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אונ'1
ירושלים

אפקון החזקות
5780136915860.3601/01/18בע"מ

בעדבעד1. חידוש כהונת מר צביקה שכטר כדירקטור חיצוני בחברהשנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'2
ירושלים

אפקון החזקות
5780136915860.3601/01/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. תיקון לכתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות קרוב של בעלת השליטה בחברהשנתית14:00
√לא100מיוחד

אונ'3
ירושלים

אפקון החזקות
5780136915860.3601/01/18בע"מ

3. הענקת כתבי פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, לרבותשנתית14:00
רובעברנגדנגדקרוב של בעלת השליטה בחברה

√לא100מיוחד

אונ'4
ירושלים

אפקון החזקות
5780136915860.3601/01/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריוןשנתית14:00
√לא100מיוחד

אונ'5
10916519004460.0202/01/18ארד בע"מירושלים

14:00
שנתית
בוטלה

1. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שכירות עם דליה רמות מנשה מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ הנמצאת בבעלות קיבוץ דליה וקיבוץ רמות מנשה (בחלקים שווים), לרבות התוספת להסכם השכירות

אשר במסגרתה עודכנו דמי השכירות והוארכה תקופת השכירות.
רובנגדנגד

√לאמיוחד

אונ'6
ירושלים

אלרוב נדל"ן
38701927152590.0002/01/18ומלונאות בע"מ

1. אישור הארכת ההתקשרות עם גב' חוה אקירוב (רעייתו של מר אלפרד אקירוב) כנאמנת מיצוב וסטנדרטיםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדשל מלונות הקבוצה בדרגת סמנכ"ל בהתאם לדוח העסקה בעניין.

√לא100מיוחד

אונ'7
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401434999450.0103/01/18ביטוח בע"מ

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוחשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.

אונ'8
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401434999450.0103/01/18ביטוח בע"מ

שנתית14:00
2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך

חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת
בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'9
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401434999450.0103/01/18ביטוח בע"מ

3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגילשנתית14:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

אונ'10
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401434999450.0103/01/18ביטוח בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'11
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401434999450.0103/01/18ביטוח בע"מ

5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטוריתשנתית14:00
רובעברבעדבעדרגילה בחברה.

√לארגיל

אונ'12
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401434999450.0103/01/18ביטוח בע"מ

6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילהשנתית14:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

אונ'13
2530132507580.0704/01/18מדטכניקה בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
מינויו מחדש של מר שאול ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) בת שלוש

רובעברבעדבעדשנים, שתחילתה ביום 4.3.2018.
√לא99.88מיוחד

אונ'14
2530132507580.0704/01/18מדטכניקה בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו, ללא

רובעברבעדבעדשינוי, כמפורט בזימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'15
2530132507580.0704/01/18מדטכניקה בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
3. אישור עדכון שכרו החודשי של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה לסך של 85 אלפי ש"ח ברוטו (חלף שכר

רובעברנגדבעדחודשי של 50 אלפי ש"ח בהסכם ההעסקה הקיים) החל מיום 1 בינואר 2018.
√לא98.67מיוחד

אונ'16
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015408540.0204/01/18בע"מ

בעדTo re-elect Ms. Dafna Cohen to serve as an external director for an additional three-year term .1מיוחדת14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לא50מיוחד

אונ'17
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015408540.0204/01/18בע"מ

מיוחדת14:00
To extend the term of the Company’s existing indemnification agreements with two Company .2

directors who are affiliated with the Company’s controlling shareholders, certain limited partnerships
managed by FIMI IV 2007 Ltd. and by FIMI FIVE 2012 Ltd., for a three year period

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לא50מיוחד

אונ'18
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191181871.0207/01/18לוגיסטיים בע"מ

מיוחדת11:00
1. אישור תנאי העסקתו של מר של מר יואב פרידנזון בנו של מר רמי פרידנזון (סגן יושב ראש הדירקטוריון

ובעל שליטה בחברה), במשרה מלאה כאיש מכירות שטח של החברה בת פרידנזון אייר אנד אושיין בע"מ
("אייר אנד אושן") לתקופה של שלוש שנים שהתחילה ביום 1.10.2017 ותסתיים ביום 30.9.2020

רובעברבעדבעד
√לא99.94מיוחד

אונ'19
ירושלים

ארזים השקעות
13800478079.1320.6709/01/18בע"מ

ללא1. מינוי מר חן שרייבר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'20
ירושלים

ארזים השקעות
13800478079.1320.6709/01/18בע"מ

ללא2. מינוי מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'21
ירושלים

ארזים השקעות
13800478079.1320.6709/01/18בע"מ

ללא3. מינוי גב יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'22
ירושלים

ארזים השקעות
13800478079.1320.6709/01/18בע"מ

ללא4. מינוי מר פלג הדר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
בעדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל



אונ'23
ירושלים

ארזים השקעות
בע"מ

13800478079.1320.6709/01/18
16:00

ללא5. למנות את מר אדוארד קלר, כיו"ר דירקטוריון החברה.אג"ח
המלצה

רובעברבעד
רגיל

√לא

אונ'24
ירושלים

ארזים השקעות
13800478079.1320.6709/01/18בע"מ

ללא6. למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעה לכתב הצבעה זה, כיו"ר דירקטוריון החברה.אג"ח16:00
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'25
ירושלים

ארזים השקעות
1380104141410.60.0009/01/18בע"מ

ללא1. מינוי מר חן שרייבר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'26
ירושלים

ארזים השקעות
1380104141410.60.0009/01/18בע"מ

ללא2. מינוי מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'27
ירושלים

ארזים השקעות
1380104141410.60.0009/01/18בע"מ

ללא3. מינוי גב'' יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'28
ירושלים

ארזים השקעות
1380104141410.60.0009/01/18בע"מ

ללא4. מינוי מר פלג הדר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.אג"ח16:00
בעדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'29
ירושלים

ארזים השקעות
1380104141410.60.0009/01/18בע"מ

ללא5. למנות את מר אדוארד קלר, כיור דירקטוריון החברה.אג"ח16:00
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'30
ירושלים

ארזים השקעות
1380104141410.60.0009/01/18בע"מ

ללא6. למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעה לכתב הצבעה זה, כיו"ר דירקטוריון החברה.אג"ח16:00
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'31
ירושלים

ארזים השקעות
13801790.0009/01/18בע"מ

אג"ח16:00

1. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב
ההצבעה המצורפים. מינוי מר חן שרייבר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-

(סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר חן שרייבר לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי
אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה המצורף.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'32
ירושלים

ארזים השקעות
13801790.0009/01/18בע"מ

אג"ח16:00

2. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב
ההצבעה המצורפים. מינוי מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-

(סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי
אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ג' לכתב

ההצבעה המצורף.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'33
ירושלים

ארזים השקעות
13801790.0009/01/18בע"מ

אג"ח16:00

3. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב
ההצבעה המצורפים. מינוי גב' יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2)
ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את גב' יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית נוספת בחברה מטעם

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת המועמדת מצ"ב כ- נספח ד' לכתב ההצבעה
המצורף.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'34
ירושלים

ארזים השקעות
13801790.0009/01/18בע"מ

אג"ח16:00

4. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב
ההצבעה המצורפים. מינוי מר פלג הדר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה

4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר פלג הדר לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות
החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת המועמדת מצ"ב כ- נספח ה' לכתב הצהבעה המצורף.

ללא
בעדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'35
ירושלים

ארזים השקעות
13801790.0009/01/18בע"מ

ללא5. בחירת זהות יו"ר דירקטוריון החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר אדוארד קלר, כיו"ר דירקטוריון החברהאג"ח16:00
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'36
ירושלים

ארזים השקעות
13801790.0009/01/18בע"מ

6. בחירת זהות יו"ר דירקטוריון החברה נוסח ההחלטה: למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעהאג"ח16:00
בסעיף 1 לכתב הצבעה זה, כיו"ר דירקטוריון החברה

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'37
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

בעדבעדElection of Ms. Ruth Ralbag as external director .1שנתית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'38
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Johanan Locker as a director .2שנתית10:00
√לארגיל

אונ'39
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Avisar Paz as a director .3שנתית10:00
√לארגיל

אונ'40
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Aviad Kaufman as a director .4שנתית10:00
√לארגיל

אונ'41
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Sagi Kabla as a director .5שנתית10:00
√לארגיל

אונ'42
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Ovadia Eli as a director .6שנתית10:00
√לארגיל

אונ'43
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director .7שנתית10:00
√לארגיל

אונ'44
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדElection of Mr. Reem Aminoach as a director .8שנתית10:00
√לארגיל

אונ'45
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדElection of Mr. Lior Reitblatt as director .9שנתית10:00
√לארגיל

אונ'46
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad .10שנתית10:00
Kaufmanנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד



אונ'47
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

נגדנגדEquity based compensation of the IC Directors &amp; Mr. Kaufman .11שנתית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'48
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

נגדנגדAssignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman .12שנתית10:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'49
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

נגדנגדApproval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .13שנתית10:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'50
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the .14שנתית10:00
Companyבעדבעד

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'51
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

רובעברבעדבעדReappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor .15שנתית10:00
√לארגיל

אונ'52
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014179484610.0010/01/18בע"מ

ללאReview of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016שנתית10:00
√לאל.רדיוןדיוןהמלצה

אונ'53
286013836830.2510/01/18קבוצת ברן בע"מירושלים

11:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברנגדנגד1. אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור - יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה.

√לא58.93מיוחד

אונ'54
286013836830.2510/01/18קבוצת ברן בע"מירושלים

11:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברנגדנגד2. אישור תנאי העסקת מר שרון זייד כמנכ"ל החברה החל מיום 15.10.2017.

√לא58.93מיוחד

אונ'55
286013836830.2510/01/18קבוצת ברן בע"מירושלים

11:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד3. מינוי משרד רואה החשבון המבקר לשנת 2017 וקביעת שכרו.

√לארגיל

אונ'56
286013836830.2510/01/18קבוצת ברן בע"מירושלים

11:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד4. מינוי הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

√לארגיל

אונ'57
286013836830.2510/01/18קבוצת ברן בע"מירושלים

11:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
√לאל.רדיוןדיוןדיון5. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.

אונ'58
ירושלים

דלק מערכות אנרגיה
56501074632610.0010/01/18בע"מ

13:00
שנתית
√לאדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016בוטלה

אונ'59
ירושלים

דלק מערכות אנרגיה
56501074632610.0010/01/18בע"מ

13:00
שנתית
בוטלה

2. למנות מחדש את משרד זיו האפט - רואי חשבון, לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

רוב
√לארגיל

אונ'60
10945151104450.4110/01/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרוומיוחדת
√לארגיל

אונ'61
10945151104450.4110/01/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינויו מחדש של מר חיי בראמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות

רובעברבעדבעדהחברה
√לארגיל

אונ'62
10945151104450.4110/01/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר ערן מזור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'63
10945151104450.4110/01/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינויו מחדש של מר רועי טויזר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'64
10945151104450.4110/01/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
5. מינוי מחדש את מר משה קנטור כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית ואחרונה החל ממועד

רובעברבעדבעדסיום כהונתו הנוכחית, קרי מיום 24.1.2018 לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בסעיף 2.2 לדו"ח זימון האסיפה
√לא5099.99מיוחד

אונ'65
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
√לאדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

אונ'66
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'67
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר
רובעברנגדנגדתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'68
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום
רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'69
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

5. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
רובעברנגדנגדבתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'70
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום
רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'71
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום
רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל



אונ'72
ירושלים

בתי זקוק לנפט
בע"מ

259024853264670.0314/01/18
17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

האסיפה השנתית הבאה של החברה.
רובעברנגדנגד

רגיל
√לא

אונ'73
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום
רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'74
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום
רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'75
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום
רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'76
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024853264670.0314/01/18בע"מ

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב

√לא94.99מיוחד

אונ'77
ירושלים

א.מ.ת. מיחשוב
3820105145470.0015/01/18בע"מ

1. אישור תנאי העסקתו של מר יגאל שפר, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם לדו"חמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהעיסקה בעניין.

√לא85.98מיוחד

אונ'78
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140139789550.0517/01/18בע"מ

12:00
מיוחדת

רובעברנגדבעד1. הקצאה ליו"ר דירקטוריון החברה של 23,919 כתבי אופציה שאינם רשומים למסחרנדחית
√לארגיל

אונ'79
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140139789550.0517/01/18בע"מ

12:00
מיוחדת

רובעברנגדבעד2. הקצאה למנכ"ל החברה של 55,733 כתבי אופציה שאינם רשומים למסחרנדחית
√לא93.13מיוחד

אונ'80
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוח התקופתי של חברה לשנת 2016;שנתית15:00

אונ'81
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

2. מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת ועד לתוםשנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה;

√לארגיל

אונ'82
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

3. מינוי מחדש של דר' אריה גניגר, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית15:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'83
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

4. מינוי מחדש של הגב' צפורה (ציפי) הלברכט, כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועדשנתית15:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'84
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

שנתית15:00
5. מינוי מחדש של הגב' אלה וימן, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 28.10.2014 לתקופה

נוספת של 3 שנים, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, וזאת החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית שהסתיימה
ביום 27.10.2017.

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'85
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

שנתית15:00

6. מינוי רואה-חשבון מבקר אשר יכהן בתפקידו עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. מוצע למנות את
משרד רו"ח בריטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואי-החשבון המבקרים של החברה וחברות המוחזקות שלה, עד

תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם
להמלצות ועדת הביקורת.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'86
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

שנתית15:00

7. עדכון תקנון החברה בעניין היקף הפטור שניתן לתת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. מוצע לצמצם
בתקנון החברה את היקף הפטור שהחברה רשאית לתת לדירקטורים ולנושאי משרה ע"י הוספת המשפט הבא

בסעיף 23.1 לתקנון החברה, בהתאם לאמור בסעיף 3.10.1 במדיניות התגמול של החברה, שפורסמה ביום
26.12.2016 (מס' אסמכתא 2016-01-091776) ואושרה באסיפה הכללית של החברה, ביום 05.01.2017 (מס'

אסמכתא 2017-01-003405): "ובלבד שהפטור שיינתן לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או נושא
משרה כלשהו בחברה (גם נושא אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור), יש בה עניין אישי".

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'87
ירושלים

תיא חברה
7960111598050.6218/01/18להשקעות בע"מ

שנתית15:00

8. אשור תנאי כהונה והעסקה של מר דוד שלכט כיו"ר הדירקטוריון, כמפורט בסעיף ב' לדיווח המיידי, בגין
התקופה מיום 8 במאי 2017 וכל עוד מר דוד שלכט מכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון, כדלקמן: השירותים יינתנו

בהיקף של 25% משרה, בתמורה לתשלום חודשי בסך של 10,000ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין
וזאת כל עוד מר דוד שלכט מכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון. במהלך תקופה זו כל צד רשאי לסיים את

ההתקשרות בהודעה בכתב לצד השני 30 יום מראש. תנאי הכהונה המובאים לאישור הינם בהתאם למדיניות
התגמול של החברה והם זהים לתנאי הכהונה הקודמים של יו"ר הדירקטוריון, כפי שפורסמו ביום 30 במרץ
2014 (מס' אסמכתא 2014-01-030639) ואושרו על-ידי האסיפה הכללית ביום 8 במאי 2014 (מס' אסמכתא

,(2014-01-059529

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'88
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024850449480.0321/01/18בע"מ

מיוחדת10:31
1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות

בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן
משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לא99.95מיוחד

אונ'89
ירושלים

אס.טי.ג'י.
550012412540.1521/01/18אינטרנשיונל בע"מ

1. לאשר את מינויו לראשונה של מר איתן מחובר ("מר מחובר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה של 3 שנים וזאת החל מיום 21 באוגוסט, 2017 ועד לתום 3 שנים ממועד זה.

√לא50100מיוחד

אונ'90
ירושלים

מגה אור החזקות
110448813534730.0322/01/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.מיוחדת12:00

אונ'91
ירושלים

מגה אור החזקות
110448813534730.0322/01/18בע"מ

2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר צחי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'92
ירושלים

מגה אור החזקות
110448813534730.0322/01/18בע"מ

3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר עמית ברגר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'93
ירושלים

מגה אור החזקות
110448813534730.0322/01/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.מיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'94
ירושלים

מגה אור החזקות
110448813534730.0322/01/18בע"מ

5. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהחברה (שאינם נמנים על בעל השליטה בחברה וקרוביו).

√לארגיל

√לא76.22רובעברנגדבעד1. מינויה של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוסמיוחדת25101717215570.0028/01/18אשטרום נכסיםאונ'95



מיוחדהאסיפה הכללית12:00בע"מירושלים

96
אונ'

ירושלים
אשטרום נכסים

25101717215570.00בע"מ
28/01/18

מיוחדת12:00
2. בכפוף לאישור מינויה של גב'' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס׳ 1 לעיל, לאשר הענקת

עברנגדבעדכתב התחייבות לשיפוי כחלק מתנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית.
רוב
√לארגיל

אונ'97
ירושלים

אשטרום נכסים
25101717215570.0028/01/18בע"מ

3. בכפוף לאישור מינויה של גב'' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס׳ 1 לעיל, לאשר מתן כתבמיוחדת12:00
רובעברנגדבעדפטור מאחריות כחלק מתנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית.

