת

פות

0.32% 764,866 √ לא רוב  עבר אין  בעד 6. לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט,  6 שנתית 28/12/16 14:00 578013 אפקון החזקות בע"מ

רגיל חובת   Ernst &amp; Young - פורר, גבאי את קסירר

השתת כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך 

פות את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

0.92% 11,505,443 √ לא ל.ר דיון דיון דיון 1. תיאור טיבעו של הנושא: דיון בדוחות הכספיים  1 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

של הבנק, ליום 31.12.2015, ובדוח הדירקטוריון  בע"מ

על מצב ענייני הבנק לשנת 2015. ההחלטה 

המוצעת: בנושא זה לא תתקבל החלטה.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  2 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו  בע"מ

מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר 

משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר נגד נגד 3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  3 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו  בע"מ

מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר צבי 

אפרת המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  4 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו  בע"מ

מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף 

לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר רון 

גזית, המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  5 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטורית. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה  בע"מ

מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק, 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' 

ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המיידי 

האמור.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  6 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו  בע"מ

מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר 

מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המיידי 

האמור.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 7. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  7 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו  בע"מ

מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר 

יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המיידי 

האמור.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  8 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו  בע"מ

מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר 

יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המיידי 

האמור.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של  9 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו  בע"מ

מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק, 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על 

התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על 

הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים 

ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה 

השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר 

אברהם זלדמן, המצורפת כנספח לדוח המיידי 

האמור.

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 10. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של  10 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון  בע"מ

מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי 

החשבון המבקרים, לשנת 2015. ההחלטה 

המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר 

ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 11. תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום  11 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל הודעה ומודעה על זימון אסיפה כללית תיאור  בע"מ

טבעו של הנושא: תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, 

בעניין פרסום הודעה ומודעה על זימון אסיפה 

כללית. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנה 59 

לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן שלהלן 

ולאשר את התיקונים המוצעים )ראו התיקונים 

המסומנים בקו תחתי ובקו חוצה, בסעיף 1.4.3 

לדו"ח המיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, 

שפרסם הבנק ביום 21.11.16(: "59. 59.1 

מודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים 

יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור 

בשפה העברית, או באתר האינטרנט של 

החברה; המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום 

לפחות לפני כינוס האסיפה. על אף האמור לעיל, 

מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן 

הנושאים לפי תקנה 2)א( לתקנות החברות 

)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו-2005, 

תפורסם 35 ימים לפחות לפני מועד כינוס 

האסיפה הכללית. 59.2 פרט למודעה על אסיפה 

כללית כאמור בתקנה 59.1 לעיל, החברה לא 

תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי 

המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם 

רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה."

0.92% 11,505,443 √ לא רוב  עבר בעד בעד 12. הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין  12 שנתית 28/12/16 14:00 695437 בנק מזרחי טפחות 

רגיל סמכות שיפוט בלעדית תיאור טבעו של הנושא:  בע"מ

הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות 

שיפוט בלעדית. ההחלטה המוצעת: אחרי תקנה 

182 לתקנון הבנק תבוא תקנה 183, בנוסח 

שלהלן: "סמכות שיפוט בלעדית 183.1 בתקנה 

183 זו תיוחד למונחים הבאים המשמעות 

שבצידם: "התאגיד המוחזק": תאגיד המוחזק על 

ידי החברה. בין שהתאגד על פי חוקי מדינת 

ישראל ובין שהתאגד על פי חוקי מדינה זרה. 

"תובענה נגזרת": כהגדרת המונח בחוק 

החברות, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו 

דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות 

נלוות אחרות. "תובענה ייצוגית": כהגדרת המונח 

בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, לרבות כל 

הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם 

בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות. 

"תובענה אחרת": תובענה שאינה תובענה נגזרת 

או תובענה ייצוגית. "המשיבים ו/או הנתבעים": 

החברה ו/או התאגיד המוחזק ו/או בעלי מניות, 

נושאי משרה, עובדים, רואי חשבון מבקרים, 

יועצים משפטיים, ובכללם שלוחים, יועצים ונותני 

שירותים אחרים של החברה ו/או של התאגיד 

המוחזק. "עילת תביעה": תביעה המתייחסת 

למעשה ו/או למחדל ו/או לפעולה של המשיבים 

ו/או הנ

2.49% 305,425 √ לא ל.ר לא  דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח  1 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

משתת הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31  התיכון בע"מ

ף בדצמבר, 2015.

2.49% 305,425 √ לא רוב  לא  בעד מינוי מחדש של משרד רו"ח "בריטמן, אלמגור,  2 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

רגיל משתת זהר ושות'" כרואה החשבון המבקר של החברה,  התיכון בע"מ

ף לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה, הסמכת דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרו, וכן עדכון האסיפה 

הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת 

2015

2.49% 305,425 √ לא רוב  לא  נגד 3. מינוי מחדש של מר הראל בית און כדירקטור  3 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  התיכון בע"מ

ף בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

2.49% 305,425 √ לא רוב  לא  נגד 4. מינוי מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור  4 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  התיכון בע"מ

ף בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

2.49% 305,425 √ לא רוב  לא  בעד 5. מינוי מחדש של מר גיא רגב כדירקטור  5 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  התיכון בע"מ

ף בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

2.49% 305,425 √ לא רוב  לא  בעד 6. מינוי מחדש של מר תדהר גולן כדירקטור  6 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  התיכון בע"מ

ף בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

2.49% 305,425 √ לא רוב  לא  נגד 7. מינוי מחדש של מר משה גאון כדירקטור  7 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  התיכון בע"מ

ף בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

2.49% 305,425 √ לא רוב  לא  בעד 8. מינוי מחדש של הגב' מעין בר כדירקטורית  8 שנתית 29/12/16 10:00 454017 צנורות המזרח 

רגיל משתת בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  התיכון בע"מ

ף בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.40% 901,411 √ לא ל.ר דיון דיון 1. הדוח התקופתי לשנת 2015 – יובא לדיון  1 שנתית 29/12/16 10:00 601013 אוצר התישבות 

הדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום  היהודים בע"מ

23 מרץ, 2015 . ניתן לעיין בדוח התקופתי של 

החברה ובכללו הדוחות הכספיים ודוח 

הדירקטוריון לאותה התקופה , באתר ההפצה 

של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של 

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אשר 

כתובותיהם מפורטות בדוח זה להלן.

3.40% 901,411 √ לא רוב  בעד בעד 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת  2 שנתית 29/12/16 10:00 601013 אוצר התישבות 

רגיל 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו –  היהודים בע"מ

מוצע למנות מחדש את משרד סומך חייקין 

KPMG רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון 

המבקר של החברה לשנת 2017 ולהסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כן יוצג 

באסיפה הכללית שכר רו"ח המבקר לשנת 2015.

3.40% 901,411 √ לא רוב  בעד בעד 3. הפחתת מספר חברי הדירקטוריון - בהתאם  3 שנתית 29/12/16 10:00 601013 אוצר התישבות 

רגיל להודעה קודמת של ההסתדרות הציונית  היהודים בע"מ

העולמית, בעלת השליטה בחברה, בדבר כוונתה 

לצמצם את מספר חברי הדירקטוריון בחברה, 

מוצע לאשר הפחתת מספר חברי הדירקטוריון כך 

שיכהנו לא יותר מ 10 דירקטורים )כולל 2 

הדח"צים(. כיום מכהנים בחברה 13 דירקטורים 

)כולל 2 דח"צים(. החלטה מוצעת: להפחית 

מספר חברי הדירקטוריון כך שיכהנו לא יותר מ 

10 דירקטורים )כולל 2 הדח"צים(.

3.40% 901,411 √ לא רוב  נגד נגד 4. פרישת דירקטורים ומינוי דירקטור - בהתאם  4 שנתית 29/12/16 10:00 601013 אוצר התישבות 

רגיל לתקנון החברה הדירקטורים הפורשים במועד  היהודים בע"מ

האסיפה הם: מר יזהר הס, מר עודד וינר ומר 

יאיר לוטשטיין. מוצע לאשר מינויו מחדש של 

הדירקטור - מר יאיר לוטשטיין, אשר אושר בידי 

הדירקטוריון כדירקטור ממלא מקום לדירקטור 

דורון תמיר, שהודיע ביום 22.11.2016 על סיום 

כהונתו במועד האסיפה )ראו דיווח מיידי מ 

22.11.2016 אסמכתא 2016-01-130657(. 

ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של 

הדירקטור המכהן מר יאיר לוטשטיין. הדירקטור, 

יהיה זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח ולשיפוי 

בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות 

התגמול של החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא דיון דיון 1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח  1 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה  ומיוחדת

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 לרבות 

בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול 

בדו"ח הדירקטוריון.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך  2 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד  ומיוחדת

לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, 

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 3. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  3 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה  ומיוחדת

נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

הבאה של החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 4. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  4 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל דיויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת  ומיוחדת

כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה 

השנתית הבאה של החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 5. מינוי מחדש של הדירקטורית )שאינה חיצונית(  5 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת  ומיוחדת

אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 6. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  6 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר  ומיוחדת

תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 7. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  7 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל ניר גלעד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  ומיוחדת

בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 8. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני(  8 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר  ומיוחדת

תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 9. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  9 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים  ומיוחדת

בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 10. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני(  10 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר  ומיוחדת

תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  נגד נגד 11. מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו חיצוני(  11 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

רגיל מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר  ומיוחדת

תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

החברה.

0.92% 4,380,366 √ לא רוב  בעד בעד 12. מינויו מחדש של מר מודי פלד, המכהן  12 שנתית  29/12/16 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת  ומיוחדת

בת שלוש שנים שתחילתה במועד תום תקופת 

כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 16 בינואר 2017.

5.51% 15,437 √ לא ל.ר דיון לא  דיון הצגה ודיון בדו"חות הכספיים השנתיים ובדו"ח  1 מיוחדת 29/12/16 12:00 299016 אר.אס.אל.אלקטרוניק

משתת הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה  ה בע"מ

ף שהסתיימה ביום 31/12/2015

5.51% 15,437 √ לא רוב  עבר לא  בעד 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,  2 מיוחדת 29/12/16 12:00 299016 אר.אס.אל.אלקטרוניק

רגיל משתת פורר, גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים  ה בע"מ

ף של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה 

של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את 

שכרם.

5.51% 15,437 √ לא רוב  עבר לא  בעד 3. למנות מחדש את אבישי לוי, כדירקטור  3 מיוחדת 29/12/16 12:00 299016 אר.אס.אל.אלקטרוניק

רגיל משתת בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית  ה בע"מ

ף הבאה של החברה.

5.51% 15,437 √ לא רוב  עבר לא  בעד 4. למנות מחדש את איריס אבן טוב, כדירקטור  4 מיוחדת 29/12/16 12:00 299016 אר.אס.אל.אלקטרוניק

רגיל משתת בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית  ה בע"מ

ף הבאה של החברה.

0.75% 7,247,269 √ לא דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של  1 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

החברה לשנת 2015 ומיוחדת

0.75% 7,247,269 √ לא רוב  אין  בעד 2. מינוי רואה חשבון מבקר 2 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

רגיל חובת  ומיוחדת

השתת

פות

0.75% 7,247,269 √ לא רוב  אין  בעד 3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית  3 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

רגיל חובת  ליאורה עופר )יו"ר הדירקטוריון( ומיוחדת

השתת

פות

0.75% 7,247,269 √ לא רוב  הורד  מבוטל 4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור נפתלי  4 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

רגיל מסדר  ת צדר ומיוחדת

היום

0.75% 7,247,269 √ לא רוב  הורד  מבוטל 5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור מרדכי  5 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

רגיל מסדר  ת מאיר ומיוחדת

היום

0.75% 7,247,269 √ לא רוב  אין  בעד 6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן 6 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

רגיל חובת  ומיוחדת

השתת

פות

0.75% 7,247,269 √ לא רוב  אין  בעד 7. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד  7 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

רגיל חובת  שמיר ומיוחדת

השתת

פות

0.75% 7,247,269 √ לא רוב  בעד בעד 8. תיקון תקנון החברה באופן המתיר הענקת  8 שנתית  29/12/16 14:00 323014 מליסרון בע"מ

מיוחד פטור לנושאי משרה בחברה )ושילוב הוראה  ומיוחדת

כאמור במדיניות התגמול של החברה( וכן 

הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים 

בחברה

0.60% 5,238,236 √ לא ל.ר דיון דיון דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של  1 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015. והשקעות בע"מ

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר  2 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל ושות' )רואה החשבון הקיים של החברה(, כרואה  והשקעות בע"מ

חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו 

ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח 

על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת 

ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2015.

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור  3 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל בחברה והשקעות בע"מ

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה 4 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל והשקעות בע"מ

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור  5 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל בחברה והשקעות בע"מ

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור  6 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל בחברה והשקעות בע"מ

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור  7 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל בחברה והשקעות בע"מ

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור  8 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל בחברה והשקעות בע"מ

0.60% 5,238,236 √ לא רוב  בעד בעד 9. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של  9 שנתית 29/12/16 14:00 390013 אלוני-חץ נכסים 

רגיל החברה – הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם  והשקעות בע"מ

באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח 

המיידי
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

1.11% 2,485,793 √ לא ל.ר דיון דיון דיון דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של  1 שנתית 29/12/16 18:00 224014 כלל החזקות עסקי 

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  ביטוח בע"מ

2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

ליום 31 בדצמבר 2015.

1.11% 2,485,793 √ לא רוב  עבר בעד בעד 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון  2 שנתית 29/12/16 18:00 224014 כלל החזקות עסקי 

רגיל קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי  ביטוח בע"מ

החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון 

המבקרים המשותפים של החברה לתקופת 

כהונה נוספת )שתסתיים במועד אישור אסיפת 

בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2017 

למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה( ודיווח על 

שכרם לשנת 2015.

1.11% 2,485,793 √ לא רוב  עבר בעד בעד 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת,  3 שנתית 29/12/16 18:00 224014 כלל החזקות עסקי 

רגיל של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה  ביטוח בע"מ

כדירקטור בחברה.

1.11% 2,485,793 √ לא רוב  עבר בעד בעד 4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת,  4 שנתית 29/12/16 18:00 224014 כלל החזקות עסקי 

רגיל של מר אברהם קנובל כדירקטור בחברה. ביטוח בע"מ

1.11% 2,485,793 √ לא רוב  עבר בעד בעד 5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת,  5 שנתית 29/12/16 18:00 224014 כלל החזקות עסקי 

רגיל של גב' ורדה אלשייך כדירקטורית בחברה. ביטוח בע"מ

1.11% 2,485,793 √ לא רוב  עבר בעד בעד 6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת,  6 שנתית 29/12/16 18:00 224014 כלל החזקות עסקי 

רגיל של גב' חנה מזל )מלי( מרגליות כדירקטורית  ביטוח בע"מ

בחברה.

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של  1 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019 ופיננסים בע"מ

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד 2. אישור תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה 2 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד ופיננסים בע"מ

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד 3. אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו,  3 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד 4. אישור תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, מר  4 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד ערן צ'רנינסקי ופיננסים בע"מ

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד 5. אישור מענק שנתי לשנים 2017 עד וכולל  5 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד 2019 למר אלי אליהו, קרובו של בעל השליטה  ופיננסים בע"מ

המועסק במגדל ביטוח

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד 6. אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם  6 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד בעל השליטה או קרובו ופיננסים בע"מ

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד 7. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה, למעט  7 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

רגיל לבעל השליטה או קרובו ופיננסים בע"מ

0.82% 2,709,598 √ לא רוב  בעד בעד 8. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם  8 מיוחדת 30/12/16 10:00 1081165 מגדל אחזקות ביטוח 

מיוחד בעל השליטה או קרובו ופיננסים בע"מ

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 1. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה נעם לאוטמן  1 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית  בע"מ

שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 2. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אייזק דבח  2 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית  בע"מ

שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 3. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה גדעון שטיאט  3 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית  בע"מ

שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

2,763,355 √ לא רוב  נגד נגד 4. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יצחק  4 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל ויינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה  בע"מ

השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 5. לאשר את מינויה מחדש של ה"ה ציפורה  5 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל כרמון כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה  בע"מ

השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 6. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה ישראל באום  6 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית  בע"מ

שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

2,763,355 √ לא רוב  נגד נגד 7. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי  7 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל החשבון PwC ישראל )קסלמן וקסלמן( כרואה  בע"מ

החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך 

את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

2,763,355 √ לא ל.ר דיון דיון 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של  8 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר  בע"מ

2015

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 9. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי  9 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

מיוחד שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח בע"מ

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 10. לאשר את תנאי ההעסקה של גב' גלוריה  10 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

מיוחד דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה  בע"מ

 Vice President Kids Division DG-כ

Premium Brands, לתקופה של שלוש שנים 

שתחילתה ביום 1.1.2017, כמפורט בדוח

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 11. לאשר את תיקון סעיפי הביטוח והשיפוי  11 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

מיוחד בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט וכמסומן  בע"מ

בנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 12. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה  12 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

מיוחד ולאשר את תיקון סעיף 11 בתקנון ההתאגדות  בע"מ

של החברה כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 13. לאשר תיקון סעיפים נוספים בתקנון  13 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