√לארגיל

אונ'98
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016ומיוחדת

אונ'99
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון קוסט פוררומיוחדת
√לארגיל

אונ'100
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. אישור מינוי מחדש מר מרקמן כדירקטורומיוחדת
√לארגיל

אונ'101
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברנגדנגד4. אישור מינוי חדש של מר בן זאב כדירקטורומיוחדת
√לארגיל

אונ'102
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. אישור מינוי חדש של גב כהן כדירקטוריתומיוחדת
√לארגיל

אונ'103
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי איל מירון כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'104
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי מר שי שפיגלר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'105
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. מינוי מר וסרמן כדירקטור בלתי תלויומיוחדת
√לארגיל

אונ'106
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש גב' אורלנד כדירקטורית חיצוניתומיוחדת
√לא99.97מיוחד

אונ'107
ירושלים

שלא"ג תעשיות
10905476998150.0429/01/18בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד10. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהומיוחדת
√לא100מיוחד

אונ'108
ירושלים

ניסן תעשיות
6600192886740.2229/01/18רפואיות בע"מ

1. אישור חידוש הסכם העסקתו של מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים החלמיוחדת11:00
רובעברנגדנגדמיום 27.12.2017 ראה בסעיף 1 לקובץ המצורף.

√לא54.87מיוחד

אונ'109
ירושלים

ניסן תעשיות
6600192886740.2229/01/18רפואיות בע"מ

2. אישור מתן מחדש של כתב שיפוי למר יחזקאל ניסן כמנכ"ל בחברה , לתקופה נוספת בת שלוש שנים החלמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדמיום 27.12.2017 ראה בסעיף 2 לקובץ המצורף.

√לא100מיוחד

אונ'110
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178408670.0329/01/18תעשיות בע"מ

אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל שלמיוחדת11:00
רובעברנגדנגדהחברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.

√לא61.77מיוחד

אונ'111
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178408670.0329/01/18תעשיות בע"מ

2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה,מיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהחל מיום 20 בנובמבר 2017.

√לא99.96מיוחד

אונ'112
73903733144200.0001/02/18אלקטרה בע"מירושלים

רובעברבעדבעד1. תיקון תקנון החברהמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'113
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580129579190.0304/02/18בע"מ

1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאימיוחדת15:00
רובעברנגדנגדכהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המיידי.

√לא52.05מיוחד

אונ'114
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580129579190.0304/02/18בע"מ

2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב'''' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועדמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב'''' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

√לא93.13מיוחד

אונ'115
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580129579190.0304/02/18בע"מ

רובלא עברבעדבעד3.אישור הענקת כתב פטור לגב'' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברהמיוחדת15:00
√לא52.96מיוחד

אונ'116
662577335932420.0205/02/18בנק הפועלים בע"מירושלים

מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות,מיוחדת16:00
רובעברבעדבעדתשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.

√לא99.83מיוחד

אונ'117
ירושלים

החברה לישראל
57601749277890.0506/02/18בע"מ

עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצבשנתית10:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

אונ'118
ירושלים

החברה לישראל
57601749277890.0506/02/18בע"מ

2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברהשנתית10:00
רובעברבעדבעדהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'119
ירושלים

החברה לישראל
57601749277890.0506/02/18בע"מ

3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונהשנתית10:00
רובעברבעדבעדכאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'120
ירושלים

החברה לישראל
57601749277890.0506/02/18בע"מ

4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונהשנתית10:00
רובעברבעדבעדכאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'121
ירושלים

החברה לישראל
57601749277890.0506/02/18בע"מ

5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאישנתית10:00
רובעברבעדבעדכהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'122
ירושלים

החברה לישראל
57601749277890.0506/02/18בע"מ

6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונהשנתית10:00
רובעברבעדבעדכאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'123
ירושלים

החברה לישראל
57601749277890.0506/02/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".שנתית10:00
√לארגיל

אונ'124
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878246741780.0206/02/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.מיוחדת15:00
√לא99.62מיוחד

אונ'125
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110106095540.0713/02/18בע"מ

15:00
מיוחדת
בוטלה

1. אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון, מר משה קלצ'ין, כפי שפורטו
במסגרת נספח א' המצורף לדוח זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 11 לקובץ המצורף לדיווח זה.

רוב
√לארגיל

אונ'126
1550363936460.0915/02/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

11:00
מיוחדת

רובלא עברנגדנגד1. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר פנחס דקל, מנכ"ל החברהנדחית
√לא50100מיוחד

אונ'127
1550363936460.0915/02/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

11:00
מיוחדת

רובעברנגדבעד2. אישור מתן מענק מיוחד למר פנחס דקל, מנכ"ל החברה, בגין הנפקת מנרב פרויקטים בע"מנדחית
√לא5073.08מיוחד



אונ'128
ירושלים

1550363936460.0915/02/18מנרב אחזקות בע"מ
11:00

מיוחדת
נדחית

3. אישור מתן מענק מיוחד למר פנחס דקל, מנכ"ל החברה, בגין הנפקת אגרות החוב ושיפור הנגישות לשוק
ההון

רובלא עברנגדנגד
מיוחד

√לא50100

אונ'129
ירושלים

פז חברת הנפט
110000758998280.0415/02/18בע"מ

מיוחדת15:00

1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום
11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד

מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר
הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת
המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד

(להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור
כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה

ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא98.89מיוחד

אונ'130
ירושלים

פז חברת הנפט
110000758998280.0415/02/18בע"מ

מיוחדת15:00

2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ
2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני

מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על
ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה

ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית
לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור

תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים
נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון

האסיפה.

רובלא עברנגדבעד
√לא46.56מיוחד

אונ'131
3280133020930.5315/02/18פריורטק בע"מירושלים

16:00
מיוחדת
בוטלה

1. למנות את משרד רואי חשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אסיפה זו
ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של

רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו
רובבעדבעד

√לארגיל

אונ'132
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.6519/02/18בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינוי רואה חשבון מבקרמיוחדת10:00
√לארגיל

אונ'133
ירושלים

תיגבור-מאגר כח
אדם מקצועי זמני

בע"מ
11050221331230.5320/02/18

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לדירקטורים ולנושאי משרה בחברהשנתית10:00
√לא82.85מיוחד

אונ'134
ירושלים

תיגבור-מאגר כח
אדם מקצועי זמני

בע"מ
11050221331230.5320/02/18

2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של מנכ"לית החברה ומבעלי השליטה בה, גב' אורית בנבנישתי, לתקופה בתשנתית10:00
רובעברנגדבעדשלוש שנים

√לא82.85מיוחד

אונ'135
ירושלים

תיגבור-מאגר כח
אדם מקצועי זמני

בע"מ
11050221331230.5320/02/18

3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנהל הפיתוח העסקי של החברה ומבעלי השליטה בה, מר דורוןשנתית10:00
רובעברבעדבעדבנבנישתי, לתקופה בת שלוש שנים נוספות

√לא97.63מיוחד

אונ'136
ירושלים

תיגבור-מאגר כח
אדם מקצועי זמני

בע"מ
11050221331230.5320/02/18

4. אישור מחדש של הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' אורית בנבנישתי מנכ"לית החברה, ומבעלי השליטהשנתית10:00
רובעברבעדבעדבה, לתקופה בת שלוש שנים נוספות

√לא97.63מיוחד

אונ'137
ירושלים

תיגבור-מאגר כח
אדם מקצועי זמני

בע"מ
11050221331230.5320/02/18

5. אישור מחדש של הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר דורון בנבנישתי, מנהל הפיתוח העסקי של החברה,שנתית10:00
רובעברבעדבעדומבעלי השליטה בה, לתקופה בת שלוש שנים נוספות

√לא97.63מיוחד

אונ'138
1109917174410.0020/02/18פלאזה סנטרס אן.ויירושלים

Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner Mr. Jeroen Spiekker) as the .1כללית10:30
.(external auditor for the 2017 financial year (Resolutionרובעברבעד

√לארגיל

אונ'139
77703756595060.0120/02/18שופרסל בע"מירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, יו"ר הדירקטוריון של החברהמיוחדת14:00
√לא96.65מיוחד

אונ'140
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014189328140.0222/02/18בע"מ

Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the .1מיוחדת10:00
Companyבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'141
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014189328140.0222/02/18בע"מ

נגדנגדApproval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .2מיוחדת10:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'142
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928751420.3022/02/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016שנתית14:00

אונ'143
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928751420.3022/02/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בדו"ח הדירקטוריון על פי סעיף 173 לחוק החברות.שנתית14:00

אונ'144
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928751420.3022/02/18בע"מ

3. חידוש מינוי של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמבקר לחברה לשנת 2017 והסמכת דירקטוריוןשנתית14:00
רובעברבעדבעדהחברה לסכם עמו את שכרו.

√לארגיל

אונ'145
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928751420.3022/02/18בע"מ

מבוטלת4. מינוי מחדש דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת.שנתית14:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'146
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928751420.3022/02/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גב'' יעל נורקין, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'147
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928751420.3022/02/18בע"מ

רובלא עברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר אלי כהן, דירקטור, לתקופת כהונה נוספת.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'148
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928751420.3022/02/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר רונן טורם, דירקטור בלתי תלוי, לתקופת כהונה נוספת.שנתית14:00
√לארגיל

1. מוצע לאשר הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר דוד פולק, של 250,000 אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות,
הניתנות למימוש ל- 250,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, ללא תמורה,



אונ'149
10923453993390.1522/02/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

14:00
מיוחדת
בוטלה

בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, אשר אומצה על-ידי דירקטוריון החברה ביום 14.1.2018
ובמסגרת ובהתאם ליתר התנאים המפורטים בדוח זה ובדוח הצעה פרטית שמפרסמת החברה במקביל

לפרסום דוח כינוס אסיפה זה. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 3.1.2 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, קולו לא יימנה.

רובנגדנגד
√לאמיוחד

אונ'150
10923453993390.1522/02/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

14:00
מיוחדת
בוטלה

2. מוצע לאשר הקצאה של 165,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות, למשנה למנכ"ל החברה, מר יצחק
שניברג, הניתנות למימוש ל-165,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, ללא

תמורה. האופציות תוקצינה בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, אשר אומצה על-ידי דירקטוריון
החברה ביום 14.1.2018 ובמסגרת ובהתאם ליתר התנאים המפורטים בדוח זה ובמתאר, שמפרסמת החברה

במקביל לפרסום דוח זימון אסיפה זה, על-פי סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות
ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000, להצעת עד 1,110,000 אופציות לעובדים של

החברה, לפי תכנית אופציות 2018. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 3.1.2 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, קולו לא יימנה.

רובנגדנגד
√לאמיוחד

אונ'151
ירושלים

בריל תעשיות
399014553970.0525/02/18נעליים בע"מ

מיוחדת16:00
1. אישור תיקונם, עדכונם והחלפת נוסחיהם של תזכיר ההתאגדות ו-תקנון ההתאגדות של החברה - וזאת,

במטרה להתאימם להוראות הדין העדכניות, כפי שהשתנו מעת לעת, לרבות בכל הקשור לנושא פטור, ביטוח
ושיפוי נושאי משרה. מצ"ב הנוסחים העדכניים של התזכיר והתקנון הנ"ל.

רובעברבעדבעד
√לא72.68מיוחד

אונ'152
108412873579270.0028/02/18קבוצת דלק בע"מירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברהמיוחדת13:00
√לא82.06מיוחד

אונ'153
ירושלים

אפקון החזקות
5780137873080.3428/02/18בע"מ

רובעברנגדבעד1. אישור תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס - מר ירון קריסישנתית14:00
√לא5098.3מיוחד

אונ'154
ירושלים

אפקון החזקות
5780137873080.3428/02/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור הענקת כתב שיפוי למנכ"ל החברה הנכנס - מר ירון קריסישנתית14:00
√לא5091.5מיוחד

אונ'155
ירושלים

אפקון החזקות
5780137873080.3428/02/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור הענקת כתב פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה למנכ"ל החברה הנכנס - מר ירון קריסישנתית14:00
√לא5064.1מיוחד

אונ'156
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
108231212839330.0328/02/18בע"מ

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein, for a term expiring at the Company’s .1שנתית14:00
2018 Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'157
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
108231212839330.0328/02/18בע"מ

To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit Salomon, for a term expiring at the Company’s .2שנתית14:00
2018 Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'158
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
108231212839330.0328/02/18בע"מ

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay, for a term expiring at the Company’s 2018 .3שנתית14:00
Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'159
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
108231212839330.0328/02/18בע"מ

To re-elect Mr. Ron Ettlinger to serve as an external director (as such term is defined in the Israeli .4שנתית14:00
Companies Law) for a three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'160
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
108231212839330.0328/02/18בע"מ

רובלא עברנגדנגדTo approve a revised compensation policy for the Company’s directors and officers .5שנתית14:00
√לאמיוחד

אונ'161
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
108231212839330.0328/02/18בע"מ

רובלא עברנגדנגדTo approve the grant of indemnity and exculpation undertakings to directors and officers .6שנתית14:00
√לאמיוחד

אונ'162
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
108231212839330.0328/02/18בע"מ

בעדבעדTo approve a directors and officers’ liability insurance policy .7שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'163
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
1082312128393328/02/18בע"מ

To approve a Services Agreement with a company affiliated with Guy Bernstein, the Company’s .8שנתית14:00
CEO, director and affiliate of the Company’s controlling shareholderמבוטלתנגד

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'164
ירושלים

מג'יק תעשיות תכנה
1082312128393328/02/18בע"מ

שנתית14:00

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public .9
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, 2017 and to authorize its 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

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'165
ירושלים

או.אר.טי.טכנולוגיות
10862301746870.3201/03/18בע"מ

11:00
מיוחדת

נדחית

1. לאשר את התקשרותה של החברה עם גב' תמר רז (להלן: "גב' רז"), בתו של בעל השליטה בחברה, מר תנחום
אורן, בהסכם העסקה (להלן: "הסכם ההעסקה"), בתפקיד מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1.1.2018; כאשר על פי

תנאי הסכם ההעסקה, בין היתר, תהא גב' רז זכאית לשכר חודשי של 35,000 ש"ח (צמוד לעליית המדד), בונוס
וכן תנאים נלווים והכל בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 2.1, כמפורט בדוח העסקה המצורף. 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.

רובעברבעדבעד
√לא72.83מיוחד

אונ'166
ירושלים

או.אר.טי.טכנולוגיות
10862301746870.3201/03/18בע"מ

11:00
מיוחדת

נדחית

2. לאשר את המשך כהונתו של מר תנחום אורן כיו"ר דירקטוריון החברה לצד כהונתה של בתו, הגב' תמר רז,
כמנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2018. 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.

ללא
מבוטלתהמלצה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד



אונ'167
ירושלים

או.אר.טי.טכנולוגיות
בע"מ

10862301746870.3201/03/18
11:00

מיוחדת
נדחית

3. לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותים עם אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ, בעלת השליטה
בחברה (להלן: "ההסכם" ו- "אינטרגאמא", בהתאמה), מכוחו תעניק החברה שירותי סמנכ"ל כספים ומזכירות

חברה באמצעות מר ליאור בן סימון (להלן: "השירותים " ו- "נושא המשרה", בהתאמה), בהיקף של כ- 35%
משרה. בתמורה לשירותים תשלם אינטרגאמא סך השווה למכפלת היקף השירותים בעלות העסקה הקבועה

(לרבות תנאים נלווים) של נושא המשרה בחברה, וכן מענק שנתי בסך מירבי שלא יעלה על 12 פעמים מכפלת
היקף השירותים במשכורת ברוטו של נושא המשרה' והכל בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 2.2 כמפורט בדוח
העסקה המצורף. 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.

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא99.97

אונ'168
ירושלים

החברה לישראל
576016019334290.0905/03/18בע"מ

דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברהאג"ח16:00
√לאדיוןדיוןדיוןוצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).

אונ'169
ירושלים

החברה לישראל
5760236733603.70.6605/03/18בע"מ

דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברהאג"ח16:00
√לאדיוןדיוןדיוןוצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).

אונ'170
108412869564770.0006/03/18קבוצת דלק בע"מירושלים

להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים,מיוחדת13:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.

√לא5087.91מיוחד

אונ'171
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878246345200.0206/03/18לישראל בע"מ

רובעברנגדבעד1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברהמיוחדת15:00
√לא5078.51מיוחד

אונ'172
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878246345200.0206/03/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתהמיוחדת15:00
√לא5092.16מיוחד

אונ'173
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878246345200.0206/03/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016מיוחדת15:00
√לא5091.83מיוחד

אונ'174
3280133171000.5306/03/18פריורטק בע"מירושלים

מיוחדת16:00
1. למנות את משרד רו"ח גולדשטיין ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אסיפה זו ועד

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה
החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'175
ירושלים

גליל מור - מוצרים
110887717433.371.4107/03/18פיננסים בע"מ

1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מכירת נכסים מגבים בהפרה וביצוע חלופה של חלוקה בעין של נכסיםאג"ח12:00
√לאדיוןדיוןדיוןמגבים בהפרה. לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף.

אונ'176
ירושלים

גליל מור - מוצרים
110887717433.371.4107/03/18פיננסים בע"מ

2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר הפסקת הדירוג של אגרות החוב (סדרה א'). לרקע בעניין נושא ההחלטהאג"ח12:00
√לאדיוןדיוןדיוןראה הקובץ המצורף.

אונ'177
ירושלים

גליל מור - מוצרים
110887717433.371.4107/03/18פיננסים בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו/או הנאמן ו/או החברה.אג"ח12:00

אונ'178
ירושלים

אלרון תעשיה
7490775032650.0408/03/18אלקטרונית בע"מ

מינוי של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביוםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעד11 במרץ 2018.

√לא5099.91מיוחד

אונ'179
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0812/03/18בע"מ

1. דיווח על ידי עו"ד רענן קליר, ב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן, בנוגע להליכים ולפעולות שבוצעו ממועדאג"ח13:30
√לאדיוןדיוןדיוןהאסיפה הקודמת ועד היום.

אונ'180
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0812/03/18בע"מ

אג"ח13:30
2. דיון במתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להפסקת הליך הגישור ולחידוש ההליכים
המשפטיים, זאת לאור הזמן הרב שחלף מאז החל הליך הגישור והעובדה כי נכון למועד אסיפה זו לא הגיעו

הצדדים להסדר גישור מוסכם.
√לאדיוןדיוןדיון

אונ'181
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0812/03/18בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.אג"ח13:30

אונ'182
ירושלים

תיא חברה
7960111483500.6213/03/18להשקעות בע"מ

15:00
מיוחדת
בוטלה

1. אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר, עם מנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים, כמפורט
בסעיפים א' לדיווח המיידי המצורף.

רוב
√לאמיוחד

אונ'183
ירושלים

גליל מור - מוצרים
110887717433.371.4113/03/18פיננסים בע"מ

אג"ח16:00

1. לתקן את שטר הנאמנות בנוסח שבנספח ג' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר
הנאמנות שבנספח ג' לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון לשטר") וכן על כל המסמכים בקשר עם התיקון לשטר

הנאמנות, לרבות המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו
מהנאמן לביצוע החלטה זו.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לא83.25מיוחד

אונ'184
69403420490590.0213/03/18אלקו בע"מירושלים

מיוחדת17:00
1. אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח

המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה ("דוח הזימון"). אישור מדיניות
התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית.

רובעברנגדבעד
√לא68.94מיוחד

אונ'185
69403420490590.0213/03/18אלקו בע"מירושלים

מיוחדת17:00
2. אישור תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד, בניו של מר גרשון זלקינד ז"ל,

כמנכ"לים משותפים בחברה, בתוקף מיום 5 באפריל 2018 (מועד סיום הסכם הניהול הנוכחי בין החברה לבין
שני המנהלים הנ"ל) ולתקופה של שלוש שנים.

רובעברנגדבעד
√לא68.86מיוחד

אונ'186
69403420490590.0213/03/18אלקו בע"מירושלים

מיוחדת17:00

3. אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש, בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה
ביום 23 באוגוסט 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה,
בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. *למעט דירקטורים ונושאי משרה בכירה שהינם קרוביו של מר

גרשון זלקינד ז"ל, בעל השליטה בחברה, שהחזיק את כל מניותיו באמצעות ג.זלקינד בע"מ שהינה חברה
בבעלותו ובשליטתו המלאה. ביום 26 בספטמבר 2017 נפטר מר גרשון זלקינד ז"ל. נכון למועד הדוח, טרם חולק

עיזבונו.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'187
69403420490590.0213/03/18אלקו בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון.מיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'188
69403420490590.0213/03/18אלקו בע"מירושלים

5. אישור עדכון תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר מרדכי פרידמן, בתוקף ממועד אישור האסיפה, כךמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדשמר פרידמן יהא זכאי לסך של 40 אלפי ש"ח בחודש בתוספת מע"מ כדין.

√לארגיל

אונ'189
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110106815990.0715/03/18בע"מ

1. אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל ומנהל העסקים הראשי של הבנק, מר אוליבייה גוטמן.מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדלפרטים נוספים ראו סעיף 11 לקובץ המצורף לדיווח זה.

-לא97.87מיוחד

אונ'190
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110106815990.0715/03/18בע"מ

2. אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון, מר משה קלצ'ין. לפרטים נוספיםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדראו סעיף 12 לקובץ המצורף לדיווח זה.

√לארגיל



אונ'191
ירושלים

החברה לישראל
576016019309150.0919/03/18בע"מ

18:00
אג"ח

נדחית

1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5
לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל

המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף 9 לזימון , ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
רובלא עברנגדהמלצה

√לא50.75מיוחד

אונ'192
ירושלים

החברה לישראל
בע"מ

5760236739410.50.6619/03/18
18:00

אג"ח
נדחית

1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב
ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר

הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. 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.

ללא
המלצה

רובעברבעד
מיוחד

√לא79.69

אונ'193
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189434530.0520/03/18תוכנה בע"מ

מיוחדת12:00
אישור התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ (בעלת השליטה בחברה - "מיחשוב ישיר") בפוליסה
משותפת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח נוספות, עד לתקופה של 3 שנים,

החל מיום 1.8.2017.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לא99.99מיוחד

אונ'194
ירושלים

חברה לנכסים
69901718963070.0120/03/18ולבנין בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.מיוחדת13:00
√לא5099.98מיוחד

אונ'195
109106517850660.0320/03/18מיטרוניקס בע"מירושלים

רובעברנגדבעד1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00
√לא92.24מיוחד

אונ'196
109106517850660.0320/03/18מיטרוניקס בע"מירושלים

רובעברנגדבעד2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00
√לא92.21מיוחד

אונ'197
109106517850660.0320/03/18מיטרוניקס בע"מירושלים

בעדבעד3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'198
109106517850660.0320/03/18מיטרוניקס בע"מירושלים

4. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטהמיוחדת14:00
רובלא עברבעדבעדבעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

√לא44.99מיוחד

אונ'199
ירושלים

דלק קידוחים -
475020130762960.0120/03/18שותפות מוגבלת

15:30
יחידת

רובעברבעדבעד1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסויי רווחי השותפות.השתתפות
√לא5087.95מיוחד

אונ'200
ירושלים

דלק קידוחים -
475020130762960.0120/03/18שותפות מוגבלת

15:30
יחידת

רובעברבעדבעד2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.השתתפות
√לא5087.95מיוחד

אונ'201
ירושלים

דלק קידוחים -
475020130762960.0120/03/18שותפות מוגבלת

15:30
יחידת

רובעברבעדבעד3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.השתתפות
√לא5099.93מיוחד

אונ'202
ירושלים

סינרג'י כבלים בע"מ
7780281021/03/18(מחוקה)

ללא1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג'')אג"ח23:00
רובעברבעדהמלצה

√לא96.32מיוחד

אונ'203
ירושלים

גבאי מניבים
7710141031060.0022/03/18ופיתוח בע"מ

רובעברבעדבעד1. שינוי שם החברה לשם גבאי מניבים ופיתוח בע"מ או כל שם דומה אחר אשר יאושר על ידי רשם החברותמיוחדת11:00
√לארגיל

אונ'204
ירושלים

גבאי מניבים
7710141031060.0022/03/18ופיתוח בע"מ

רובעברבעדבעד2. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם להחלטה המוצעת בסעיף 1 לעילמיוחדת11:00
√לארגיל

אונ'205
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001354652250.0127/03/18והשקעות בע"מ

מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביוםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעד13.5.2018

√לא99.84מיוחד

אונ'206
ירושלים

א.פ.ס.ק. תעשיות
1091032029/03/18בע"מ (מחוקה)

1. מתן דיווח על ידי המפרק הזמני של החברה, עו"ד ארז חבר (להלן: "המפרק הזמני"), בנוגע לפעולות שבוצעואג"ח10:00
√לאדיוןדיוןדיוןעל ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום.

אונ'207
ירושלים

א.פ.ס.ק. תעשיות
1091032029/03/18בע"מ (מחוקה)

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח10:00

אונ'208
10819422443862029/03/18שיכון ובינוי בע"מירושלים

מיוחדת14:00
1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת
כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון

המצורף).
רובעברבעדבעד

√לא97.68מיוחד

אונ'209
ירושלים

מפעלי ע. שנפ
11035713322250.229/03/18ושות' בע"מ

מיוחדת15:00

1. התקשרותה של כסלו תחבורה בע"מ (להלן: "כסלו"), שבשליטת החברה, עם מר ארז בן עוזיליו, בנה של תמר
בן עוזיליו (הנמנית על בעלי השליטה בחברה), באשר להעסקתו של מר ארז בן עוזיליו כעובד ונושא משרה של

כסלו בתפקידו כסמנכ"ל שיווק ומנהל פעילות של החברה הישראלית לצמיגי חקלאות בע"מ (להלן: "חברת
צמיגי חקלאות"), שבבעלותה המלאה של כסלו, בכפיפות למנכ"ל כסלו (להלן: "התפקיד"), על פי הסכם העסקתו

בכסלו (להלן: "הסכם ההעסקה"), אשר עיקריו מפורטים להלן: (1) הסכם ההעסקה יכנס לתוקף בתוקף מיום 1
במרץ 2018 (להלן: "מועד התוקף"), בכפוף לקבלת כל האישורים כנדרש על פי דין, וממועד התוקף ארז בן

עוזיליו יועסק בתפקיד בהיקף של משרה מלאה, בימים ובשעות, כפי שיידרש וכפי שיתחייב, בהתאם לצורכי
העבודה בכסלו ובינו לבין כסלו יתקיימו יחסי עובד-מעביד. התפקיד יכלול, בין היתר, את האחריות המלאה

על ניהול השיווק, המכירות והלקוחות בחברת צמיגי חקלאות; (2) תקופת ההעסקה של ארז בן עוזיליו תהיה 3
שנים ממועד התוקף, בכפוף לאפשרות סיומה של ההתקשרות על ידי ארז בן עוזיליו או על ידי כסלו באמצעות

מתן הודעה מוקדמת על פי דין במהלך השנה הראשונה ממועד התוק

רובעברבעדבעד
√לא5099.91מיוחד

אונ'210
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

√לאהצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.בוטלה16:00

אונ'211
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

רוב2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.בוטלה16:00
√לארגיל

אונ'212
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

רוב3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.בוטלה16:00
√לארגיל

אונ'213
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
110424922279900.0009/04/18שיווק השיקמה 2006

רוב4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.בוטלה16:00
√לארגיל



בע"מ

אונ'214
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

רוב5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.בוטלה16:00
√לארגיל

אונ'215
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

רוב6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.בוטלה16:00
√לארגיל

216
אונ'

ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.00

09/04/18
7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.בוטלה16:00

רוב
√לארגיל

אונ'217
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

רוב8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.בוטלה16:00
√לארגיל

אונ'218
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרובוטלה16:00
לשנת 2016.

רוב
√לארגיל

אונ'219
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי , כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועדבוטלה16:00
לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.

רוב
√לאמיוחד

אונ'220
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיוםבוטלה16:00
1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.

רוב
√לאמיוחד

אונ'221
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

רוב12. תיקון תקנון החברהבוטלה16:00
√לאמיוחד

אונ'222
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424922279900.0009/04/18

רוב13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.בוטלה16:00
√לאמיוחד

אונ'223
6210111289197010/04/18קרור אחזקות בע"מירושלים

לאדיוןדיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית14:00
√לאל.רדיוןמשתתף

אונ'224
6210111289197010/04/18קרור אחזקות בע"מירושלים

שנתית14:00
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת

2018, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של
רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

לאבעד
רובעברמשתתף

√לארגיל

אונ'225
6210111289197010/04/18קרור אחזקות בע"מירושלים

לאבעד3. מינוי מחדש של מר שלמה רודב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית14:00
רובעברמשתתף

√לארגיל

אונ'226
6210111289197010/04/18קרור אחזקות בע"מירושלים

לאבעד4. מינוי מחדש של מר דורון שטיגר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית14:00
רובעברמשתתף

√לארגיל

אונ'227
6210111289197010/04/18קרור אחזקות בע"מירושלים

לאבעד5. מינוי מחדש של מר דוד שמואל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית14:00
רובעברמשתתף

√לארגיל

אונ'228
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת,

רובעברבעדבעדוהכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'229
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה

רובעברבעדבעדנוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'230
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 2.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'231
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.ומיוחדת

אונ'232
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון

רובעברנגדבעדהמבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'233
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל

רובעברבעדבעדמיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.
√לא98.73מיוחד

אונ'234
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול

רובעברבעדבעדהשתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון
√לארגיל

אונ'235
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי

רובעברבעדבעדלגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון
√לארגיל

אונ'236
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580128712220.0310/04/18בע"מ

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.ומיוחדת
√לא87.47מיוחד

אונ'237
ירושלים

אלביט מערכות
1081124175801080.0111/04/18בע"מ

נגדבעדApproval of the New Compensation Policy of the Company .1מיוחדת12:30

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'238
ירושלים

אלביט מערכות
1081124175801080.0111/04/18בע"מ

נגדבעדApproval of the grant of options to the Company's CEO under the Company's Equity Based Plan .2מיוחדת12:30

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

11/04/18אלביט מערכותאונ'
עבר (רוב

רובמיוחד



ללאנגדבעדApproval of the grant by POCell Tech Ltd., of options to the Company's CEO .3מיוחדת1081124175801080.0112:30בע"מירושלים239
פירוט)

√לאמיוחד

אונ'240
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726030866020.0111/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מינוי של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונהמיוחדת16:00
√לא82.26מיוחד

אונ'241
ירושלים

ב.ס.ר אירופה בע"מ
1170141012/04/18(מחוקה)

1. מתן דיווח על ידי המנהלים המיוחדים, עו"ד גיא גיסין, עו"ד רענן קליר ועו"ד יצחק יונגר, בנוגע לפעולותאג"ח13:30
√לאדיוןדיוןדיוןשבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד היום.

אונ'242
ירושלים

ב.ס.ר אירופה בע"מ
1170141012/04/18(מחוקה)

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח13:30

אונ'243
662577318491560.0212/04/18בנק הפועלים בע"מירושלים

שנתית16:00
1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה

לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017
ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'244
662577318491560.0212/04/18בנק הפועלים בע"מירושלים

2. לאשר את מינוים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואישנתית16:00
רובעברבעדבעדהחשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

√לארגיל

אונ'245
662577318491560.0212/04/18בנק הפועלים בע"מירושלים

רובעברבעדבעד3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.שנתית16:00
√לארגיל

אונ'246
662577318491560.0212/04/18בנק הפועלים בע"מירושלים

4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה שלשנתית16:00
רובעברבעדבעדשלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021.

√לא99.9מיוחד

אונ'247
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510881290.0115/04/18ופיתוח בע"מ

רובעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2018-2019שנתית15:00
√לארגיל

אונ'248
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510881290.0115/04/18ופיתוח בע"מ

רובעברנגדבעד2. מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'249
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510881290.0115/04/18ופיתוח בע"מ

רובעברנגדבעד3. מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'250
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510881290.0115/04/18ופיתוח בע"מ

רובעברנגדבעד4. מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'251
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510881290.0115/04/18ופיתוח בע"מ

רובעברבעדבעד5. הענקת מענק לעובד החברה, מר מאיר דמרי, אחיו של בעל השליטה בחברהשנתית15:00
√לא100מיוחד

אונ'252
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0815/04/18בע"מ

בוטלה16:00

1. מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך, באמצעות ב"כ, בבקשה להפסקת הליך הגישור ולחידוש
הליכים משפטיים נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להפסקת הליך הגישור

ולחידוש ההליכים המשפטיים, זאת לאור הזמן הרב שחלף מאז החל הליך הגישור והעובדה כי נכון למועד
אסיפה זו לא הגיעו הצדדים להסדר גישור מוסכם. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מאשרים

מחזיקי אגרות החוב לנאמן לעשות שימוש בכרית המימון אשר בידי הנאמן לשם מימון ההוצאות המשפטיות
הכרוכות בחידוש ההליכים המשפטיים בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 25.2.2016 .
ההחלטה בסעיף זה, כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור

בנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובבעד
√לאמיוחד

אונ'253
73903732190200.0015/04/18אלקטרה בע"מירושלים

17:00
מיוחדת
בוטלה

לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21
במרץ 2018.