מיוחד ההתאגדות של החברה )מעבר לסעיף 11,  בע"מ

העוסק בהגדלת ההון הרשום(, שאינם סעיפי 

הביטוח והשיפוי, כמפורט וכמסומן בנספח ג' 

לדוח זימון האסיפה הכללית

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 14. לאשר תיקון בתזכיר החברה כמפורט  14 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

מיוחד וכמסומן בנספח ד' לדוח זימון האסיפה הכללית בע"מ

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 15. לאשר את עדכון נוסח כתב השיפוי המקובל  15 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

רגיל בחברה, לנוסח כמפורט וכמסומן בנספח ה' לדוח  בע"מ

זימון האסיפה הכללית, ולאשר להעניקו לנושאי 

המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות הבנות, 

ולכל נושאי המשרה שיכהנו בהן מעת לעת, 

שאינם בעלי השליטה או קרוביהם

2,763,355 √ לא רוב  בעד בעד 16. לאשר הענקתו של כתב השיפוי המקובל  16 שנתית 02/01/17 16:00 627034 דלתא-גליל תעשיות 

מיוחד בחברה לנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או  בע"מ

בחברות הבנות, שהם בעלי השליטה או קרוביהם

17,856,695 √ לא בעד בעד .Re-election of Mr. Johanan Locker .1 1 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד Re-election of Mr. Avisar Paz .2 2 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד Re-election of Mr. Aviad Kaufman .3 3 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד Re-election of Mr. Ovadia Eli .4 4 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד .Re-election of Mr. Geoffery Merszei .5 5 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד .Re-election of Mr. Shimon Eckhaus .6 6 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד .Election of Mr. Ron Moskovitz .7 7 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד .Election of Mr. Sagi Kabla .8 8 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

בע"מ )דואלי(

17,856,695 √ לא בעד בעד  Subject to their reappointment or .9 9 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

 appointment as set forth in items 1 to 8 בע"מ )דואלי(

 above, approval of equity compensation

 for 2017 to certain directors & assignment

 of the cash or equity compensation (or of

 the economic benefit thereof) of certain

 directors to Millennium or Israel

 Corporation Ltd.: Equity based

 compensation of the Company''s

 Directors, other than the IC Directors, the

 .Executive Chairman of the Board Mr

 Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz

.and Kaufman

17,856,695 √ לא נגד נגד  Subject to their reappointment or .10 10 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

 appointment as set forth in items 1 to 8 בע"מ )דואלי(

 above, approval of equity compensation

 for 2017 to certain directors & assignment

 of the cash or equity compensation (or of

 the economic benefit thereof) of certain

 directors to Millennium or Israel

 Corporation Ltd.: Equity based

 & compensation of the IC Directors

.Messrs. Moskovitz and Kaufman

17,856,695 √ לא נגד נגד  Subject to their reappointment or .11 11 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

 appointment as set forth in items 1 to 8 בע"מ )דואלי(

 above, approval of equity compensation

 for 2017 to certain directors & assignment

 of the cash or equity compensation (or of

 the economic benefit thereof) of certain

 directors to Millennium or Israel

 Corporation Ltd.: Assignment to Israel

 Corp. of equity based compensation of IC

 Directors and of Messrs. Moskovitz and

 Kaufman, and assignment to Millennium

 Investments Elad Ltd., of the cash

 compensation paid by the Company to

.Mr. Moskovitz

17,856,695 √ לא בעד בעד  Reappointment of Somekh Chaikin, a .12 12 שנתית 03/01/17 10:00 281014 כימיקלים לישראל 

 member of KPMG International, as our בע"מ )דואלי(

.independent auditor

308,527 √ לא רוב  1. אישור התקשרות החברה וחברת בת של  1 מיוחדת 04/01/17 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

מיוחד החברה, בהסכם שומה וגבייה עם רשות  בע"מ

המיסים, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

308,527 √ לא רוב  2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת  2 מיוחדת 04/01/17 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

מיוחד לנושאי משרה בכירה של החברה, אישור הארכת  בע"מ

תקופת התקשרות החברה בתוספת להסכם 

שירותי ניהול עם הארגז, בעלת השליטה 

בחברה, לתקופה בת שלוש )3( שנים נוספות, 

והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב

308,527 √ לא רוב  3. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה  3 מיוחדת 04/01/17 10:00 103010 טיב טעם הולדינגס 1 

מיוחד בכירה בחברה לתקופה בת שלוש )3( שנים,  בע"מ

והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב

1,838,711 √ לא רוב  נגד נגד אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה,  1 מיוחדת 04/01/17 12:00 613034 ישרס חברה 

מיוחד לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה  להשקעות בע"מ

של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 10 

במרץ 2017.

378,008 √ לא רוב  לא  בעד 1. התקשרות בהסכם העסקה ובהסכם שירותי  1 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

מיוחד משתת ניהול עם מר גיא אליאס, מנכ"ל החברה, וחברה 

ף בשליטתו ובבעלותו המלאה.

378,008 √ לא רוב  לא  בעד 2. הקצאת אופציות למר גיא אליאס, מנכ"ל  2 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

מיוחד משתת החברה.

ף

378,008 √ לא רוב  לא  נגד 3. מתן התחייבות לפטור למר גיא אליאס, מנכ"ל  3 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

מיוחד משתת החברה.

ף

378,008 √ לא רוב  לא  בעד 4. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון  4 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

רגיל משתת החברה.

ף

378,008 √ לא רוב  לא  בעד 5. מינוי מר יגאל דן כדירקטור בדירקטוריון  5 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

רגיל משתת החברה.

ף

378,008 √ לא רוב  לא  בעד 6. מינוי גב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון  6 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

רגיל משתת החברה.

ף

378,008 √ לא רוב  לא  בעד 7. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר  7 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

רגיל משתת שכרו של רואה החשבון.

ף

378,008 √ לא ל.ר לא  דיון 8. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015. 8 שנתית 04/01/17 16:00 313015 אספן גרופ בע"מ

משתת

ף

328,091 √ לא רוב  בעד בעד 1. אישור מדיניות תגמול בחברה. הצעת  1 מיוחדת 04/01/17 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

מיוחד ההחלטה: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת  ופיתוח בע"מ

של החברה המצ"ב כנספח א' לדוח זה, כפי 

שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר 

המלצת ועדת התגמול של החברה, לתקופה של 

3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.

328,091 √ לא רוב  בעד בעד 2. תיקון תקנון החברה. הצעת ההחלטה: לאשר  2 מיוחדת 04/01/17 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

מיוחד תיקון לסעיף 35 לתקנון החברה לפיו החל  ופיתוח בע"מ

ממועד אסיפה זו ואילך הפטור לנושאי משרה 

יחול רק על עסקאות שלנושאי משרה ולבעלי 

שליטה בחברה אין בהן עניין אישי. לדו"ח זה 

מצורף כנספח ב' הנוסח המלא של תקנון החברה 

אשר ההצעה לתיקונו מופיעה בסימון שינויי 

מהדורה ביחס לנוסח התקנון הקיים.

328,091 √ לא רוב  נגד נגד 3. אישור הענקת כתבי פטור מתוקנים  3 מיוחדת 04/01/17 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

מיוחד לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו/או בחברות  ופיתוח בע"מ

המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, כפי 

שיהיו מפעם לפעם, הנמנים על בעלי השליטה 

בחברה או קרוביהם. הצעת ההחלטה: בכפוף 

לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 2 שעל 

סדר היום, לאשר הענקת כתבי פטור 

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו/או בחברות 

בשליטתה, במישרין או בעקיפין, שהינם מבעלי 

השליטה בחברה או קרוביהם כפי שיהיו מעת 

לעת, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון 

רכטר, בנוסח המצורף כנספח ג' לדו"ח זה. וזאת 

לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור 

האסיפה הכללית.

328,091 √ לא רוב  אין  בעד 4. אישור הענקת כתבי פטור מתוקנים  4 מיוחדת 04/01/17 16:00 1118447 קרדן נדל"ן יזום 

רגיל חובת  לדירקטורים בחברה שיכהנו מעת לעת בחברה  ופיתוח בע"מ

השתת ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או 

פות בעקיפין כפי שיהיו מפעם לפעם שאינם נמנים על 

בעלי השליטה בחברה או קרוביהם הצעת 

ההחלטה: בכפוף לתיקון תקנון החברה, כמפורט 

בנושא מס' 2 על סדר היום, לאשר הענקת כתב 

פטור בנוסח המצורף כנספח ג' לדו"ח זה לכל 

הדירקטורים בחברה ו/או בחברות המצויות 

בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שאינם נמנים 

על בעלי השליטה אשר ימונו ממועד אסיפה 

כללית זו ואילך.