רוב
√לאמיוחד

אונ'254
ירושלים

גבאי מניבים
7710141005600.0016/04/18ופיתוח בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017שנתית11:00

אונ'255
ירושלים

גבאי מניבים
7710141005600.0016/04/18ופיתוח בע"מ

2. מינויו מחדש של משרד רוה"ח המבקר BDO – זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועדשנתית11:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'256
ירושלים

גבאי מניבים
7710141005600.0016/04/18ופיתוח בע"מ

3. מינויה מחדש של גב' מיה גבאי-טובול, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'257
ירושלים

גבאי מניבים
7710141005600.0016/04/18ופיתוח בע"מ

4. מינויו מחדש של מר יוסף גורדון, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכלליתשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'258
ירושלים

גבאי מניבים
7710141005600.0016/04/18ופיתוח בע"מ

5. מינויו מחדש של מר רענן אלרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'259
ירושלים

גבאי מניבים
7710141005600.0016/04/18ופיתוח בע"מ

6. מינויו מחדש של מר אושרי זגורי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכלליתשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'260
ירושלים

אפריקה ישראל
109135424083160.0117/04/18נכסים בע"מ

מיוחדת14:00

1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה
המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה

(להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או
באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף)

לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את
שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח

זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים
המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או 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. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא

תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

רובעברבעדבעד
√לא96.47מיוחד

אונ'261
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014198788150.0124/04/18בע"מ

נגדבעדApproval of the compensation terms of our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller .1מיוחדת10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'262
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014198788150.0124/04/18בע"מ

נגדבעדApproval of the Annual Equity Grant for 2018 for our new Chief Executive Officer, Mr.Zoller .2מיוחדת10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
רוב

√לאמיוחד



פירוט)

אונ'263
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014198788150.0124/04/18בע"מ

נגדבעדApproval of a Special Bonus to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker .3מיוחדת10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לארגיל

אונ'264
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014198788150.0124/04/18בע"מ

בעדבעדApproval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .4.מיוחדת10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

265
אונ'

ירושלים
אבגול תעשיות 1953

110095710810050.00בע"מ
24/04/18

עברבעדבעד1. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית11:00
רוב
√לארגיל

אונ'266
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710810050.0024/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'יקובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית11:00
√לארגיל

אונ'267
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710810050.0024/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית11:00
√לארגיל

אונ'268
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710810050.0024/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית11:00
√לארגיל

אונ'269
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710810050.0024/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית11:00
√לארגיל

אונ'270
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710810050.0024/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית11:00
√לארגיל

אונ'271
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710810050.0024/04/18בע"מ

7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואישנתית11:00
רובעברבעדבעדחשבון.

√לארגיל

אונ'272
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710810050.0024/04/18בע"מ

8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31שנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2016 וב-31 בדצמבר 2017

אונ'273
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856515301990.0324/04/18בע"מ

1. אישור הכללת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאי הכהונה של הדירקטורים שלמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהחברה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

√לארגיל

אונ'274
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017ומיוחדת

אונ'275
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרוומיוחדת
√לארגיל

אונ'276
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברבעדנגד3. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו- חלופה (א)ומיוחדת
√לארגיל

אונ'277
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובלא עברנגדבעד4. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (ב)ומיוחדת
√לארגיל

אונ'278
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רודבומיוחדת
√לארגיל

אונ'279
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברנגדנגד6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: דורון תורג''מןומיוחדת
√לארגיל

אונ'280
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברנגדנגד7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: עמי ברלבומיוחדת
√לארגיל

אונ'281
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: אילן בירןומיוחדת
√לארגיל

אונ'282
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברנגדנגד9. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אורלי גיאומיוחדת
√לארגיל

אונ'283
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובלא עברבעדנגד10. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אביטל בר-דייןומיוחדת
√לארגיל

אונ'284
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד11.מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקיןומיוחדת
√לארגיל

אונ'285
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברבעדנגד12. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנותומיוחדת
√לארגיל

אונ'286
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

רובעברנגדנגד13. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דב קוטלרומיוחדת
√לארגיל

בזק החברה



אונ'287
ירושלים

הישראלית
לתקשורת בע"מ

230011124170310.0226/04/18
11:00

שנתית
ומיוחדת

14,אישור מינוי לראשונה של מר דורון בירגר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי
האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.

רובלא עברנגדנגד
מיוחד

√לא49.12

אונ'288
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת
15. אישור מינוי לראשונה של גב'' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי

רובעברנגדנגדהאסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.
√לא59.84מיוחד

אונ'289
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת
16.אישור מינוי לראשונה של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה

רובעברנגדבעדהכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.
√לא59.72מיוחד

290
אונ'

ירושלים
בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.02

26/04/18
11:00

שנתית
ומיוחדת

17. אישור מינוי לראשונה של מר דוד אבנר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה
הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.

ללא
לא עברבעדהמלצה

רוב
√לא68.17מיוחד

אונ'291
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת
18.אישור מינוי לראשונה של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי

האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.
ללא

רובלא עברבעדהמלצה
√לא75.57מיוחד

אונ'292
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת
19.אישור מינוי לראשונה של מר שלמה זוהר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי

רובלא עברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.
√לא45.97מיוחד

אונ'293
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת
20. אישור מינוי לראשונה של גב'' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי

רובלא עברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.
√לא39.58מיוחד

אונ'294
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת
21. אישור מינוי לראשונה של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי

האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.
ללא

רובלא עברבעדהמלצה
√לא74.86מיוחד

אונ'295
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת

22. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 368 מיליון
ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.1330690 ש"ח למניה ו– 13.30690% מהונה המונפק והנפרע של

החברה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'296
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011124170310.0226/04/18

11:00
שנתית

ומיוחדת
23. בעלי מניות מביעים אי אמון ביכולתם של הדח"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את

רובלא עברבעדבעדעניינם של בעלי המניות ושל החברה וקוראים לדירקטוריון לדון בהחלטה זו.
√לארגיל

אונ'297
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of .1שנתית17:00
.the next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'298
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the .2שנתית17:00
.next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'299
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the .3שנתית17:00
.next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'300
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

Re-election of Mr. Eli Fruchter as a director of the Company to hold office until the close of the .4שנתית17:00
.next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'301
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

Election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the Company to hold office until the close .5שנתית17:00
.of the next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'302
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

Re-election of Ms. Dafna Gruber as an external director of the Company for a three-year term, .6שנתית17:00
.commencing as of April 29, 2018בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'303
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and .7שנתית17:00
.Chief Executive Officer of the Companyנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'304
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

רובעברבעדבעדApproval of an amendment to the articles of association of the Company .8.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'305
ירושלים

נובה מכשירי מדידה
108455726963710.0226/04/18בע"מ

שנתית17:00
Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member .9

of Ernest &amp; Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the
.close of the next annual general meeting

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'306
ירושלים

ארזים השקעות
13800478622.2540.6729/04/18בע"מ

אג"ח16:00

1. לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. נוסח ההחלטה: למנות את גב' יעל שדלובסקי לכהן
כדירקטורית נוספת בדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת

המועמדת מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. י ודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי סדרות אגרות
החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר משתי
הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים שלהלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'307
ירושלים

ארזים השקעות
13800478622.2540.6729/04/18בע"מ

אג"ח16:00

2. לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. למנות את מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה
מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר זאב לבנברג לכהן

כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת
המועמד מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי סדרות

אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר משתי
הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים שלהלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

3. לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. למנות את מר צפריר הולצבלט לכהן כדירקטור
בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר צפריר



אונ'308
ירושלים

ארזים השקעות
בע"מ

13800478622.2540.6729/04/18
16:00

הולצבלט לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרתאג"ח
המועמד מצ"ב כ- נספח ד' לכתב ההצבעה המצורף. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי סדרות

אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר משתי
הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים שלהלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
המלצה

נבחרהנגד
חלופה
אחרת

רוב
רגיל

√לא

אונ'309
ירושלים

ארזים השקעות
13800478622.2540.6729/04/18בע"מ

אג"ח16:00

לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. למנות את גב' אסתרי גילעז- רן לכהן כדירקטורית
בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את גב' אסתרי

גילעז- רן לכהן כדירקטורית נוספת בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה.
הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ה' לכתב ההצבעה המצורף. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי

סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר
משתי הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים שלהלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
בעדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'310
ירושלים

ארזים השקעות
13800478622.2540.6729/04/18בע"מ

אג"ח16:00

5. לרקע ההחלטות שעל סדר היום ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. החלטה בדבר זהות יו"ר
דירקטוריון החברה: נוסח ההחלטה: למנות את מר חן שרייבר [המכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות

החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה], כיו"ר דירקטוריון החברה. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע
לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'311
ירושלים

ארזים השקעות
13800478622.2540.6729/04/18בע"מ

אג"ח16:00

6. לרקע ההחלטות שעל סדר היום ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. החלטה בדבר זהות יו"ר
דירקטוריון החברה: נוסח ההחלטה: למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעה בסעיפים 1-4 לעיל, כיו"ר
דירקטוריון החברה. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4)

יחדיו, באופן מצרפי.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'312
ירושלים

ארזים השקעות
1380104151132.60.0029/04/18בע"מ

אג"ח16:00

1. לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. למנות את גב' יעל שדלובסקי כדירקטורית בחברה
מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את גב' יעל שדלובסקי
לכהן כדירקטורית נוספת בדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה.

הצהרת המועמדת מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה המצורף. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי
סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר

משתי הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים המפורטים להלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף
בדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'313
ירושלים

ארזים השקעות
1380104151132.60.0029/04/18בע"מ

אג"ח16:00

2. לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. למנות את מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה
מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר זאב לבנברג לכהן

כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת
המועמד מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי סדרות

אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר משתי
הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים המפורטים להלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף בדירקטוריון

החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'314
ירושלים

ארזים השקעות
1380104151132.60.0029/04/18בע"מ

אג"ח16:00

3. לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. למנות את מר צפריר הולצבלט לכהן כדירקטור
בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר צפריר

הולצבלט לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת
המועמד מצ"ב כ- נספח ד' לכתב ההצבעה המצורף. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי סדרות

אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר משתי
הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים המפורטים להלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף בדירקטוריון

החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'315
ירושלים

ארזים השקעות
1380104151132.60.0029/04/18בע"מ

אג"ח16:00

לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. למנות את גב' אסתרי גילעז- רן לכהן כדירקטורית
בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את גב' אסתרי

גילעז- רן לכהן כדירקטורית נוספת בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה.
הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ה' לכתב ההצבעה המצורף. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי

סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב הקולות (במצטבר
משתי הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים המפורטים להלן הוא אשר יבחר לכהן כדירקטור נוסף

בדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4).

ללא
בעדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'316
ירושלים

ארזים השקעות
1380104151132.60.0029/04/18בע"מ

אג"ח16:00

5. לרקע ההחלטות שעל סדר היום ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. החלטה בדבר זהות יו"ר
דירקטוריון החברה: נוסח ההחלטה: למנות את מר חן שרייבר [המכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות

החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה], כיו"ר דירקטוריון החברה. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע
לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'317
ירושלים

ארזים השקעות
1380104151132.60.0029/04/18בע"מ

אג"ח16:00

6. לרקע ההחלטות שעל סדר היום ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. החלטה בדבר זהות יו"ר
דירקטוריון החברה: נוסח ההחלטה: למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעה בסעיפים 1-4 לעיל, כיו"ר
דירקטוריון החברה. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4)

יחדיו, באופן מצרפי.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'318
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0829/04/18בע"מ

בוטלה16:00

1. מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך, באמצעות ב"כ, בבקשה להפסקת הליך הגישור ולחידוש
הליכים משפטיים נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להפסקת הליך הגישור

ולחידוש ההליכים המשפטיים, זאת לאור הזמן הרב שחלף מאז החל הליך הגישור והעובדה כי נכון למועד
אסיפה זו לא הגיעו הצדדים להסדר גישור מוסכם. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מאשרים

מחזיקי אגרות החוב לנאמן לעשות שימוש בכרית המימון אשר בידי הנאמן לשם מימון ההוצאות המשפטיות
הכרוכות בחידוש ההליכים המשפטיים בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 25.2.2016 .
ההחלטה בסעיף זה, כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור

בנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובבעד
√לאמיוחד

אונ'319
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גדעון אלטמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'320
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש כדירקטור של מר חיים גייר.שנתית12:00
-לארגיל

אונ'321
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' נועה גייר.שנתית12:00
-לארגיל



אונ'322
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

מבוטלת4. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' מירי קדרון.שנתית12:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'323
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר יעקב לסקוב.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'324
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

6. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) -שנתית12:00
רובעברבעדבעדרואי חשבון

√לארגיל

אונ'325
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. אישור מנגנון החזר הוצאות למר חיים גייר, בעל השליטה בחברה.שנתית12:00
√לא84.46מיוחד

אונ'326
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158953940.3430/04/18בע"מ

8. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברהשנתית12:00
√לאדיוןדיוןדיוןלשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

327
אונ'

6860145894910.01מהדרין בע"מירושלים
30/04/18

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017שנתית14:00

אונ'328
6860145894910.0130/04/18מהדרין בע"מירושלים

2. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה - משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואישנתית14:00
רובעברבעדבעדהחשבון המבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

אונ'329
6860145894910.0130/04/18מהדרין בע"מירושלים

3. מינוי מחדש של מר אלחנדרו גוסטבו אלשטיין, לפרטיו של מר אלשטיין כנדרש על פי תקנה 26 לתקנותשנתית14:00
רובעברבעדבעדהדוחות, ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2017.

√לארגיל

אונ'330
6860145894910.0130/04/18מהדרין בע"מירושלים

4. מינוי מחדש של מר רועי יקיר (לפרטיו של מר יקיר כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראה פרק ד'שנתית14:00
רובעברבעדבעד(פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2017).

√לארגיל

אונ'331
6860145894910.0130/04/18מהדרין בע"מירושלים

5. מינוי מחדש של אורי אלון - דירקטור בלתי תלוי (לפרטיו של מר אלון כנדרש על פי תקנה 26 לתקנותשנתית14:00
רובעברבעדבעדהדוחות, ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2017).

√לארגיל

אונ'332
ירושלים

חברת גב-ים
75901933397480.0230/04/18לקרקעות בע"מ

רובעברנגדבעד1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה.מיוחדת14:00
√לא93.66מיוחד

אונ'333
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה מר אייל חנקין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)

רובעברנגדבעדבהתאם למפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה
√לא55.5מיוחד

אונ'334
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

2. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות

או תקנון ההתאגדות של החברה
רובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'335
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

3. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות

או תקנון ההתאגדות של החברה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'336
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

4. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות

או תקנון ההתאגדות של החברה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'337
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

5. לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות

או תקנון ההתאגדות של החברה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'338
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות

או תקנון ההתאגדות של החברה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'339
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות

חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'340
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

8. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות

או תקנון ההתאגדות של החברה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'341
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד

רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
√לארגיל

אונ'342
ירושלים

קבוצת עזריאלי
1119478203010600.0130/04/18בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
10. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31

√לאל.רדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2017.

אונ'343
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284508780.2001/05/18

1. אישור תנאי העסקתו של מר עדי קרדי, קרוב של הגב' מאיה קרדי הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, המכהןמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדכמנהל פעילות החברה בחו"ל

√לא58.85מיוחד

אונ'344
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131785860.0002/05/18לביטוח בע"מ

1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית10:00
רובעברנגדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'345
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131785860.0002/05/18לביטוח בע"מ

2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עדשנתית10:00
רובעברנגדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'346
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131785860.0002/05/18לביטוח בע"מ

3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית10:00
רובעברנגדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'347
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131785860.0002/05/18לביטוח בע"מ

4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018שנתית10:00
רובעברנגדבעדולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'348
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131785860.0002/05/18לביטוח בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון5. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.שנתית10:00

אונ'349
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131785860.0002/05/18לביטוח בע"מ

6. אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים, זאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית שלשנתית10:00
רובעברנגדבעדבעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול

√לא92.32מיוחד

02/05/18הראל השקעותאונ'



בביטוח ושרותיםירושלים350
פיננסים בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי לשנת 2017שנתית58501856295870.0114:00

אונ'351
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

רובעברבעדבעדמינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018שנתית14:00
√לארגיל

אונ'352
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

רובעברנגדבעד3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'353
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'354
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

14:00
רובעברנגדבעד5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברהשנתית

רגיל
√לא

אונ'355
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'356
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

רובעברבעדבעד7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'357
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

רובעברבעדבעד8. מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'358
ירושלים

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501856295870.0102/05/18

רובעברבעדבעד9. מינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'359
ירושלים

אמות השקעות
109727858598070.0102/05/18בע"מ

1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביוםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעד1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א'").

√לארגיל

אונ'360
ירושלים

אמות השקעות
109727858598070.0102/05/18בע"מ

2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדבעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב'")

√לא70.41מיוחד

אונ'361
ירושלים

אמות השקעות
109727858598070.0102/05/18בע"מ

3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעד("החלטה ג")

√לא67.93מיוחד

אונ'362
ירושלים

אמות השקעות
109727858598070.0102/05/18בע"מ

מיוחדת14:00

4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל
החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד'"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של

החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1") וכן, ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל

החברה ("החלטה ד'2") מודגש בזה כי החלטות ד'1 ו-ד'2 תלויות אחת בשנייה ויכנסו לתוקף רק בכפוף לכך
ששתיהן יאושרו במלואן. לפיכך, ההצבעה לאישורן תתבצע כמקשה אחת במסגרת "החלטה ד'".

רובעברבעדבעד
√לא56.64מיוחד

אונ'363
73903732090350.0002/05/18אלקטרה בע"מירושלים

לאשר מינויו מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות,מיוחדת16:30
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 20 ביוני 2018.

√לא99.03מיוחד

אונ'364
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית16:30

אונ'365
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברהשנתית16:30
√לארגיל

אונ'366
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד לכהונת דירקטור בחברהשנתית16:30
√לארגיל

אונ'367
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברהשנתית16:30
√לארגיל

אונ'368
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברהשנתית16:30
√לארגיל

אונ'369
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

רובעברנגדבעד6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברהשנתית16:30
√לארגיל

אונ'370
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברהשנתית16:30
√לארגיל

אונ'371
ירושלים

ויקטורי רשת
11237775609450.1503/05/18סופרמרקטים בע"מ

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של הגב' שני סברדלוב לכהונת דירקטור בחברהשנתית16:30
√לארגיל

אונ'372
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Bradley A. Alford as director .1כללית10:00
√לארגיל

אונ'373
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Laurie Brlas as director .2כללית10:00
√לארגיל

אונ'374
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Rolf A. Classon as director .3כללית10:00
√לארגיל

אונ'375
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Gary M. Cohen as director .4כללית10:00
√לארגיל

אונ'376
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Adriana Karaboutis as director .5כללית10:00
√לארגיל



אונ'377
ירושלים

1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפני
10:00

רובעברבעדבעדTo elect Jeffrey B. Kindler as director .6כללית
רגיל

√לא

אונ'378
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Donal O’Connor as director .7כללית10:00
√לארגיל

אונ'379
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Geoffrey M. Parker as director .8כללית10:00
√לארגיל

אונ'380
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Uwe Roehrhoff as director .9כללית10:00
√לארגיל

אונ'381
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Theodore R. Samuels as director .10כללית10:00
√לארגיל

אונ'382
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Jeffrey C. Smith as director .11כללית10:00
√לארגיל

אונ'383
ירושלים

1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפני
10:00

כללית
Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company’s .12

independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit
;Committee, to fix the remuneration of the auditor

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'384
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברנגדבעדProvide advisory approval of the Company’s executive compensation .13;כללית10:00
√לארגיל

אונ'385
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

רובעברבעדבעדRenew the Board’s authority to issue shares under Irish law .14;כללית10:00
√לארגיל

אונ'386
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

בעדבעדRenew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and .15כללית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לא75מיוחד

אונ'387
1130699405951930.0104/05/18פריגו קומפניירושלים

In their discretion the proxies are authorized to vote upon such other business as they properly .16כללית10:00
come before the meetingלאל.רדיוןנגדדיון√

אונ'388
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
1. אישור הענקת 7,140 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-7,140 מניות רגילות ללא ע"נ של

רובעברנגדבעדהחברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.
√לא80.65מיוחד

אונ'389
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
2. אישור הענקת 6,670 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 6,670 מניות רגילות ללא ע"נ של

רובעברנגדבעדהחברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה.
√לא80.65מיוחד

אונ'390
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
3. אישור תוספת שכר בסך 2,800 ₪ לחודש למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל

רובעברבעדבעדהשליטה בחברה.
√לא100מיוחד

אונ'391
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
4. אישור הענקת 2,800 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 2,800 מניות רגילות ללא ע"נ של

רובעברנגדבעדהחברה, למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.
√לא80.65מיוחד

אונ'392
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת

5. מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו
של מר אלי דיין, הדירקטור החיצוני היוצא, קרי 24 אפריל 2018, וממועד מינויו, הענקת כתב התחייבות לשיפוי

וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

רובעברבעדבעד
√לא89.68מיוחד

אונ'393
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017ומיוחדת

אונ'394
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'395
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
8. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד

רובעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'396
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד

רובעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'397
ירושלים

סאמיט אחזקות
108168620944740.0206/05/18נדל"ן בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד

רובעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'398
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401431929130.0106/05/18ביטוח בע"מ

1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלהמלצת דירקטוריון החברה.

√לא99.79מיוחד

אונ'399
ירושלים

חברת פרטנר
108348428374870.0706/05/18תקשורת בע"מ

Approval of the appointment of Mr. Jonathan Kolodny as a new external director (Dahatz) and the .1מיוחדת14:00
.approval of his remuneration, insurance, indemnification and releaseבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'400
ירושלים

חברת פרטנר
108348428374870.0706/05/18תקשורת בע"מ

מיוחדת14:00

Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require .2
the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of
Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company’s General License for the Provision of

Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended
(the “License”); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience,

a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex “A” to the Proxy Statement
.distributed with this Deed of Vote

ללא
√לאל.רדיוןבעדהמלצה

אונ'401
ירושלים

אורמת טכנולוגיות,
1134402109130700.0207/05/18אינק

רובעברנגדנגדElection of director Ravit Barniv .1שנתית13:30
√לארגיל

אונ'402
ירושלים

אורמת טכנולוגיות,
1134402109130700.0207/05/18אינק

רובעברנגדנגדElection of director Stan H .2.שנתית13:30
√לארגיל

אונ'403
ירושלים

אורמת טכנולוגיות,
1134402109130700.0207/05/18אינק

רובעברנגדנגדElection of director Dafna Sharir .4שנתית13:30
√לארגיל



אונ'404
ירושלים

אורמת טכנולוגיות,
אינק

1134402109130700.0207/05/18
13:30

To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company . .5שנתית
.for its fiscal year ending December 31, 2018

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'405
ירושלים

אורמת טכנולוגיות,
1134402109130700.0207/05/18אינק

רובעברנגדנגדTo approve the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan .6.שנתית13:30
√לארגיל

אונ'406
ירושלים

אורמת טכנולוגיות,
1134402109130700.0207/05/18אינק

רובעברנגדנגדTo approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis . .7.שנתית13:30
√לארגיל

אונ'407
ירושלים

אורמת טכנולוגיות,
1134402109130700.0207/05/18אינק

In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly . .8שנתית13:30
.come before the meetingלאל.רנגדנגד√

אונ'408
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית16:00

אונ'409
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'410
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'411
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
ישראל בע"מ

716019401441.5107/05/18
16:00

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברהשנתית
רגיל

√לא

אונ'412
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'413
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'414
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'415
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'416
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד9. מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'417
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד10. מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'418
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716019401441.5107/05/18ישראל בע"מ

שנתית16:00
11. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או

קרוביהם, המכהנים כדירקטורים החברה, כדלקמן: גב' שרונה שניצר, גב' ארנה טופל, גב' רבקה בן עזר, מר שי
שניצר וגב' עדי מאייר.

רובלא עברנגדנגד
√לא100מיוחד

אונ'419
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית16:00

אונ'420
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'421
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'422
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'423
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'424
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'425
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'426
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'427
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד9. מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'428
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

רובעברנגדנגד10. מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'429
ירושלים

י.ס.פ. מטעי הדר
716035401447.6407/05/18ישראל בע"מ

שנתית16:00
11. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או

קרוביהם, המכהנים כדירקטורים החברה, כדלקמן: גב' שרונה שניצר, גב' ארנה טופל, גב' רבקה בן עזר, מר שי
שניצר וגב' עדי מאייר.

רובלא עברנגדנגד
√לא100מיוחד

אונ'430
ירושלים

אינרום תעשיות
113235616670440.0207/05/18בנייה בע"מ

16:00
מיוחדת

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זהנדחית
√לא66.15מיוחד

אונ'431
ירושלים

מנועי בית שמש
אחזקות (1997)

בע"מ
10815616256830.0409/05/18

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2017שנתית10:00

אונ'432
ירושלים

מנועי בית שמש
אחזקות (1997)

בע"מ
10815616256830.0409/05/18

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית10:00
√לארגיל

אונ'433
ירושלים

מנועי בית שמש
אחזקות (1997)

בע"מ
10815616256830.0409/05/18

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית10:00
-לארגיל

רוב09/05/18מנועי בית שמשאונ'



אחזקות (1997)ירושלים434
בע"מ

-לארגילעברבעדבעד4. מינוי מחדש של ה"ה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית10815616256830.0410:00

אונ'435
ירושלים

מנועי בית שמש
אחזקות (1997)

בע"מ
10815616256830.0409/05/18

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של ה"ה צבי טרופ כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית10:00
√לארגיל

אונ'436
ירושלים

מנועי בית שמש
אחזקות (1997)

בע"מ
10815616256830.0409/05/18

6. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכתשנתית10:00
רובעברבעדבעדהדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'437
ירושלים

מנועי בית שמש
אחזקות (1997)

בע"מ
10815616256830.0409/05/18

רובעברבעדבעד7. מינוי של ה"ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברהשנתית10:00
√לארגיל

אונ'438
ירושלים

מנועי בית שמש
אחזקות (1997)

בע"מ
10815616256830.0409/05/18

8. מינוי מחדש של מר יצחק אמיתי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישורשנתית10:00
רובעברבעדבעדהאסיפה.

√לא100מיוחד

אונ'439
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017מיוחדת10:00

אונ'440
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר ישי דוידי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'441
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמירם בם, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'442
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמית בן צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'443
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר רון בן חיים, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'444
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר יצחק שריר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'445
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

7. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר שלום זינגר, לתקופת כהונה נוספת עד לתוםמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'446
63201815863650.0113/05/18נייר חדרה בע"מירושלים

8. מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2018 ועד לתוםמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה. כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'447
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.6513/05/18בע"מ

רובעברנגדנגד1. עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורהמיוחדת11:00
√לא3.7מיוחד

אונ'448
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.6513/05/18בע"מ

רובעברנגדנגד2. עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברהמיוחדת11:00
√לא0מיוחד

אונ'449
1550364359800.0913/05/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

11:00
מיוחדת

רובעברנגדבעד1. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר פנחס דקל, מנכ"ל החברהנדחית
√לא73.45מיוחד

אונ'450
1550364359800.0913/05/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

11:00
מיוחדת

נדחית
2. אישור מתן מענק מיוחד למר פנחס דקל, מנכ"ל החברה, בגין הנפקת אגרות החוב ושיפור הנגישות לשוק

רובלא עברנגדנגדההון
√לא100מיוחד

אונ'451
1550364359800.0913/05/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

11:00
מיוחדת

רובלא עברנגדנגד3. אישור מתן מענק הוני למר פנחס דקל, מנכ"ל החברהנדחית
√לא100מיוחד

אונ'452
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790062013/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1. מינוי חוקר שיבצע בדיקה מקדמית, ברמה החשבונאית חקירתית, לעניין אפשרות הגשת תביעות, בעיקר
בכל הקשור לעסקאות המקרקעין שבוצעו על ידי החברה באוקראינה. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה וכן עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 2 עד 4 להלן

מובהר בזאת כדלקמן: * הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 עד 4 מועלות להצבעה במקביל גם באסיפה של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה, לפיכך ככל שההחלטה שבסעיף1 זה תאושר הן באסיפה של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והן באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ימונה חוקר אחד אשר זהותו

תיקבע בהתאם למפורט להלן. * ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 זה על ידי שתי סדרות אגרות החוב כאמור,
אזי בחינת הצבעות המחזיקים בקשר עם החלטות 2 עד 4 להלן תיעשה באופן מצרפי לגבי סדרה ב' וסדרה ג'

ביחד כך שימונה כחוקר מטעם שתי הסדרות מי שיקבל את מירב הקולות בשתי הסדרות ביחד. * ככל
שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל רק באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') – ימונה כחוקר מי שיקבל

את

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'453
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790062013/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

2. זהות החוקר ככל שתתקבל ההחלטה למינוי חוקר שבסעיף 1 לעיל – קביעת זהות החוקר שימונה מבין
המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 2 עד 4: מינוי אודיט בקרה וביקורת בע"מ כחוקר – מינוי אודיט

בקרה וביקורת בע"מ כחוקר, בהתאם להצעה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעות ההחלטה
שבסעיפים 2 עד 4 מובהר בזאת : *ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל על ידי שתי סדרות אגרות החוב
כאמור, אזי בחינת הצבעות המחזיקים בקשר עם החלטות 2 עד 4 להלן תיעשה באופן מצרפי לגבי סדרה ב'

וסדרה ג' ביחד כך שימונה כחוקר מטעם שתי הסדרות מי שיקבל את מירב הקולות בשתי הסדרות ביחד. *כל
מחזיק רשאי להצביע בעד אחד החוקרים שבסעיפים 2 עד 4 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר
מאחד מהחוקרים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 2 עד 4 תיפסל. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'454
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790062013/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

3. זהות החוקר ככל שתתקבל ההחלטה למינוי חוקר שבסעיף 1 לעיל – קביעת זהות החוקר שימונה מבין
המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 2 עד 4: מינוי בייקר טילי כחוקר – מינוי בייקר טילי כחוקר בהתאם
להצעה המצורפת כנספח ד' לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 2 עד 4 מובהר בזאת : *

ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל על ידי שתי סדרות אגרות החוב כאמור, אזי בחינת הצבעות
המחזיקים בקשר עם החלטות 2 עד 4 להלן תיעשה באופן מצרפי לגבי סדרה ב' וסדרה ג' ביחד כך שימונה

כחוקר מטעם שתי הסדרות מי שיקבל את מירב הקולות בשתי הסדרות ביחד. * כל מחזיק רשאי להצביע בעד

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל



אחד החוקרים שבסעיפים 2 עד4 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהחוקרים המוצעים,
הצבעתו בסעיפים 2 עד 4 תיפסל. ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון

זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אונ'455
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790062013/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

4. זהות החוקר ככל שתתקבל ההחלטה למינוי חוקר שבסעיף 1 לעיל – קביעת זהות החוקר שימונה מבין
המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 2 עד 4: מינוי משרד אלקלעי מונרוב ושות' כחוקר – מינוי משרד

אלקלעי מונרוב ושות' כחוקר, בהתאם להצעה המצורפת כנספח ה' לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעות ההחלטה
שבסעיפים 2 עד 4 מובהר בזאת : * ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל על ידי שתי סדרות אגרות החוב
כאמור, אזי בחינת הצבעות המחזיקים בקשר עם החלטות 2 עד 4 להלן תיעשה באופן מצרפי לגבי סדרה ב'

וסדרה ג' ביחד כך שימונה כחוקר מטעם שתי הסדרות מי שיקבל את מירב הקולות בשתי הסדרות ביחד. * כל
מחזיק רשאי להצביע בעד אחד החוקרים שבסעיפים 2 עד4 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר
מאחד מהחוקרים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 2 עד 4 תיפסל. ההחלטה בסעיף 4 זה כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

456
אונ'

ירושלים
אולימפיה החזקות

17900620נדל"ן בע"מ (מחוקה)
13/05/18

אג"ח16:00

5. נטילת הלוואה למימון החוקר והתקשרות עם מר גיל צברי בהסכם הלוואה: ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף
1, אישור נטילת הלוואה בסך 60,000 ₪ ממר גיל צברי אשר תנאיה יהיו בהתאם למפורט בהסכם ההלוואה

המצורף כנספח ו' לכתב ההצבעה (להלן: "הסכם ההלוואה") וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להורות לנאמן
לחתום על הסכם ההלוואה. לעניין ההחלטה שבסעיף 5 זה יובהר כדלקמן: • הלוואה זו תשמש לתשלום בגין

שירותי החוקר שייבחר בהתאם להחלטת המחזיקים שבסעיפים 1 עד 4 ותוחזר למר צברי אך ורק באמצעות
כספים שיתקבלו מהמפרקים של החברה ולפני כל חלוקת כספים למחזיקים. • ככל שההחלטות שבסעיפים 1

ו- 5 תתקבלנה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הלוואה, ככל שתועמד, תועמד בחלקים
שווים לנאמנים לאגרות החוב ותיפרע, בחלקים שווים, על ידי כל אחד מהנאמנים (כל נאמן – מחצים מסכום
ההלוואה) באמצעות כספים שיתקבלו בידי הנאמנים לצורך חלוקה למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית,

ככל שיתקבלו. • ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 5 על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בלבד
ההלוואה תועמד לנאמן במלואה ותיפרע באמצעות כספים שיתקבלו בידי הנאמן לצורך חלוקה למחזיקי אג

ללא
עברנגדהמלצה

רוב
√לא99.63מיוחד

אונ'457
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1שנתית15:00
√לארגיל

אונ'458
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director .2שנתית15:00
√לארגיל

אונ'459
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director .3שנתית15:00
√לארגיל

אונ'460
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .4שנתית15:00
√לארגיל