182,958 √ לא ל.ר דיון דיון הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  1 מיוחדת 05/01/17 10:00 796011 תיא חברה להשקעות 

2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  בע"מ

ליום 31 בדצמבר 2015.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

182,958 √ לא רוב  בעד בעד 2. מינוי מחדש של דר'' אריה גניגר, לתקופת  2 מיוחדת 05/01/17 10:00 796011 תיא חברה להשקעות 

רגיל כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית  בע"מ

השנתית הבאה

182,958 √ לא רוב  בעד בעד 3. מינוי רואה-חשבון מבקר אשר יכהן בתפקידו  3 מיוחדת 05/01/17 10:00 796011 תיא חברה להשקעות 

רגיל עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. מוצע  בע"מ

למנות את משרד רו"ח בריטמן, אלמגור, זוהר 

ושות', המכהן כרואי-החשבון המבקרים של 

החברה והחברות המוחזקות שלה, עד תום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם 

להמלצות ועדת הביקורת.

182,958 √ לא רוב  בעד בעד 4. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה מוצע  4 מיוחדת 05/01/17 10:00 796011 תיא חברה להשקעות 

מיוחד לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה  בע"מ

המצורפת כ-נספח ב' לדוח זה, )"מדיניות 

התגמול"(, שהוכנה בהתאם להוראות תיקון מס' 

20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 )"תיקון 20"(, 

ולסעיף 267א לחוק החברות, לתקופה של שלוש 

שנים, ממועד אישורה ע"י האסיפה הכללית 

השנתית והמיוחדת.

182,958 √ לא רוב  בעד בעד 2.1. מינוי מחדש של הגב'' צפורה )ציפי(  5 מיוחדת 05/01/17 10:00 796011 תיא חברה להשקעות 

רגיל הלברכט, )דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת  בע"מ

כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

182,958 √ לא רוב  בעד בעד 2.2. מינוי מחדש של מר דוד שלכט, יו"ר  6 מיוחדת 05/01/17 10:00 796011 תיא חברה להשקעות 

רגיל הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום  בע"מ

האסיפה הכללית השנתית הבאה

2,165,037 √ לא רוב  בעד בעד 1. מינויו של מר אור לבקוביץ' לדירקטור )שאינו  1 מיוחדת 05/01/17 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל דירקטור חיצוני( )החלטה( – מוצע למנות את מר  פרופרטיז אן וי

לבקוביץ' לדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני( 

בדירקטוריון החברה.

2,165,037 √ לא רוב  בעד בעד 2. הכללת לבקוביץ' בפוליסת ביטוח אחריות  2 מיוחדת 05/01/17 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית )החלטה( -  פרופרטיז אן וי

מוצע להכליל את לבקוביץ' )בכפוף לאישור מינויו 

כדירקטור בחברה( בפוליסת ביטוח אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית )להלן: 

"הפוליסה הנוכחית"(, אשר בה נכללים יתר 

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

2,165,037 √ לא רוב  בעד בעד 3. הכללת לבקוביץ' בפוליסות ביטוח אחריות  3 מיוחדת 05/01/17 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל דירקטורים ונושאי משרה עתידיות )החלטה( -  פרופרטיז אן וי

מוצע לאשר את הכללתו של לבקוביץ' )בכפוף 

לאישור מינויו כדירקטור בחברה( בפוליסות 

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר 

החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל 

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים 

שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה 

הנוכחית )להלן: "הפוליסות העתידיות"(.

2,165,037 √ לא רוב  בעד בעד 4. אישור מתן כתב שיפוי ללבקוביץ' )החלטה( -  4 מיוחדת 05/01/17 11:00 1121607 בראק קפיטל 

רגיל מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא  פרופרטיז אן וי

בשם החברה כתב שיפוי ללבקוביץ' )בכפוף 

לאישור מינויו כדירקטור בחברה(.

4,380,366 √ לא רוב  בעד בעד 1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני  1 מיוחדת 05/01/17 11:00 2590248 בתי זקוק לנפט בע"מ

מיוחד דולר ארה"ב.

1.49% 61,808 √ לא רוב  1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה 1 מיוחדת  05/01/17 12:00 1083575 נעמן גרופ )נ.ו( בע"מ

מיוחד נדחית

687,529 √ לא רוב  בעד בעד אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם  1 מיוחדת 05/01/17 12:00 1820083 אדגר השקעות 

מיוחד לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה,  ופיתוח בע"מ

לתקופה של 3 שנים החל מיום 9 בינואר 2017.

687,529 √ לא רוב  בעד בעד 2. אישור עדכון מנגנון המענק בהסכם  2 מיוחדת 05/01/17 12:00 1820083 אדגר השקעות 

מיוחד ההתקשרות של החברה עם מר דורון שנידמן ,  ופיתוח בע"מ

יו"ר דירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה, 

בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 6.3.1.1 

למדיניות התגמול המוצעת וללא שינוי בתקרת 

המענק הקיימת

687,529 √ לא רוב  בעד בעד 3. אישור עדכון מנגנון המענק בהסכם  3 מיוחדת 05/01/17 12:00 1820083 אדגר השקעות 

מיוחד ההתקשרות של מנכ"ל החברה, מר רועי גדיש,  ופיתוח בע"מ

בהתאם למנגנון המענק המפורט בסעיף 6.3.1.1 

למדיניות התגמול המוצעת, תוך הפחתת תקרת 

המענק המדיד לסך של 1.76 מיליון ש"ח

0.52% 2,005,262 √ לא רוב  בעד בעד 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה,  1 מיוחדת  05/01/17 13:00 699017 חברה לנכסים ולבנין 

מיוחד והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על  נדחית בע"מ

המנכ"לית המכהנת של החברה

1,414,711 √ לא רוב  בעד בעד 1. אישור מינויו של מר יצחק )איצ'ה( לידור  1 מיוחדת 05/01/17 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת 

)שלישית( בת שלוש שנים, החל מתום תקופת 

כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 

2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

1,414,711 √ לא רוב  בעד בעד 2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור  2 מיוחדת 05/01/17 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )שלישית( 

בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו 

השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, 

כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.
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השקעות בנושא )%( שונו

1,414,711 √ לא רוב  בעד בעד 3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה,  3 מיוחדת 05/01/17 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

1,414,711 √ לא רוב  נגד נגד 4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם  4 מיוחדת 05/01/17 14:00 1091065 מיטרוניקס בע"מ

מיוחד עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות 

שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בחברה, כאמור 

בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

3,464,570 √ לא רוב  בעד בעד 1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי,  1 שנתית 05/01/17 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

מיוחד מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון 

החברה

3,464,570 √ לא רוב  בעד בעד 2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור  2 שנתית 05/01/17 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

מיוחד למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, 

ובנו של מר רון )רוני( נפתלי, מבעלי השליטה 

בחברה

3,464,570 √ לא רוב  בעד בעד 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה 3 שנתית 05/01/17 16:00 1097260 ביג מרכזי קניות בע"מ

מיוחד

101,322 √ לא ל.ר דיון דיון דיון ואישור הדו"חות הכספיים השנתיים של  1 מיוחדת 08/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015

101,322 √ לא ל.ר דיון דיון 2. דיון ואישור דו"ח הדירקטוריון על פי סעיף 173  2 מיוחדת 08/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

לחוק החברות.

101,322 √ לא רוב  בעד בעד 3. חידוש מינוי של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי  3 מיוחדת 08/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

רגיל את קסירר כמבקר לחברה לשנת 2015 והסמכת 

דירקטוריון החברה לסכם עמו את שכרו.

101,322 √ לא רוב  בעד בעד 4. מינוי מחדש של גב'' יעל נורקין כדירקטורית  4 מיוחדת 08/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

רגיל לתקופת כהונה נוספת

101,322 √ לא רוב  בעד בעד 7. אישור מינויו של מר אבי וינטר כדירקטור  5 מיוחדת 08/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

רגיל חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים החל מיום 

08/01/2017

101,322 √ לא רוב  נגד נגד 5. מינוי מחדש של מר אלי כהן כדירקטור  6 מיוחדת 08/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

רגיל לתקופת כהונה נוספת

101,322 √ לא רוב  בעד בעד 6. מינוי מחדש של רונן טורם כהן כדירקטור  7 מיוחדת 08/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

רגיל לתקופת כהונה נוספת

865,530 √ לא רוב  בעד בעד 1. אישור תיקון תקנון החברה תיקון סעיפים  1 מיוחדת 09/01/17 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

רגיל 69)ג( ו- 69)ד( לתקנון החברה כך שלאחר  נסיעות של 

התיקון נוסחם יהיה: "ג. יושב ראש הדירקטוריון  הסטודנטים בישראל 

ייבחר בהחלטה רגילה בישיבת דירקטוריון  בע"מ

לתקופת כהונה של שלוש שנים. ד. ניתן יהיה 

להחליף את יושב ראש הדירקטוריון המכהן אף 

לפני שעברו שלוש שנים מיום היבחרו לתפקיד, 

ברוב של 65% מחברי הדירקטוריון. על יושב 

ראש הדירקטוריון, שנבחר בדרך זו, תחולנה 

הוראות ס"ק )א( וס"ק )ב( לתקנה זו" התיקון 

מתבקש בהתאם להסכם החדש בין בעלי 

השליטה בחברה )ראה דוח מיידי מיום 

6.9.2016, אסמכתא – 2016-01-118675(. 

ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את תקנון 

החברה, בהתאם לתיקון לעיל.

865,530 √ לא רוב  בעד בעד 2. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם  2 מיוחדת 09/01/17 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

מיוחד לסעיף 267א לחוק החברות. מוצע לאשר את  נסיעות של 

מדיניות תגמול נושאי משרה בהחברה,  הסטודנטים בישראל 

המצורפת לדוח זה כנספח א, כפי שאושרה על  בע"מ

ידי דירקטוריון החברה ביום 30.11.16, בהתאם 

להמלצתה של ועדת התגמול לאישור מדיניות 

התגמול מיום 21.11.16 )"מדיניות התגמול"(, 

כמפורט בסעיפים 3-2 שבדיווח. ההחלטה 

המוצעת: מוצע לאשר את מדיניות התגמול.

865,530 √ לא רוב  בעד בעד 3. אישור תנאי המשך הכהונה וההעסקה של  3 מיוחדת 09/01/17 10:00 1081074 איסתא ליינס חברת 

מיוחד מנכ"ל החברה – מר אחישי גל. תנאי המשך  נסיעות של 

כהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר אחישי  הסטודנטים בישראל 

גל )"מר גל"( מובאים לאישור האסיפה הכללית,  בע"מ

לאחר שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון 

החברה בימים 21.11.16 ו-30.11.2016 

בהתאמה, בכפוף לאישור מדיניות התגמול 

ובהתאם להוראות מדיניות התגמול, כמפורט 

בסעיפים 6-4 בדיווח המיידי על זימון האסיפה. 

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים מפורטים 

בדיווח המיידי על זימון האסיפה. רוב תנאי 

הכהונה וההעסקה המוצעים זהים לתנאים 

הקיימים. השינויים העיקריים בתנאי הכהונה 

וההעסקה המוצעים בהשוואה לתנאים הקיימים 

הם שינוי מנגנון המענק השנתי )5% מהרווח 

לצורך חישוב הבונוס העולה על 30 מיליון ₪(, 

עדכון מספר ימי החופשה )30( ועדכון תקרת 

השכר למענק השנתי )2,630,000 ₪(.

497,266 √ לא רוב  בעד בעד לאשר מינויו מחדש של בעז גורפונג כדירקטור  1 מיוחדת 09/01/17 14:00 1092345 חלל-תקשורת בע"מ

מיוחד חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש 

שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית 

)14.3.2017(
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

2,926,972 √ לא רוב  בעד בעד 1. מינוי מר מוטי אמיגה לתקופת כהונה נוספת  1 מיוחדת 09/01/17 15:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

מיוחד )כהונה שלישית( בת שלש )3( שנים כדירקטור  אקספלורשיין בע"מ

חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי 

יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול 

המזערי על פי תקנות החברות )כללים בדבר 

גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס-2000

2,926,972 √ לא רוב  בעד בעד מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת  2 מיוחדת 09/01/17 15:00 583013 י.ו.א.ל. ירושלים אויל 

מיוחד )כהונה שניה( בת שלש )3( שנים כדירקטורית  אקספלורשיין בע"מ

חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל 

מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית 

לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי 

תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

לדירקטור חיצוני(, התש"ס-2000

152,108 √ לא רוב  1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה  1 מיוחדת 10/01/17 11:00 174011 אינטר גאמא חברה 

מיוחד על פי תיקון 20 לחוק החברות להשקעות בע"מ

1,187,100 √ לא רוב  1. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם  1 מיוחדת 10/01/17 12:00 251017 אשטרום נכסים בע"מ

מיוחד לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, 

לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה 

הכללית את מדיניות התגמול המעודכנת

10,287,058 √ לא רוב  1. למנות מחדש את משרד זיו האפט - רואי  1 שנתית  10/01/17 12:00 565010 דלק מערכות אנרגיה 

רגיל חשבון, לרואה החשבון המבקר של החברה  ומיוחדת בע"מ

לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה 

של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרו

10,287,058 √ לא רוב  2. לאשר את מינויו של מר מאיר מרום כדירקטור  2 שנתית  10/01/17 12:00 565010 דלק מערכות אנרגיה 

מיוחד חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים,  ומיוחדת בע"מ

שתחילתה ממועד תום האסיפה הכללית לאישור 

המינוי

632,936 √ לא רוב  1. מינוי מחדש של הדירקטור מר ברק דותן 1 שנתית 10/01/17 14:00 314013 דנאל )אדיר יהושע( 

רגיל בע"מ

632,936 √ לא רוב  2. מינוי מחדש של הדירקטור מר יוסי בן שלום. 2 שנתית 10/01/17 14:00 314013 דנאל )אדיר יהושע( 

רגיל בע"מ

632,936 √ לא רוב  3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דן  3 שנתית 10/01/17 14:00 314013 דנאל )אדיר יהושע( 

רגיל )דידי( אשנר. בע"מ

632,936 √ לא רוב  4. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר כהן. 4 שנתית 10/01/17 14:00 314013 דנאל )אדיר יהושע( 

רגיל בע"מ

632,936 √ לא רוב  5. מינוי מחדש של הדירקטור מר אלון אדיר. 5 שנתית 10/01/17 14:00 314013 דנאל )אדיר יהושע( 

רגיל בע"מ

632,936 √ לא רוב  6. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של  6 שנתית 10/01/17 14:00 314013 דנאל )אדיר יהושע( 

רגיל החברה, משרד סומך חייקין - רואי חשבון. בע"מ

632,936 √ לא רוב  7. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין  7 שנתית 10/01/17 14:00 314013 דנאל )אדיר יהושע( 

מיוחד היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות  בע"מ

הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 

בדצמבר 2015.

305,425 √ לא רוב  1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה 1 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת  2 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד שירותי יו"ר דירקטוריון החברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  3. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי  3 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד מנכ"ל החברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  4. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי  4 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד סמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  5. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי  5 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד סמנכ"ל כספים של החברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  6. אישור מענק בסך של 2,400 אלפי ש"ח למר  6 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד גיא רגב, מנכ"ל החברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  7. אישור מענק בסך של 350 אלפי ש"ח למר  7 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד משה משגב, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  8. אישור מענק בסך של 100 אלפי ש"ח למר  8 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד ניסים לחאם, סמנכ"ל הכספים של החברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  9. אישור מענק בסך של 100 אלפי ש"ח לגב'  9 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד מרטין אשרף, היועצת המשפטית של החברה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  10. אישור שינוי תקנון החברה בעניין מתן פטור  10 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד לנושאי משרה התיכון בע"מ

305,425 √ לא רוב  11. אישור שינוי שם החברה 11 מיוחדת 10/01/17 14:00 454017 צנורות המזרח 

מיוחד התיכון בע"מ

1,410,256 √ לא רוב  בעד בעד עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה  1 מיוחדת 10/01/17 15:00 694034 אלקו בע"מ

מיוחד והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם 

לשינויים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' 

לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור 

מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של 

מדיניות התגמול שהינו עד ליום 10 במרס 2018.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

11,999,564 √ לא רוב  1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני  1 מיוחדת 10/01/17 16:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

מיוחד בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים  בע"מ

החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם 

לסעיף 239)ב( לחוק החברות תשנ"ט - 1999 

)להלן: "חוק החברות"(. בהתאם להחלטת ועדת 

התגמול ודירקטוריון החברה )לפי תקנה 7 

לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

לדירקטור חיצוני( התש"ס-2000 )להלן: "תקנות 

הגמול"((, יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו 

כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול 

השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום 

הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם 

לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר 

גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. 

בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו 

את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים 

בחברה )וכפי שיהיה מעת לעת(, לכלל נושאי 

המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, 

בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות 

בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי 

למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, 

החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות 

החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז-

2006, כי הקשרים )כמפורט בסעיף 1.1 לדוח 

המיידי שכתב הצבעה זה נלווה אליו( בין החברה 

לפניקס חברה לביטו

11,999,564 √ לא רוב  2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר  2 מיוחדת 10/01/17 16:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

מיוחד כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239)ב(  בע"מ

לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש 

שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. 

בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון 

החברה )לפי תקנה 7 לתקנות הגמול(, הגב' 

שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית 

חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות 

בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט 

בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, 

כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר 

הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם 

להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של 

החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר 

הביטוח הקיים בחברה )וכפי שיהיה מעת לעת( 

ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם 

להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 

8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה.