אונ'461
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director .5שנתית15:00
√לארגיל

אונ'462
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

בעדבעדTo approve the reelection of Zehava Simon as an outside director .6שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'463
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

רובלא עברנגדנגדTo approve the Company’s amended Compensation Policy .7שנתית15:00
√לאמיוחד

אונ'464
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

רובעברנגדבעדTo approve equity awards to the Company’s non-executive directors .8שנתית15:00
√לארגיל

אונ'465
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

נגדבעדThe approve the renewal of our Chief Executive Officer’s employment agreement .9שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'466
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

To approve the reappointment of Company’s independent auditors and to authorize the Board to .10שנתית15:00
set their remunerationרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'467
273011217908140.0214/05/18נייס בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements .11שנתית15:00

אונ'468
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054014/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1. מינוי חוקר לצורך בדיקת אפשרות להגשת תביעות מינוי חוקר שיבצע בדיקה מקדמית, ברמה החשבונאית
חקירתית, לעניין אפשרות הגשת תביעות, בעיקר בכל הקשור לעסקאות המקרקעין שבוצעו על ידי החברה

באוקראינה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה
יראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'469
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054014/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

2. זהות החוקר– ככל שתתקבל ההחלטה למינוי חוקר שבסעיף 1 לעיל – קביעת זהות החוקר שימונה מבין
המועמדים: מינוי אודיט בקרה וביקורת בע"מ כחוקר, בהתאם להצעה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה,

וכפוף להבהרות שבכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'470
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054014/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

3. זהות החוקר– ככל שתתקבל ההחלטה למינוי חוקר שבסעיף 1 לעיל – קביעת זהות החוקר שימונה מבין
המועמדים: מינוי בייקר טילי כחוקר, בהתאם להצעה המצורפת כנספח ד' לכתב ההצבעה, וכפוף להבהרות

שבכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'471
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054014/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

4. זהות החוקר– ככל שתתקבל ההחלטה למינוי חוקר שבסעיף 1 לעיל – קביעת זהות החוקר שימונה מבין
המועמדים: מינוי משרד אלקלעי מונרוב ושות' כחוקר, בהתאם להצעה המצורפת כנספח ה' לכתב ההצבעה,

וכפוף להבהרות שבכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף 4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
נגדהמלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

5. נטילת הלוואה למימון החוקר והתקשרות עם מר גיל צברי בהסכם הלוואה – החלטה מיוחדת כל שתתקבל
ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, לאשר נטילת הלוואה בסך 60,000 ₪ ממר גיל צברי, אשר תנאיה יהיו בהתאם



אונ'472
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054014/05/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

למפורט בהסכם ההלוואה המצורף כנספח ו'' לכתב ההצבעה (להלן: "הסכם ההלוואה"), וכחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו להורות לנאמן לחתום על הסכם ההלוואה. לעניין ההחלטה שבסעיף זה יובהר כדלקמן: •הלוואה

זו תשמש לתשלום עבור שירותי החוקר שייבחר בהתאם להחלטת המחזיקים שבסעיפים 1-4 לעיל ותוחזר
למר צברי אך ורק באמצעות כספים שיתקבלו מהמפרקים של החברה ולפני כל חלוקת כספים למחזיקים.

•ככל שההחלטות שבסעיפים 1ו- 5 תתקבלנה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'') של החברה,
הלוואה, ככל שתועמד, תועמד בחלקים שווים לנאמנים לאגרות החוב ותיפרע, בחלקים שווים, על ידי כל אחד

מהנאמנים (כל נאמן – מחצים מסכום ההלוואה) באמצעות כספים שיתקבלו בידי הנאמנים לצורך חלוקה
למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, ככל שיתקבלו. •ככל שההחלטה שבסעיף 5 תתקבל על ידי אסיפת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') בלבד, ההלוואה תועמד לנאמן במלואה ותיפרע באמצעות כספים שיתקבלו

בידי הנאמן לצורך

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לא83.23מיוחד

אונ'473
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024850982530.0215/05/18בע"מ

12:00
מיוחדת

נדחית

1. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זאב ליפשיץ , המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת
של שלוש שנים אשר תחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 9 ביוני 2018, והכול

כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב
רובעברבעדבעד

√לא99.06מיוחד

אונ'474
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024850982530.0215/05/18בע"מ

12:00
מיוחדת

נדחית

2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה, אשר
תחול – בכפוף לאישורה בידי האסיפה הכללית, החל משנת 2018 למשך תקופה של שלוש שנים או לתקופה

ארוכה יותר, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב
רובעברנגדבעד

√לא51.73מיוחד

אונ'475
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024850982530.0215/05/18בע"מ

12:00
מיוחדת

נדחית

3. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר ישר בן מרדכי (להלן: "מנכ"ל החברה") ובכלל זה,
אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות למנכ"ל החברה בהתאם לתכנית האופציות, והכול כמפורט

בדוח זימון האסיפה הרצ"ב;
רובעברנגדבעד

√לא53.13מיוחד

אונ'476
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024850982530.0215/05/18בע"מ

12:00
מיוחדת

רובעברנגדבעד4. אישור מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב.נדחית
√לא71.37מיוחד

אונ'477
73903730583180.0015/05/18אלקטרה בע"מירושלים

17:00
מיוחדת

נדחית
לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21

רובעברנגדבעדבמרץ 2018.
√לא68.16מיוחד

אונ'478
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד1. לתקן את תקנה 73 לתקנון כמפורט בנוסח המצורף להודעה על כינוס אסיפה כללית כנספח אמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'479
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד2. למנות את הוגו צ'אופן, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'480
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד3. למנות את סרחיו וקסלר, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'481
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד4. למנות את ישי צלינקר כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'482
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד5. למנות את יעקב דרומי, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'483
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד6. למנות את שחם מיטלר, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'484
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד7. למנות את עמוס בן דרור, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'485
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד8. למנות את רוני ברניר, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'486
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד9. למנות את דניאל וקנין, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'487
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד10. למנות את אפרים אברמזון כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'488
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

רובעברנגדנגד11. למנות את אריק כהן, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונהמיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'489
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

12. למנות את שמעון צור, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כוללמיוחדת13:00
רובעברנגדנגדתנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה

√לארגיל

אונ'490
10916517891580.0216/05/18ארד בע"מירושלים

מיוחדת13:00

13. בהתאם להחלטת ועדת התגמול מיום 14 במרץ, 2018 והחלטת דירקטוריון החברה מיום 18 במרץ, 2018
מוצע לנטרל את ההפרשה המיוחדת בסך 8.5 מיליון דולר שנעשתה בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017,
כך שהבונוס של יו"ר הדירקטוריון לשנים 2017 ו-2018 יחושב בהתאם לנוסחת הבונוס תלוי הרווח שאושרה

במדיניות התגמול בניכוי ההפרשה המיוחדת.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'491
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017שנתית14:00

אונ'492
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'493
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'494
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'495
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. למנות את מר ישראל מאור לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'496
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'497
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

שנתית11038784321900.0817/05/18רבל אי.סי.אס.אונ'498
8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון Deloitte ברייטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון כרואי החשבון

√לארובעברבעדבעדהמבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה



רגיללקבוע את שכרם14:00בע"מירושלים

אונ'499
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

שנתית14:00

9. לאשר את שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה
כסמנכ"לית האיכות של קבוצת רבל, החל מיום 1 בינואר 2018, וכן להסמיך את ועדת התגמול של החברה

לאשר עדכון בתמורה שתשולם לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' טאובה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים
בסעיף 2.1 בדוח העסקה

רובעברבעדבעד
√לא89.59מיוחד

אונ'500
ירושלים

רבל אי.סי.אס.
11038784321900.0817/05/18בע"מ

10. לאשר את שינוי דמי הניהול שתשלם החברה בגין כהונתו של מר אלימלך מנכ"ל החברה, החל מיום 1שנתית14:00
רובעברנגדבעדבינואר 2018, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח העסקה

√לא99.69מיוחד

אונ'501
ירושלים

דלק קידוחים -
475020120316010.0117/05/18שותפות מוגבלת

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017.מיוחדת16:00

אונ'502
ירושלים

דלק קידוחים -
475020120316010.0117/05/18שותפות מוגבלת

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות.מיוחדת16:00

אונ'503
ירושלים

דלק קידוחים -
475020120316010.0117/05/18שותפות מוגבלת

מיוחדת16:00
3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט,

כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'504
ירושלים

דלק קידוחים -
475020120316010.0117/05/18שותפות מוגבלת

מיוחדת16:00

4. להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות
השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום 6.5.2021, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת
השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה (או ההנפקות) בתקופה הנ"ל לא יעלה על סך בש"ח השווה

ל-300 מיליון דולר ארה"ב, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

505
אונ'

ירושלים
דלק קידוחים -

475020120316010.01שותפות מוגבלת
17/05/18

מיוחדת16:00
5. לאשר את השינויים בתנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.4

עברנגדבעדלדוח זימון אסיפה המצ"ב.
רוב

√לא81.08מיוחד

אונ'506
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011119192440.0221/05/18

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לכתב ההצבעה המצורף.ומיוחדת
√לא96.34מיוחד

אונ'507
1135151205011.21.2621/05/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

11:00
אג"ח

נדחית

1. כפי שדיווחה החברה ביום 22 באפריל 2018, ביום 3 במאי 2018 נכנסו לתוקף צו הפירוק שניתן על-ידי בית
המשפט המחוזי בת"א-יפו ליורוקום תקשורת בע"מ וכן מינויו של כונס נכסים למניות החברה המוחזקות
על-ידי יורוקום תקשורת בע"מ ויורוקום אחזקות (1979) בע"מ, בעלת השליטה בחברה. 1.1 בהמשך לדיווח
המיידי דלעיל, מתן דיווח על-ידי נציגי החברה בנוגע למצב עסקי החברה. 1.2 דיון בנושאים נוספים ככל

שיועלו על-ידי מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיוןדיון

אונ'508
11399228764340.2321/05/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

11:00
אג"ח

נדחית

1. כפי שדיווחה החברה ביום 22 באפריל 2018, ביום 3 במאי 2018 נכנסו לתוקף צו הפירוק שניתן על-ידי בית
המשפט המחוזי בת"א-יפו ליורוקום תקשורת בע"מ וכן מינויו של כונס נכסים למניות החברה המוחזקות
על-ידי יורוקום תקשורת בע"מ ויורוקום אחזקות (1979) בע"מ, בעלת השליטה בחברה. 1.1 בהמשך לדיווח
המיידי דלעיל, מתן דיווח על-ידי נציגי החברה בנוגע למצב עסקי החברה. 1.2 דיון בנושאים נוספים ככל

שיועלו על-ידי מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיוןדיון

אונ'509
ירושלים

פורמולה מערכות
25601619162150.0221/05/18(1985)בע"מ

To re-elect Mr. Marek Panek to our Company’s Board of Directors, to hold office until our next .1שנתית14:00
.annual general meeting of shareholders and until his successor is dully electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'510
ירושלים

פורמולה מערכות
25601619162150.0221/05/18(1985)בע"מ

To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to our Company’s Board of Directors, to hold office until our next .2שנתית14:00
.annual general meeting of shareholders and until his successor is dully electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'511
ירושלים

פורמולה מערכות
25601619162150.0221/05/18(1985)בע"מ

To re-elect Ms. Dafna Cohen to our Company’s Board of Directors, to hold office until our next .3שנתית14:00
.annual general meeting of shareholders and until her successor is dully electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'512
ירושלים

פורמולה מערכות
25601619162150.0221/05/18(1985)בע"מ

רובעברבעדבעדTo approve the renewal of our directors’ and officers’ insurance policy .4.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'513
ירושלים

פורמולה מערכות
25601619162150.0221/05/18(1985)בע"מ

שנתית14:00

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public .5
accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm

for the year ended December 31, 2017, and to ratify and approve such accounting firm’s annual
.compensation for the year ended December 31, 2017

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'514
ירושלים

פורמולה מערכות
25601619162150.0221/05/18(1985)בע"מ

שנתית14:00

To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting .6
firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year
ending December 31, 2018 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize
our Company’s Board of Directors and/or its Audit Committee to fix such accounting firm’s annual

.compensation

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'515
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
בוטלה

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2017 (הכולל דיווח על שכרו של רואה החשבון
המבקר בשנת 2017).

רוב
√לארגיל

אונ'516
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
רוב2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשףבוטלה

√לארגיל

אונ'517
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
רוב3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיףבוטלה

√לארגיל

אונ'518
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
רוב4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשףבוטלה

√לארגיל

אונ'519
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
רוב5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה חרמוניבוטלה

√לארגיל

אונ'520
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
רוב6. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייטבוטלה

√לארגיל

אונ'521
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
רוב7. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודהבוטלה

√לארגיל

אונ'522
3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מירושלים

11:00
שנתית
בוטלה

8. מינוי הגברת רות לנדוי (לנדאו) כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וקביעת תנאי
כהונתה

רוב
√לאמיוחד



אונ'523
ירושלים

3540192661310.1822/05/18טלסיס בע"מ
11:00

שנתית
בוטלה

9. להאריך את כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס, גרינבאום ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה
וזאת עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

רוב
רגיל

√לא

אונ'524
32301466168390.0024/05/18מליסרון בע"מירושלים

1. לאשר את מדיניות הגתמול של החברה לתקופה בת 3 שנים ממועד אישורה באורגנים המוסמכים שלמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדהחברה

√לא65.58מיוחד

אונ'525
32301466168390.0024/05/18מליסרון בע"מירושלים

מיוחדת14:00
2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות

התגמול במסגרת תנאי כהונתה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, וזאת ללא שינוי בתקרת
המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

רובעברנגדבעד
√לא85.77מיוחד

אונ'526
32301466168390.0024/05/18מליסרון בע"מירושלים

מיוחדת14:00
3. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות

התגמול במסגרת תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר אבי לויי, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או
ביתר תנאי כהונתו, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

רובעברנגדבעד
√לא70.66מיוחד

אונ'527
ירושלים

חברת גב-ים
75901934871840.0224/05/18לקרקעות בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינוי מר ברני מוסקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.מיוחדת14:00
√לא75.77מיוחד

אונ'528
ירושלים

חברת גב-ים
75901934871840.0224/05/18לקרקעות בע"מ

2.אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החלמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדממועד אישור האסיפה.

√לא99.88מיוחד

אונ'529
ירושלים

חברת גב-ים
75901934871840.0224/05/18לקרקעות בע"מ

מבוטלתנגד3.אישור מינויו של מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים.מיוחדת14:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'530
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

To re-elect Dov Baharav as member of the Board of Directors of the Company, to serve until the .1שנתית14:00
next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

531
אונ'

ירושלים
גילת רשתות לווין

108251015994230.02בע"מ
24/05/18

שנתית14:00
To re-elect Amiram Boehm as member of the Board of Directors of the Company, to serve until .2

the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and
qualified

עברבעדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'532
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

To re-elect Ishay Davidi as member of the Board of Directors of the Company, to serve until the .3שנתית14:00
next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'533
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

To re-elect Amir Ofek as member of the Board of Directors of the Company, to serve until the .4שנתית14:00
next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'534
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

שנתית14:00
To re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as member of the Board of Directors of the Company, to serve .5

until the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and
qualified

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'535
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

To re-elect Meir Shamir as member of the Board of Directors of the Company, to serve until the .6שנתית14:00
next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'536
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

To re-elect Dafna Sharir as member of the Board of Directors of the Company, to serve until the .7שנתית14:00
next annual general meeting of shareholders and until her successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'537
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

נגדבעדTo approve a grant of options to Mr. Yona Ovadia, the Company’s Chief Executive Officer .8שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'538
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

To amend and extend the term of the Chairman Services Agreement with Mr. Dov Baharav, the .9שנתית14:00
Chairman of the Board of Directorsרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'539
ירושלים

גילת רשתות לווין
108251015994230.0224/05/18בע"מ

שנתית14:00

To ratify and approve the reappointment and compensation of Kost Forer Gabbay &amp; .10
Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as our independent registered public accountants

for the fiscal year ending December 31, 2018, and for such additional period until the next annual
general meeting of shareholders

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'540
ירושלים

רפק תקשורת
7690261304430.5829/05/18ותשתיות בע"מ

מיוחדת11:00

1. אישור מינויה של הגב' מזי פנחוסוביץ לדירקטורית חיצונית גב' פנחוסוביץ תהא זכאית לגמול שנתי ולגמול
השתתפות בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),

התש"ס - 2000, בהתאם לדרגתה של החברה, כאמור להחלטת החברה מיום 14.3.2018, כמפורט בדוח המיידי
של החברה שפרסמה ביום 14.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-024616). בנוסף, גב' פנחוסוביץ זכאית לכתב

שיפוי בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 31.12.2001, וכן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח
לביטוח אחריות נושאי המשרה, כמפורט בסעיף 22(2) בפרק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר נכלל בדוח

התקופתי שפרסמה החברה ביום 14.3.2018 (מס' אסמכתא 2018-01-024646). המידע המובא בדוחות האמורים
נכלל בזאת על דרך של הפניה. יצוין, כי התגמול והזכאות האמור הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול

לנושאי משרה של החברה.