11,999,564 √ לא רוב  3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה  3 מיוחדת 10/01/17 16:00 1081082 פרוטרום תעשיות 

מיוחד בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק  בע"מ

החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

√ לא ל.ר דיון 1. דיווח ודיון 1 אג"ח  11/01/17 10:00 3780038 הום סנטר )עשה 

התייעצו זאת בעצמך( בע"מ

ת

775,841 √ לא רוב  1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק )פצ'קה(  1 מיוחדת 11/01/17 15:00 715011 אזורים-חברה 

מיוחד שיסגל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה  להשקעות בפתוח 

שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017.  ובבנין בע"מ

הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי 

וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים 

המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות 

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס- 2000 כפי שיהיו מעת לעת 

ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת 

לעת

775,841 √ לא רוב  2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף  2 מיוחדת 11/01/17 15:00 715011 אזורים-חברה 

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה  להשקעות בפתוח 

שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017.  ובבנין בע"מ

הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי 

וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים 

המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות 

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס- 2000 כפי שיהיו מעת לעת 

ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת 

לעת

775,841 √ לא רוב  3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור  3 מיוחדת 11/01/17 15:00 715011 אזורים-חברה 

מיוחד חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל  להשקעות בפתוח 

מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור  ובבנין בע"מ

יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם 

לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה 

והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול 

והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס- 2000 כפי 

שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה 

כפי שתהיה מעת לעת
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

88,234 √ לא רוב  1. אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח  1 מיוחדת 15/01/17 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

רגיל אחריות נושאי משרה, בהן יבוטחו נושאי המשרה  ואלקטרוניקה בע"מ

שאינם בעלי השליטה או קרוב של בעל שליטה 

בחברה ובחברות הבנות, כפי שיהיו מעת לעת, 

ולרבות מי שכיהנו בעבר כנושאי משרה, למעט 

נושאי משרה מקרב בעלי השליטה או קרוביהם 

)ולמעט מנכ"ל החברה( )"נושאי המשרה 

הרלוונטיים"(, למספר תקופות ביטוח, אשר לא 

יעלו במצטבר על 5 )חמש( שנים, החל מיום 

14.12.2016, אשר יכול שייעשו גם בדרך של 

הארכות של הפוליסה הקיימת ו/או חידושה ו/או 

החלפתה, תוך שינוי בתנאיה, ובלבד 

שההתקשרות תהיה על בסיס עיקרי ההתקשרות 

כמפורט בסעיף 1.1 לזימון לאסיפה הכללית. כמו 

כן, אישור מראש, כי בכל מקרה של אי חידוש או 

ביטול פוליסה קיימת לביטוח אחריות נושאי 

משרה כאמור )"הפוליסה הקודמת"(, תהיה 

החברה רשאית לרכוש כיסוי ביטוחי לאחריות 

כאמור בעבור נושאי המשרה הרלוונטיים 

לתקופה של עד שבע שנים לאחר תום הפוליסה 

הקודמת, ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר תום 

אותה פוליסה בגין מעשים שנעשו קודם לתום 

תקופתה )מתכונת Run-Off(, בתמורה לדמי 

ביטוח שיסוכמו עם המבטחים במסגרת המקובל 

לעניין זה, ובלבד שלא יעלו על סך של 300% 

מדמי הביטוח שהשתלמו בגין הפול

88,234 √ לא רוב  2. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח א'  2 מיוחדת 15/01/17 10:00 1103621 ניסקו חשמל 

מיוחד לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד  ואלקטרוניקה בע"מ

אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית.

101,322 √ לא רוב  1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה  1 מיוחדת 15/01/17 14:00 1080928 אינטר תעשיות בע"מ

רגיל בחברה

374,913 √ לא רוב  1. אישור מדיניות תגמול בחברה. הצעת  1 מיוחדת 16/01/17 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

מיוחד ההחלטה: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת 

של החברה המצ"ב כנספח א' לדוח זה, כפי 

שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר 

המלצת ועדת התגמול של החברה, לתקופה של 

3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.

374,913 √ לא רוב  2. תיקון תקנון החברה. הצעת ההחלטה: לאשר  2 מיוחדת 16/01/17 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

מיוחד תיקון לסעיף 35 לתקנון החברה לפיו החל 

ממועד אסיפה זו ואילך הפטור לנושאי משרה 

יחול רק על עסקאות שלנושאי משרה ולבעלי 

שליטה בחברה אין בהן עניין אישי. לדו"ח זה 

מצורף כנספח ב' הנוסח המלא של תקנון החברה 

אשר ההצעה לתיקונו מופיעה בסימון שינויי 

מהדורה ביחס לנוסח התקנון הקיים.

374,913 √ לא רוב  3. בכפוף לאישור תיקון הוראות תקנון החברה,  3 מיוחדת 16/01/17 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

רגיל כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור הענקה של כתב 

פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי המשרה 

בחברה המכהנים ו/או שיכהנו החל ממועד 

אסיפה זו מעת לעת בחברה ו/או בחברות 

המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט 

לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה 

בחברה ו/או קרוביהם. הצעת ההחלטה: לאשר 

הענקת כתב פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי 

המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו החל 

ממועד אסיפה זו, מעת לעת בחברה ו/או 

בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או 

בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה 

שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, 

בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה

374,913 √ לא רוב  4. בכפוף לאישור תיקון הוראות התקנון, כמפורט  4 מיוחדת 16/01/17 16:00 1210079 קרדן ישראל בע"מ

מיוחד בסעיף 2 לעיל, אישור הענקה של כתב פטור 

לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי 

שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או 

שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות 

בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה ה"ה 

יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון וולקן לתקופה 

של 3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו. 

הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור 

לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים 

ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות 

המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, 

שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ובכלל 

זה ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון וולקן, 

בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה 

לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור 

אסיפה זו.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

3.59% 249,821 √ לא 70.97 רוב  עבר בעד בעד 1. מינוי דירקטור חיצוני למנות את גב' ורה קורן  1 מיוחדת  17/01/17 11:00 1086230 או.אר.טי.טכנולוגיות 

מיוחד לכהונה נוספת )שלישית במספר( בת 3 שנים  נמשכת בע"מ

כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 

5.12.2016. הגב' קורן תהא זכאית לגמול 

דירקטורים בהתאם להחלטת הגמול כמפורט 

בדוח המיידי מיום 17.11.2015 )מס' אסמכתא: 

2015-01-157026(. המידע הנכלל בדוח האמור 

מובא בזאת על דרך של הפניה. על בעל מניה 

המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני 

ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא 

באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, 

אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. 

על בעל מניה לציין האם הוא : בעל שליטה 

בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; 

משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב הצבעה זה 

מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה 

או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש 

על פי הוראות חוק החברות. לא הודיע בעל מניה 

כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3.59% 249,821 √ לא רוב  נגד נגד 2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה  2 מיוחדת  17/01/17 11:00 1086230 או.אר.טי.טכנולוגיות 

מיוחד לאשר את מדיניות התגמול ביחס לנושאי משרה  נמשכת בע"מ

בחברה, אשר עיקריה מפורטים בדוח זימון 

האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול 

המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. על בעל 

מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני 

ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא 

באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, 

אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. 

על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה 

בחברה, בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה, 

משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב ההצבעה 

מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה 

או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש 

על פי הוראות חוק החברות. לא הודיע בעל מניה 

כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

585,576 √ לא  Re-election of Ms. Sarit Firon to serve .1 1 מיוחדת 17/01/17 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

 as director of the Company until the 2017

 annual general meeting of shareholders

 of the Company, and until her successor

is duly qualified

585,576 √ לא  Approval of an updated compensation .2 2 מיוחדת 17/01/17 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

 policy for the directors and other office

 holders of our Company, or the

 Compensation Policy, in accordance with

 the requirements of the Israeli Companies

.Law, 5759-1999, or the Companies Law

585,576 √ לא  Approval of an initial grant of options to .3 3 מיוחדת 17/01/17 15:00 1105055 אבוג'ן בע"מ )דואלי(

 ,purchase 10,000 of our ordinary shares

 and subsequent annual grants of options

 ,to purchase 2,500 of our ordinary shares

-to Ms. Sarit Firon (subject to her re

 election pursuant to Proposal 1), in

 accordance with the grant mechanism

 described in the Compensation Policy and

 subject to the terms thereof (including

.)continued service by her on the Board

426,620 √ לא רוב  אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם  1 מיוחדת 18/01/17 12:00 1104314 אשדר חברה לבניה 

מיוחד לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה,  בע"מ

לתקופה של 3 שנים החל מיום 8 בינואר 2017.