רובעברבעדבעד
√לא88.89מיוחד

אונ'541
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017ומיוחדת

אונ'542
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

ומיוחדת
2. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

רובעברנגדנגדהחברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'543
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

ומיוחדת
3. למנות מחדש את מר פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

רובעברנגדנגדהחברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'544
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

ומיוחדת
4. למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

רובעברנגדנגדהחברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'545
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

ומיוחדת
5. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

רובעברנגדנגדהחברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'546
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

ומיוחדת
6. למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

רובעברנגדנגדהחברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'547
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

ומיוחדת
7. למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

רובעברנגדנגדשל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

√לארובעברנגדבעד8. אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדברשנתית11042804655970.0129/05/18כלל תעשיותאונ'548



רגילשכרוומיוחדת14:30ביוטכנולוגיה בע"מירושלים

אונ'549
ירושלים

כלל תעשיות
11042804655970.0129/05/18ביוטכנולוגיה בע"מ

14:30
שנתית

ומיוחדת
9. אישור הענקת כתבי פטור לגב' נופר מלובני ומר תומר אפרים בבאי, כדירקטורים בחברה, כמפורט בסעיף

רובעברבעדבעד1.4 לדוח זימון האסיפה.
√לא94.78מיוחד

אונ'550
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928688170.3030/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד1. אשרור מינויה של גב' יעל נורקין (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטורית בחברהמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'551
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928688170.3030/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. אשרור מינויו של מר רונן טורם (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברהמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'552
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928688170.3030/05/18בע"מ

3. אשרור מינויה של גב' לירון גנות שפירא (דירקטורית חיצונית) כדירקטורית חיצונית בחברה לכהונה שנייהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלמשך שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 30.6.2016 ועד ליום 30.6.2019.

√לא99.27מיוחד

אונ'553
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928688170.3030/05/18בע"מ

4. אישור ואשרור תנאי הכהונה ההעסקה הנוכחיים של מר דורי כהן, בנו של אחד מבעלי השליטה בחברה,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדכמנהל רשתות בחברה בת של החברה

√לא99.27מיוחד

אונ'554
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928688170.3030/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. אישור התקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה וחברות בנות של החברהמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'555
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928688170.3030/05/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בדבר שם החברה וההון הרשום של החברהמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'556
ירושלים

אפקון החזקות
5780136425790.3431/05/18בע"מ

14:00
שנתית
רובעברנגדבעד1. אישור תשלום מענק פרישה למנכ"ל החברה היוצא - מר ג'רי שניררנדחית

√לא69מיוחד

אונ'557
ירושלים

א.מ.ת. מיחשוב
3820104339300.0031/05/18בע"מ

15:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר2017 אשר פורסם ביום 27 במרץ 2018ומיוחדת

אונ'558
ירושלים

א.מ.ת. מיחשוב
בע"מ

3820104339300.0031/05/18
15:00

שנתית
ומיוחדת

2. למנות את רו"ח יוסף שמעוני כרואה החשבון המבקר של החברה, ובהתאם לתקנון החברה, להסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'559
ירושלים

א.מ.ת. מיחשוב
3820104339300.0031/05/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
3. למנות את מר שי בייליס כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה בת שלוש (3) שנים, בתנאים כמפורט בזימון

רובעברבעדבעדלאסיפה.
√לא100מיוחד

אונ'560
ירושלים

א.מ.ת. מיחשוב
3820104339300.0031/05/18בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
4. למנות את הגב' איריס לוונשטיין לוי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים,

רובעברבעדבעדבתנאים כמפורט בזימון לאסיפה.
√לא100מיוחד

אונ'561
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

1. לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם למסומן בסעיף 7.1 לנוסח התקנון המצ"ב כנספח ב'
לדוח זימון האסיפה הכללית המצורף לטופס דיווח זה ("דוח הזימון"), וכדלקמן: (1) איחוד הון המניות הרשום
והון המניות המונפק של החברה וביטול הערך הנקוב של מניות החברה, באופן בו כל עשר (10) מניות רגילות

בנות 0.10 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, הקיימות בהון המניות הרשום ובהון המניות המונפק והנפרע של
החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה; (2) הגדלת הון המניות הרשום של החברה

ל-30,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'562
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

Shavit Capital Fund III (US),) 2. אישור התקשרות החברה בעסקת השקעה, במסגרתה מספר קרנות שביט
L.P., Shavit Capital Fund IV (US), L.P., Shavit Capital Fund 3 (Israel), L.P., Shavit Capital Fund 4 (Israel),

L.P) (שהינן צד שלישי בלתי קשור לחברה) ("קרנות שביט") וכן מספר משקיעים נוספים וביניהם כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ, שהינה בעלת השליטה בחברה, ("המשקיעים הנוספים"), ישקיעו בחברה סך כולל של 22.8

מיליון דולר ארה"ב ויקבלו בתמורה להשקעתם מניות וכתבי אופציה של החברה, על מכלול הסכמיה, מסמכיה
הנלווים ונספחיה. יצוין כי סכום ההשקעה האמור עשוי לגדול ל-25 מיליון דולר - ראה גם סעיף 2.2[א] לדוח

הזימון באשר לאפשרות צירוף משקיעים חדשים.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'563
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

3. אישור מתן התחייבות מעודכנת לשיפוי מראש ("כתב השיפוי"), לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות
דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה ("נושאי המשרה"), בכפוף לתיקון תקנון החברה כפי

שמובא לאישור האסיפה של בעלי מניות החברה בד בבד עם התקשרות זו בנושא מספר 4 שעל סדר היום,
בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון, ולחילופין, אישור מתן כתב שיפוי לנושאי המשרה, בהתאם למותר

בנוסחו הקיים של תקנון החברה ככל שאסיפה זו לא תאשר את תיקון תקנון החברה כמפורט בנושא מספר 4
שעל סדר היום.

רובעברבעדבעד
√לא94.43מיוחד

אונ'564
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
4. אישור תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה (סעיפים 31 עד 34 לתקנון)

רובעברבעדבעדבהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון.
√לא94.44מיוחד

אונ'565
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

5. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ולשנה
שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם בדוח מתקן

ביום 31 במרץ 2017 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך
בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2017-01-028954), הנכלל כאן בדרך של הפניה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח

התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 6 במרץ 2018 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר
האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2018-01-021421), הנכלל כאן בדרך של

הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2017").

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'566
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'567
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
מינוי מחדש של ד"ר לורנס הווארד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים

רובעברבעדבעדאודות ד"ר הווארד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'568
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינוי מחדש של ד"ר פרנק ג. הלוסקה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים

רובעברבעדבעדאודות ד"ר הלוסקה, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'569
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
9. מינוי מחדש של מר דניסון ת. ורו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים

רובעברבעדבעדאודות מר ורו, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'570
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
10. מינוי מחדש של מר יצחק קולברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים

רובעברנגדנגדאודות מר קולברג, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'571
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
11. מינוי מחדש של מר עופר גולדברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים

רובעברבעדבעדאודות מר גולדברג, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'572
ירושלים

אנקיאנו
11267881217020.1331/05/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
12. מינוי מחדש של מר רג'ינלד ל. הארדי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי

רובעברבעדבעדכהונה. לפרטים אודות מר הארדי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל



אונ'573
ירושלים

חברת גב-ים
לקרקעות בע"מ

75901934679530.0205/06/18
13:30

1. אישור התקשרות החברה בעסקת קומבינציה והסכם שיתוף עם חברת שופרסל נדל"ן בע"מ ביחס לקרקעמיוחדת
ופרויקט מניב ברעננה.

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא99.96

אונ'574
77703756382470.0205/06/18שופרסל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד1. התקשרות בהסכם קומבינציה והסכם שיתוף ועסקה משותפת עם חברה בשליטת בעלי השליטה בחברהמיוחדת13:30
√לא99.72מיוחד

אונ'575
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

To appoint Rosemary A. Crane to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of .1שנתית16:30
.shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'576
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

To appoint Gerald M. Lieberman to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting .2שנתית16:30
.of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'577
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual .3שנתית16:30
.meeting of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'578
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

רובעברנגדנגדTo approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva’s named executive officers .4שנתית16:30
√לארגיל

אונ'579
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

שנתית16:30
To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve .5

the compensation for Teva’s named executive officers every one year [if you mark FOR herein please
[(mark AGAINST in 3(b) and 3(c

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'580
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

שנתית16:30
To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve .6

the compensation for Teva’s named executive officers every two years [if you mark FOR herein please
[(mark AGAINST in 3(a) and 3(c

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'581
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

שנתית16:30
To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve .7

the compensation for Teva’s named executive officers every three years [if you mark FOR herein
[(please mark AGAINST in 3(a) and 3(b

רובעברנגדנגד
√לארגיל

582
אונ'

ירושלים
טבע תעשיות

629014829889280.00פרמצבטיות בע"מ
05/06/18

שנתית16:30
To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., .8
as Teva’s independent registered public accounting firm until the 2019 annual meeting of shareholdersעברבעדבעד

רוב
√לארגיל

אונ'583
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

To approve an amendment and restatement of Teva’s 2008 Employee Stock Purchase Plan for U.S. .9שנתית16:30
Employeesרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'584
ירושלים

טבע תעשיות
629014829889280.0005/06/18פרמצבטיות בע"מ

Presentation of Teva’s annual consolidated financial statements for the year ended December 31, .10שנתית16:30
√לאל.רדיוןדיוןדיון2017.

אונ'585
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.שנתית14:00

אונ'586
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

2. לאשר דיבידנד לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.נ.שנתית14:00
רובעברבעדבעדכל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2018.

√לארגיל

אונ'587
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

שנתית14:00

3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין
כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה

ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי
סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'588
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

שנתית14:00

4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות,
1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי

התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר',
אשר הוצעו על ידי הוועדה 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'589
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

שנתית14:00

5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות,
1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי

התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר',
אשר הוצעו על ידי הוועדה 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.

רובלא עברנגדבעד
√לארגיל

אונ'590
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

שנתית14:00

6. למנות את גב' יודפת הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת
הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים מיום 16 בפברואר 2019, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או
אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר',

אשר הוצעו על ידי הוועדה 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'591
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

שנתית14:00

7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת
הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים,

או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור
אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'592
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

שנתית14:00

8. למנות את פרופ' שלום הוכמן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש
שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה
ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק

החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה
בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים

רובעברבעדבעד
√לא72.5מיוחד



בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות
החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

אונ'593
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

שנתית14:00

9. למנות את מר חגי הלר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים.
מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה ולא לפני אוגוסט

2018. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני
כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה 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.

רובלא עברנגדבעד
√לא45מיוחד

אונ'594
ירושלים

בנק דיסקונט
691212126528650.0307/06/18לישראל בע"מ

רובעברנגדבעד10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברותשנתית14:00
√לא85.26מיוחד

אונ'595
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303877856110.0110/06/18

מינוי מר אילן (אילון) עייש לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהולמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדבנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018.

√לארגיל

אונ'596
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303877856110.0110/06/18

מינוי מר מנחם ענבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301,מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ביום 10 ביוני 2018, וסיומה ביום 30 ביוני 2020.

√לארגיל

אונ'597
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303877856110.0110/06/18

3. מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראתמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018.

√לארגיל

אונ'598
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303877856110.0110/06/18

4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדבמועד אישור מינויו על ידי האסיפה

√לא94.03מיוחד

אונ'599
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

1. מתן התחייבות לפטור לה"ה עדי עזרא ודוד עזרא מבעלי השליטה בחברה בנוסח המצורף כנספח א לדוחשנתית14:00
רובעברבעדבעדזימון האסיפה הכללית , והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב.

√לא83.27מיוחד

אונ'600
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 והכל כמפורט בסעיף 10.1.2 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00

אונ'601
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

3. מינוי מחדש של זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהחשבון והכל כמפורט בסעיף 10.1.3 לדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'602
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'603
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'604
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'605
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'606
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של הגב' גלית מלול כדירקטורית בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'607
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בלתי תלוי בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'608
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

10. תשלום מענק שנתי למר יוסף כהנוף, סמנכ"ל הכספים של החברה בגובה 234 אלפי ש"ח והכל כמפורטשנתית14:00
רובעברנגדנגדבסעיף 10.1.5 לדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'609
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד11. מינוי פרופ' משה הדני כדירקטור חיצוני בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.6 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לא100מיוחד

אונ'610
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

12. מתן התחייבות לשיפוי (עפ"י נוסח מצורף כנספח ד לזימון האסיפה) לפרופ' משה הדני המתמנה לכהונתשנתית14:00
רובעברבעדבעדדירקטור חיצוני והכל כמפורט בסעיף 10.1.7 לדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'611
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

שנתית14:00
13. מתן התחייבות לפטור (נוסח מצורף כנספח א לדוח זימון ) לה"ה משה הדני (מתמנה לדירקטור חיצוני)
ולדירקטורים המכהנים : עמיהוד גולדין, יוסף כהנוף, יצחק לנדסמן ,זאב רוטשטיין , דוד קורן ולגברת גלית

מלול והכל כמפורט בסעיף 10.1.8 לדוח הזימון המצ"ב.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'612
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד14. כתב התחייבות לפטור למר אורן אבני, מנכ"ל החברהוהכל כמפורט בסעיף 10.1.9 לדוח הזימון המצ"ב.שנתית14:00
√לא83.29מיוחד

אונ'613
ירושלים

נטו מלינדה סחר
110509710652900.0910/06/18בע"מ

15. הכללת פרופ' הדני (מתמנה לדירקטור חיצוני ) בביטוח דירקטורים הקיימת של החברה ובפוליסותשנתית14:00
רובעברבעדבעדהעתידיות והכל כמפורט בסעיף 10.1.10 לדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'614
12601166191030.0410/06/18גזית-גלוב בע"מירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו
והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל ממועד מינויו

למנכ"ל החברה ביום 1 בפברואר 2018. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי המשקף עלות שנתית לחברה (סולו,
נכון למועד דוח זה, בהתבסס על נתוני התגמול של מר כצמן מחברות בנות של החברה בשנת 2017 ונכון

למועד זה) בסך של כ-2.03 מיליון ש"ח, כאשר העלות העסקה הכוללת של מר כצמן (קרי – העלות שתשלום לו
על ידי החברה בניכוי העלות הכוללת את כל התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות בת ציבוריות של

החברה, כפי שיהיו מעת לעת) לא תעלה על 5.8 מיליון ש"ח. בנוסף יהיה זכאי מר כצמן לשיפוי וביטוח, החזר
הוצאות כמקובל ובמקרה של סיום ההסכם בתנאים מסויימים גם לתקופת הודעה מוקדמת של 180 יום ולשכר

קבוע בגין שישה חודשים נוספים. ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים כצמן,
הכוללים עלות שכר שנתית של 5.8 מיליון ש"ח לשנה, מתוכו תישא החברה בהפרש שבין העלות השנתית

האמורה לסך הסכומים שישולמו בפועל על ידי חברות בת של החברה בגין כהונת מר כצמן בהן, כמפורט
בסעיף 1 לדו"ח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 1.2.2018.

רובעברנגדבעד
√לא72.69מיוחד

2. אישור תנאי התגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד ארנון. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו של
מר ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד מינויו ליו"ר דירקטוריון החברה ביום 28 במרץ 2018.



אונ'615
12601166191030.0410/06/18גזית-גלוב בע"מירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית

מר ארנון יהיה זכאי לגמול שנתי בסך השווה ל-130% מהגמול השנתי המשולם לדירקטור בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 72,800 דולר ארה"ב, נכון למועד זה (כ-254,800

ש"ח)), ולגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול ההשתתפות לו זכאים כלל הדירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 1,480 דולר ארה"ב לישיבה, נכון למועד זה (כ-5,180

ש"ח)). בנוסף יהיה זכאי מר ארנון לפטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום
גמול דירקטורים השווה ל-130% מהגמול השנתי לדירקטורים בחברה וגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול

לדירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת למר אהוד ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2 לדו"ח
זימון האסיפה הכללית, החל ממועד מינויו.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'616
12601166191030.0410/06/18גזית-גלוב בע"מירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית

3. הענקת כתב פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם
למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה

תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו
על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו
מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא

משרה בחברה קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם
להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים.

רובעברבעדבעד
√לא77.51מיוחד

אונ'617
12601166191030.0410/06/18גזית-גלוב בע"מירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית

4. הענקת פטור למר דורי סגל, דירקטור בחברה. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה
באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב

פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין
אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה).
ההחלטה המוצעת: להעניק למר סגל כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

רובעברבעדבעד
-לארגיל

אונ'618
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

1. מתן התחייבות לפטור לה"ה עדי עזרא ודוד עזרא מבעלי השליטה בחברה בנוסח המצורף כנספח א לדוחשנתית15:00
רובעברבעדבעדזימון האסיפה הכללית והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.