2,119,979 √ לא רוב  1. אישור הסכם העסקה והסדרי תגמול עם מר  1 מיוחדת 18/01/17 16:00 387019 אלרוב נדל"ן 

מיוחד ג'ורג'י אקירוב )לרבות באמצעות חברה מטעמו(,  ומלונאות בע"מ

כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל 

ובחו"ל, החל מתום הסכם העסקתו הקודם 

)13.8.2016( ועד תום 3 שנים ממועד אישור 

האסיפה הכללית בהתאם לדוח המצורף - והכל 

כמפורט בדוח המצורף.

2,119,979 √ לא רוב  2. לאשר להאריך את תקופת כהונתו של מר גלר  2 מיוחדת 18/01/17 16:00 387019 אלרוב נדל"ן 

מיוחד כמנכ"ל החברה ב-6 חודשים, ללא שינוי בתנאי  ומלונאות בע"מ

ההעסקה, באופן שתום תקופת הסכם העסקת 

מר גלר כמנכ"ל החברה תהא ביום 30.6.2017, 

והכל בהתאם למפורט בדוח בנושא.

2,915,521 √ לא  approval of the Company’s .1 1 מיוחדת 18/01/17 16:00 1101534 סלקום ישראל בע"מ 

Compensation Policy )דואלי(
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

932,367 √ לא רוב  1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות  1 מיוחדת 19/01/17 13:00 315010 מפעלי פ.מ.ס. מיגון 

מיוחד את הגב' מעיין נאור כדירקטורית חיצונית  בע"מ

)דח"צית( בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק 

החברות, לתקופה כהונה נוספת )שלישית( של 

שלוש שנים, החל מיום 20 בינואר, 2017, מיד 

עם מועד סיום כהונתה הנוכחית. יצוין, כי 

להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע 

שמסרה גב' נאור לחברה, הגב' נאור הינה בעלת 

מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות 

תקנה 2)א()1( לתקנות החברות )תנאים 

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, 

התשס"ו-2005. בגין כהונתה כדירקטורית 

חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה לתקופת 

כהונה נוספת, תהיה נאור זכאית לגמול זהה 

לגמול אשר ניתן לה למועד הדוח, אשר עולה 

בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה 

בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות 

בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת 

השנייה ובתוספת השלישית )לפי העניין( לתקנות 

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס-2000 )להלן: "תקנות הגמול"(, 

כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של 

החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה 

לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים 

החיצוניים המכהנים בח

1,072,705 √ לא רוב  1. תיקון והארכת מדיניות התגמול של החברה 1 מיוחדת 25/01/17 15:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד ופיתוח בע"מ

1,072,705 √ לא רוב  2. הארכת התקשרות ותיקון הסכם הניהול עם  2 מיוחדת 25/01/17 15:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד מר יגאל דמרי, והארכת תוקף כתב התחייבות  ופיתוח בע"מ

לשיפוי

1,072,705 √ לא רוב  3. הארכת התקשרות ותיקון הסכם העסקה עם  3 מיוחדת 25/01/17 15:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד גב' איריס דמרי, והארכת תוקף כתב התחייבות  ופיתוח בע"מ

לשיפוי

1,072,705 √ לא רוב  4. תיקון הסכם העסקה עם מר חזי דמרי 4 מיוחדת 25/01/17 15:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד ופיתוח בע"מ

1,072,705 √ לא רוב  5. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר  5 מיוחדת 25/01/17 15:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד מאיר דמרי, עדכון השכר החודשי ומתן מענק ופיתוח בע"מ

1,072,705 √ לא רוב  6. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר  6 מיוחדת 25/01/17 15:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד נסים דמרי ועדכון השכר החודשי ופיתוח בע"מ

1,072,705 √ לא רוב  7. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר  7 מיוחדת 25/01/17 15:00 1090315 י.ח.דמרי בניה 

מיוחד חזקיה דמרי ופיתוח בע"מ

73,108 √ לא דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה  1 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

ליום 31 בדצמבר, 2015 ובדוח הדירקטוריון על  ומיוחדת בע"מ

מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר, 2015.

73,108 √ לא רוב  2. מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד  2 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

רגיל קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון  ומיוחדת בע"מ

המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה. בהתאם לתקנון 

החברה, שכרו של משרד רו״ח המבקר ייקבע 

בידי דירקטוריון החברה )לאחר קבלת המלצות 

ועדת הביקורת, בהתאם להוראות חוק החברות(.

73,108 √ לא 3. מוצע לאשר מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו  3 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

דח"צ( מר חזי כהן לדירקטוריון החברה לתקופת  ומיוחדת בע"מ

כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו עדל ידי 

האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה.

73,108 √ לא 4. מוצע לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית  4 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

)שאינה דח"צית( מירב מצלאוי לדירקטוריון  ומיוחדת בע"מ

החברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד 

אישור מינויה עדל ידי האסיפה ועד למועד 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

73,108 √ לא 5. מוצע לאשר מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו  5 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

דח"צ( מר סמיר מצלאוי לדירקטוריון החברה  ומיוחדת בע"מ

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו 

על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה.

73,108 √ לא רוב  6. מוצע לאשר מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו  6 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

רגיל דח"צ( מר אליהו קנפלר לדירקטוריון החברה  ומיוחדת בע"מ

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו 

עדל ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה.

73,108 √ לא רוב  7. מוצע לאשר מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו  7 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

רגיל דח"צ( מר יצחק נפתלין לדירקטוריון החברה  ומיוחדת בע"מ

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו 

עדל ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה.
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.

אחזקה % שווי שוק  בהתאם  עניין  תנאי  הרוב  רוב  החלטת  הוראת  המלצת  הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה סעיף סוג  תאריך האסיפה מספר נייר חברה

)אש"ח( לועדת  אישי  העסקה בו עבר  נדרש האסיפה הצבעה אנטרופי האסיפה
השקעות בנושא )%( שונו

73,108 √ לא רוב  8. מוצע לאשר את מינויה של הגב' מירב עמיר  8 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

מיוחד בן-אבי, לכהונה כדירקטורית חיצונית של החברה  ומיוחדת בע"מ

לתקופת כהונה בת שלוש )3( שנים, החל מיום 1 

בינואר, 2017 ועד ליום 1 בינואר, 2020.

73,108 √ לא רוב  9. מוצע לאשר את מינויו של מר ירון בלום,  9 שנתית  26/01/17 12:00 1106749 מצלאוי חברה לבניה 

מיוחד לכהונה כדירקטור חיצוני של החברה לתקופת  ומיוחדת בע"מ

כהונה בת שלוש )3( שנים, החל מיום 1 בינואר, 

2017 ועד ליום 1 בינואר, 2020.

1.58% √ רוב  בעד בעד אישור מינוי דירקטור מחדש מר אהרון יערי 1 09/06/16 09:30 70822143 MediWound Ltd.

רגיל

1.58% √ רוב  נגד נגד אישור מינוי דירקטור מחדש מר עופר גונן 2 09/06/16 09:30 70822143 MediWound Ltd.

רגיל

1.58% √ רוב  נגד נגד אישור מינוי דירקטור מחדש מר מירון מן 3 09/06/16 09:30 70822143 MediWound Ltd.

רגיל

1.58% √ רוב  נגד נגד אישור מינוי דירקטור מחדש דר' מריאן גורסקי 4 09/06/16 09:30 70822143 MediWound Ltd.

רגיל

1.58% √ רוב  בעד בעד אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון  5 09/06/16 09:30 70822143 MediWound Ltd.

רגיל המבקר של החברה

1.58% √ רוב  בעד בעד אישור מענק שנתי בגין 2015 למנכ"ל החברה  6 09/06/16 09:30 70822143 MediWound Ltd.

מיוחד מר גל כהן

1.58% √ רוב  בעד בעד אישור הארכת תקופת מימוש האופ' שהוענקו  7 09/06/16 09:30 70822143 MediWound Ltd.

מיוחד למנכ"ל החברה

3.09% √ רוב  בעד בעד אישור מענק חד פעמי, בשיקול דעת, ליו"ר  1 09/06/16 14:00 15131084 ויתניה בעמ

רגיל דירקטוריון החברה, מר אהוד סמסונוב בגין שנת 

2015

3.09% √ רוב  בעד בעד עדכון הגמול השנתי למר משה )מוץ( מטלון  2 09/06/16 14:00 15131084 ויתניה בעמ

רגיל המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה בהתאם 

לגמול דח"צים

3.09% √ רוב  בעד נגד אישור מינוי של מר גיא חזק, המכהן כדירקטור  3 09/06/16 14:00 15131084 ויתניה בעמ

רגיל חליף לדירקטור מר דן לרר, כדירקטור בחברה

3.09% √ רוב  בעד בעד אישור מענק חד פעמי, בשיקול דעת, ליו"ר  1 09/06/16 14:00 12101023 ויתניה בעמ

רגיל דירקטוריון החברה, מר אהוד סמסונוב בגין שנת 

2015

3.09% √ רוב  בעד בעד עדכון הגמול השנתי למר משה )מוץ( מטלון  2 09/06/16 14:00 12101023 ויתניה בעמ

רגיל המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה בהתאם 

לגמול דח"צים

3.09% √ רוב  בעד נגד אישור מינוי של מר גיא חזק, המכהן כדירקטור  3 09/06/16 14:00 12101023 ויתניה בעמ

רגיל חליף לדירקטור מר דן לרר, כדירקטור בחברה

2.38% √ רוב  בעד בעד מיזוג מלא של אר אר מדיה בע"מ ומחיקתה  1 12/04/16 00:00 60138088 RR Media Ltd

מיוחד מהמסחר, בתמורה למזומנים בשווי 242 מיליון 

דולר.

2.38% √ רוב  בעד בעד אישור התקשרות החברה בביטוח אחריות נושאי  2 12/04/16 00:00 60138088 RR Media Ltd

רגיל משרה ודירקטורים.

2.38% √ רוב  בעד בעד בכפוף לאישור עסקת המיזוג, אישור תנאי  3 12/04/16 00:00 60138088 RR Media Ltd

רגיל מסגרת להתקשרות החברה בביטוח אחריות 

נושאי משרה ודירקטורים למשך 7 שנים ממועד 

השלמת המיזוג.

2.38% √ רוב  בעד בעד אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה. 4 12/04/16 00:00 60138088 RR Media Ltd

מיוחד

2.38% √ רוב  בעד בעד אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה מר אבי  5 12/04/16 00:00 60138088 RR Media Ltd

מיוחד כהן.

0.23% √ רוב  בעד בעד אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים,  1 23/06/16 00:00 60084639 VERINT 

רגיל ה"ה דן בונדר, ויקטור ד'מרינס, ג'ון איגן, לארי  SYSTEMS INC

מאיירס, ריצ'ארד נוטנברג, האוורד סאפיר וארל 

שנקס, "כמקשה אחת", ועד האסיפה השנתית 

הבאה.

0.23% √ רוב  בעד בעד אישור מינויו מחדש של משרדי רואה החשבון  2 23/06/16 00:00 60084639 VERINT 

רגיל  Deloitte & Touche ,המבקרים של החברה SYSTEMS INC

LLP , לשנה הפיסקלית שמסתיימת ביום 

31.01.2017

0.23% √ רוב  נגד נגד אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב, של התגמול  3 23/06/16 00:00 60084639 VERINT 

רגיל )say on pay( לנושאי המשרה בחברה SYSTEMS INC

0.23% √ רוב  נגד נגד דיון ופעולה בכל נושא במועד האסיפה או בסמוך  4 23/06/16 00:00 60084639 VERINT 

רגיל לה. SYSTEMS INC

0.03% √ רוב  נגד נגד אישור מינוי מחדש של אלון לומברוסו כדירקטור  1 14/07/16 00:00 70230701 KORNIT DIGITAL 

רגיל בחברה LTD

0.03% √ רוב  נגד נגד אישור מינוי מחדש של דב עופר כדירקטור  2 14/07/16 00:00 70230701 KORNIT DIGITAL 

רגיל בחברה LTD

0.03% √ רוב  בעד בעד מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר  3 14/07/16 00:00 70230701 KORNIT DIGITAL 

רגיל גבאי את קסירר כמשרד רו"ח המבקר והסמכת  LTD

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

0.03% √ רוב  דיון דיון דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015 4 14/07/16 00:00 70230701 KORNIT DIGITAL 

רגיל LTD

0.01% √ רוב  בעד בעד 1.תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 1 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

מיוחד

0.01% √ רוב  נגד נגד 2. מינויו מחדש של מר אבישי אברהמי  2 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל כדירקטור "קלאס III " בחברה עד לאסיפה 

השנתית של 2019

0.01% √ רוב  נגד נגד 3. מינויו מחדש של מר גיורא קפלן כדירקטור  3 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל "קלאס III " בחברה עד לאסיפה השנתית של 

2019
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דיווח אסיפות כלליות ני"ע סחירים, לא סחירים וזרים )בעלי זיקה לישראל( בשנת 2016 - הראל חברה לביטוח בע"מ
*בני"ע דואליים סך האחזקה כולל ני"ע הנסחרים בישראל ומחוצה לה.
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השקעות בנושא )%( שונו

0.01% √ רוב  נגד נגד 4. מינויו מחדש של מר מרק טלוץ כדירקטור  4 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל "קלאס III " בחברה עד לאסיפה השנתית של 

2019

0.01% √ רוב  נגד נגד 5. מינויו מחדש של מר רון גוטלר כדירקטור  5 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

מיוחד "קלאס II " בחברה עד לאסיפה השנתית של 

2018

0.01% √ רוב  נגד נגד 6. מינויו מחדש של מר אלון בלוך כדירקטור  6 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל "קלאס I " בחברה עד לאסיפה השנתית של 

2017

0.01% √ רוב  נגד נגד 7.תיקון התגמול של החברה עבור דירקטורים  7 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל שאינם מנהלים, כך שתגמולם יהיה מניות 

חסומות, ויוענקו להם כתבי אופצייה

0.01% √ רוב  נגד נגד 8. אישור האצת הבשלה בגין שינוי שליטה עבור  8 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל אופציות שהוענקו לגב' אריקה רוטנברג

0.01% √ רוב  נגד נגד 9. אישור האצת הבשלה בגין שינוי שליטה עבור  9 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל אופציות שהוענקו למר נורברט בקר

0.01% √ רוב  בעד בעד 10. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר,  10 07/09/16 15:30 70652318 Wix.com Ltd.

רגיל גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של 

החברה.

0.37% √ רוב  נגד נגד 1. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את מר  1 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל יוחאי ריכטר כדירקטור בחברה.

0.37% √ רוב  נגד נגד 2. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את  2 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל הגברת יהודית ברוניצקי כדירקטורית

בחברה.

0.37% √ רוב  נגד נגד 3. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את מר  3 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל דן פולק כדירקטור בחברה

0.37% √ רוב  נגד נגד 4. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את מר  4 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל מירון קנת' כדירקטור בחברה

0.37% √ רוב  נגד נגד 5. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את מר  5 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל יעקב ריכטר כדירקטור בחברה

0.37% √ רוב  נגד נגד 6. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את מר  6 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל אליעזר טוקמן כדירקטור בחברה.

0.37% √ רוב  נגד נגד 7. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את  7 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל פרופ' שמעון אולמן כדירקטור בחברה

0.37% √ רוב  נגד נגד 8. מוצע למנות מחדש לתקופה של שנה את מר  8 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל אריה וויסברג כדירקטור בחברה

0.37% √ רוב  בעד בעד 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר  9 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

רגיל קסלמן וקסלמן

0.37% √ רוב  בעד בעד 10. אישור מדיניות התגמול של החברה 10 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

מיוחד

0.37% √ רוב  בעד בעד 11. אישור תגמול הוני חד פעמי למנכ"ל החברה 11 12/09/16 10:00 100289 Orbotech Ltd

מיוחד

0.34% √ רוב  נגד נגד אישור מינויו מחדש של מר רועי זיספל כדירקטור  1 06/10/16 15:00 70451158 RADWARE LTD.

רגיל Class II בחברה

0.34% √ רוב  נגד נגד אישור מינויו מחדש של מר ג'ואל מרילס  2 06/10/16 15:00 70451158 RADWARE LTD.

רגיל כדירקטור Class II בחברה

0.34% √ רוב  בעד בעד אישור מינויו מחדש של פרופ' יאיר טאומן  3 06/10/16 15:00 70451158 RADWARE LTD.

מיוחד כדירקטור חיצוני בחברה

0.34% √ רוב  בעד בעד מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של  4 06/10/16 15:00 70451158 RADWARE LTD.

רגיל החברה קוסט,פורר, גבאי את קסירר

0.34% √ רוב  דיון דיון דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 5 06/10/16 15:00 70451158 RADWARE LTD.

רגיל

0.34% √ רוב  נגד נגד הצבעה על נושאים נוספים, ככל שיעלו עד למועד  6 06/10/16 15:00 70451158 RADWARE LTD.

רגיל האסיפה

0.51% √ אין  בעד בעד הגדלת מספר הדירקטורים בחברה 1 03/11/16 10:00 70249537 מטומי בעמ

מידע

0.51% √ אין  בעד בעד מינוי לראשונה של דירקטור מר אמיר אפרתי 2 03/11/16 10:00 70249537 מטומי בעמ

מידע

0.51% √ אין  בעד בעד מינוי לראשונה של דירקטור מר ניר טרלובסקי 3 03/11/16 10:00 70249537 מטומי בעמ

מידע
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