√לא85.65מיוחד

619
אונ'

ירושלים
נטו מ.ע. אחזקות

16801311859810.04בע"מ
10/06/18

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 והכל כמפורט בסעיף 10.1.2 לדוח הזימון המצורף.שנתית15:00

אונ'620
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

3. מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואישנתית15:00
רובעברבעדבעדהחשבון והכל כמפורט בסעיף 10.1.3 לדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'621
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'622
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'623
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'624
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

7. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרצ'נסקי כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימוןשנתית15:00
רובעברנגדנגדהמצורף.

√לארגיל

אונ'625
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

8. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימוןשנתית15:00
רובעברבעדבעדהמצורף.

√לארגיל

אונ'626
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

9. תשלום מענק שנתי ע"ס כ-248 אלפי ש"ח למנכ"ל החברה מר עמיהוד גולדין והכל כמפורט בסעיף 10.1.5שנתית15:00
רובעברנגדבעדלדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'627
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

10. שינוי לא מהותי בתנאי הגמול של מר עמיהוד גולדין, מנכ"ל החברה מכ-83 אלפי ₪ לחודש ל-91 אלפי ₪שנתית15:00
רובעברבעדבעדלחודש והכל כמפורט בסעיף 10.1.6 לדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'628
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

רובעברבעדבעד11. מינוי ד"ר אריאל בנטנקור כדירקטור חיצוני בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.7 לדוח הזימון המצורף.שנתית15:00
√לא99.72מיוחד

אונ'629
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

12. התחייבות למתן שיפוי בהתאם לנוסח המופיע בנספח ד' לדוח זימון האסיפה לד"ר אריאל בנטנקור ,שנתית15:00
רובעברבעדבעדהמתמנה לדירקטור חיצוני והכל כמפורט בסעיף 10.1.8 לדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'630
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

שנתית15:00
13. מתן התחייבות לפטור בהתאם לנוסח המופיע בנספח א לדוח זימון האסיפה לד"ר אריאל בנטנקור

(מתמנה לדירקטור חיצוני) ולדירקטורים המכהנים : ארתור דוד זרנצ'נסקי, מזל כהן בהארי ,ציפורה הלברכט
ואריה פלדמן והכל כמפורט בסעיף 10.1.9 לדוח הזימון המצורף.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'631
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

14. מתן התחייבות לפטור למר עמיהוד גולדין , מנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.10 לדוח הזימוןשנתית15:00
רובעברבעדבעדהמצורף.

√לא58.76מיוחד

אונ'632
ירושלים

נטו מ.ע. אחזקות
16801311859810.0410/06/18בע"מ

15. הכללת ד"ר אריאל בנטנקור (מתמנה לדירקטור חיצוני) בביטוח דירקטורים הקיימת של החברה ובפוליסותשנתית15:00
רובעברבעדבעדהעתידיות והכל כמפורט בסעיף 10.1.11 לדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'633
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2017 (הכולל דיווח על שכרו של רואה החשבוןשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהמבקר בשנת 2017).

אונ'634
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'635
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'636
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'637
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה חרמונישנתית11:00
√לארגיל

אונ'638
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייטשנתית11:00
√לארגיל

אונ'639
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודהשנתית11:00
√לארגיל

רוב8. מינוי הגברת רות לנדוי (לנדאו) כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וקביעת תנאי11/06/18אונ'



√לא76.27מיוחדלא עברנגדנגדכהונתהשנתית3540192734440.1811:00טלסיס בע"מירושלים640

אונ'641
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

9. להאריך את כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס, גרינבאום ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברהשנתית11:00
רובעברבעדבעדוזאת עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'642
3540192734440.1811/06/18טלסיס בע"מירושלים

רובעברבעדבעד10. מינוי מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וקביעת תנאי כהונתושנתית11:00
√לא99.95מיוחד

אונ'643
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001357545540.0312/06/18והשקעות בע"מ

רובעברבעדבעד1. החלפת תקנון ההתאגדות של החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'644
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928680650.3012/06/18בע"מ

מיוחדת14:00

1. אישור הגדלת ההון הרשום ותיקון תקנון החברה בהתאם- מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה
מ- 10,000,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ כ"א ל-20,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א, כך שהון

המניות הרשום של החברה יכלול 20,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א. בכפוף לאישור הגדלת ההון
הרשום כמפורט לעיל, יתוקן סעיף 7 לתקנון ההתאגדות של החברה/

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'645
69403419526800.0212/06/18אלקו בע"מירושלים

מיוחדת17:00

1. מינוי מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף מיום 6 ביולי 2018 והענקה לו של כתב שיפוי
בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר הייבלום, באם ימונה, תהיה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף,

בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר הייבלום לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של
הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות מר הייבלום ראה

סעיף 1.1 לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.

רובעברבעדבעד
√לא99.8מיוחד

אונ'646
69403419526800.0212/06/18אלקו בע"מירושלים

מיוחדת17:00

2. מינוי גב' סופי כספי כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף מיום 6 ביולי 2018 והענקה לה של כתב שיפוי
בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' כספי, באם תמונה, תהיה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף,

בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' כספי לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של
הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר

גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות גב' כספי ראה סעיף
1.2 לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'647
69403419526800.0212/06/18אלקו בע"מירושלים

מיוחדת17:00

3. מינוי מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה בתוקף מיום 6 ביולי 2018 והענקה לו של כתב שיפוי
בנוסח המקובל בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר בן דיין לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה

ושכר דירקטורים בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות

מר בן דיין ראה סעיף 1.3 לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'648
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.שנתית11:00

אונ'649
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיון2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2017.שנתית11:00

אונ'650
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

שנתית11:00
3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת KPMG, כרואי החשבון המבקרים של

החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'651
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'652
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

רובעברנגדנגד5. הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'653
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

6. הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי - אבנון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית11:00
רובעברנגדנגדהחברה.

√לארגיל

אונ'654
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

רובעברבעדבעד7. הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'655
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

רובעברבעדבעד8. תיקון תקנון החברהשנתית11:00
√לא99.99מיוחד

אונ'656
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

9. אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשרשנתית11:00
רובעברבעדבעדאינם נמנים על בעל השליטה או קרוביו, כפי שיכהנו בה מעת לעת.

√לארגיל

אונ'657
1550364239580.0913/06/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

10. אישור הענקת כתב השיפוי החדש לנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרוביו, לתקופהשנתית11:00
רובעברבעדבעדשל שלוש שנים החל מיום 17.6.2018.

√לא93.11מיוחד

אונ'658
ירושלים

בריל תעשיות
399014411960.0513/06/18נעליים בע"מ

רובלא עברנגדבעד1. עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'659
ירושלים

בריל תעשיות
399014411960.0513/06/18נעליים בע"מ

2. עדכון תנאי ההתקשרות עם מר שחר תורג'מן בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה (*יובא לדיון ואישור רק ככלשנתית16:00
נגדבעדשנושא מס' 1 על סדר היום, יאושר קודם לכן על-ידי האסיפה)

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'660
1109917166870.0014/06/18פלאזה סנטרס אן.ויירושלים

Proposal to adopt (vaststellen) the Company’s Dutch statutory annual accounts for the financial yearשנתית10:00
ended 31 December 2017רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'661
1109917166870.0014/06/18פלאזה סנטרס אן.ויירושלים

רובעברבעדבעדProposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2017שנתית10:00
√לארגיל

אונ'662
1109917166870.0014/06/18פלאזה סנטרס אן.ויירושלים

Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business .3שנתית10:00
for the financial year ended 31 December 2017רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'663
1109917166870.0014/06/18פלאזה סנטרס אן.ויירושלים

Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner: Mr. Jeroen Spiekker) as the .4שנתית10:00
external auditor for the 2018 financial yearרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'664
1109917166870.0014/06/18פלאזה סנטרס אן.ויירושלים

Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and .5שנתית10:00
may be reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Associationרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'665
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director .1שנתית10:00
√לארגיל



אונ'666
ירושלים

113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגס
10:00

רובעברבעדבעדTo elect Mr. Antoine Bonnier as director .2שנתית
רגיל

√לא

אונ'667
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Mr. Laurence N. Charney as director .3שנתית10:00
√לארגיל

אונ'668
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Mr. N. Scott Fine as director .4שנתית10:00
√לארגיל

אונ'669
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Dr. Bill Foo as director .5שנתית10:00
√לארגיל

אונ'670
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Mr. Aviad Kaufman as director .6שנתית10:00
√לארגיל

אונ'671
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Mr. Arunava Sen. as director .7שנתית10:00
√לארגיל

אונ'672
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2018 and .8שנתית10:00
Authorisation of Our Directors to Fix Their Remunerationרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'673
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

רובעברנגדנגדTo Authorise the Ordinary Share Issuances .9שנתית10:00
√לארגיל

אונ'674
113413930966530.0214/06/18קנון הולדינגסירושלים

שנתית10:00
To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 .10
and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and

Issuance of Ordinary Shares
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'675
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116534589270.0118/06/18

12:00
שנתית

-לאדיוןדיוןדיוןקבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת 2017.ומיוחדת

אונ'676
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116534589270.0118/06/18

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'677
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116534589270.0118/06/18

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'678
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116534589270.0118/06/18

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץומיוחדת
√לארגיל

אונ'679
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116534589270.0118/06/18

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. אישור מינויו של מר שלמה אליהו כיו"ר הדירקטוריון של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'680
ירושלים

סינרג'י כבלים בע"מ
7780281018/06/18(מחוקה)

ללא1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג'').אג"ח22:00
רובעברבעדהמלצה

√לא100מיוחד

אונ'681
108412864531660.0019/06/18קבוצת דלק בע"מירושלים

13:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2017ומיוחדת

אונ'682
108412864531660.0019/06/18קבוצת דלק בע"מירושלים

13:00
שנתית

רובעברנגדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקרומיוחדת
√לארגיל

אונ'683
108412864531660.0019/06/18קבוצת דלק בע"מירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת
3. להאריך את כהונתה של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת

רובעברבעדבעדבת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 25.06.2018.
√לא98.24מיוחד

אונ'684
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Mr. Phillip Frost, M.D a director .1שנתית10:00
√לארגיל

אונ'685
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA a director .2שנתית10:00
√לארגיל

אונ'686
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Mr. Steven D. Rubin as director .3שנתית10:00
√לארגיל

אונ'687
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברבעדבעדTo elect Mr. Robert S. Fishel as director .4שנתית10:00
√לארגיל

אונ'688
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Mr. Richard M. Krasno a director .5שנתית10:00
√לארגיל

אונ'689
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Mr. Richard A. Lerner a director .6שנתית10:00
√לארגיל

אונ'690
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Mr. John A. Paganelli a director .7שנתית10:00
√לארגיל

אונ'691
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Mr. Richard C. a director .8שנתית10:00
√לארגיל

אונ'692
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

רובעברנגדנגדTo elect Alice Lin-Tsing Yu, M.D., Ph.D. as director .9שנתית10:00
√לארגיל

אונ'693
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

To take a non-binding advisory vote to approve the compensation paid to the Company’s named .10שנתית10:00
;(”executive officers (“Say on Payרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'694
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the Company’s independent registered public .11שנתית10:00
accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2018; andרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'695
112954383927130.0121/06/18אופקו הלת', אינקירושלים

To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any .12שנתית10:00
.adjournments thereofלאל.רעברנגדנגד√



אונ'696
ירושלים

סודהסטרים
112130072070520.0221/06/18אינטרנשיונל בע"מ

To elect Mr. Eytan Glazer to serve as a Class II director and to hold office until the annual generalשנתית14:00
.meeting of shareholders to be held in 2021רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'697
ירושלים

סודהסטרים
112130072070520.0221/06/18אינטרנשיונל בע"מ

To re-elect Ms. Lauri Hanover to serve as a Class II director and to hold office until the annual generalשנתית14:00
.meeting of shareholders to be held in 2021רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'698
ירושלים

סודהסטרים
112130072070520.0221/06/18אינטרנשיונל בע"מ

To re-elect Mr. Stanley Stern to serve as a Class II director and to hold office until the annual .3שנתית14:00
.general meeting of shareholders to be held in 2021רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'699
ירושלים

סודהסטרים
112130072070520.0221/06/18אינטרנשיונל בע"מ

To approve the grant of performance-based restricted share units and service-based restricted share .4שנתית14:00
.units to the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Daniel Birnbaumנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'700
ירושלים

סודהסטרים
112130072070520.0221/06/18אינטרנשיונל בע"מ

To approve an increase in the number of ordinary shares reserved for issuance under the .5שנתית14:00
.Company’s 2010 Employee Share Option Planרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'701
ירושלים

סודהסטרים
112130072070520.0221/06/18אינטרנשיונל בע"מ

שנתית14:00
To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting .6
firm and a member firm of KPMG International, as the Company’s independent auditor for the year

.ending December 31, 2018, and until the next annual general meeting of shareholders
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'702
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054025/06/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח18:00

1. מינוי עו"ד אמיר פלמר כב"כ המחזיקים לצורך הגשת תביעות כנגד נושאי משרה – החלטה רגילה מינוי עו"ד
אמיר פלמר כב"כ המחזיקים לצורך הגשת תביעות, ככל ויוחלט על הגשתן, כנגד דירקטורים ונושאי משרה

בהתאם להצעה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה לעיל יובהר כי: הצעת ההחלטה
דלעיל מועלית להצבעה במקביל גם באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה. לפיכך, ככל
שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תאושר הן באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והן באסיפה של מחזיקי

אגרות החוב (סדרה ג') ימונה עו"ד פלמר כב"כ מחזיקי שתי הסדרות. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה ויראו את האמור בסעיף 9 זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה

הנ"ל.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

703
אונ'

ירושלים
אולימפיה החזקות

17900620נדל"ן בע"מ (מחוקה)
25/06/18

אג"ח18:00

1. מינוי עו"ד אמיר פלמר כב"כ המחזיקים לצורך הגשת תביעות כנגד נושאי משרה – החלטה רגילה מינוי עו"ד
אמיר פלמר כב"כ המחזיקים לצורך הגשת תביעות, ככל ויוחלט על הגשתן, כנגד דירקטורים ונושאי משרה
בהתאם להצעה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה לעיל יובהר כי: • הצעת

ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה במקביל גם באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה,
לפיכך ככל שההחלטה שבסעיף 1 זה תאושר הן באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והן באסיפה של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ימונה עו"ד פלמר כב"כ מחזיקי שתי הסדרות. ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 שלהלן, כחלק בלתי

נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
עברנגדהמלצה

רוב
√לארגיל

אונ'704
ירושלים

גמול חברה
111675535791.150.0027/06/18להשקעות בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון1. דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע לפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום.אג"ח15:30

אונ'705
ירושלים

גמול חברה
111675535791.150.0027/06/18להשקעות בע"מ

אג"ח15:30
2. דיווח על ידי וב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן. בין השאר יתקיים דיון באשר למימון הליכים משפטיים

אשר התמורה מהם, ככל שתתקבל, תהא של מחזיקי אגרות החוב כולל האפשרות של מימון ההליך על ידי
מחזיקי אגרות החוב.

-לאדיוןדיוןדיון

אונ'706
ירושלים

גמול חברה
111675535791.150.0027/06/18להשקעות בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.אג"ח15:30

אונ'707
6860146114350.0128/06/18מהדרין בע"מירושלים

1. למנות את מר חורחה הוגו למקוף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועדמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה.

√לא75.57מיוחד

אונ'708
ירושלים

לוינשטין נכסים
11190809870960.0101/07/18בע"מ

14:00
מיוחדת

נגדבעד1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברהנדחית

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'709
ירושלים

לוינשטין נכסים
11190809870960.0101/07/18בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול עם בעלת השליטה בחברה, חברת משולם לוינשטין

רובעברבעדבעדהנדסה וקבלנות בע"מ, בתוקף מיום 1 בינואר 2018
√לא94.21מיוחד

אונ'710
ירושלים

דלק קידוחים -
475020107521430.0101/07/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד1. אישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות

√לא99.58מיוחד

אונ'711
108469818085070.0201/07/18חילן בע"מירושלים

רובעברבעדבעדמינויה של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 2 ביולי, 2018מיוחדת16:00
√לא99.99מיוחד

אונ'712
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

1. דיון בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדין ההולנדי ובדו"ח התקופתי של החברה לשנתשנתית11:00
רובדיוןדיוןדיון2017, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (ללא החלטה)

√לאמיוחד

אונ'713
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

2. אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצעשנתית11:00
רובעברבעדבעדלאמץ את הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדין ההולנדי.

√לארגיל

אונ'714
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

שנתית11:00
3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון

החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'715
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

שנתית11:00
IUS Statutory Audits 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד

Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2018,
וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדין ההולנדי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'716
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנתשנתית11:00
רובעברנגדנגדהכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017.

√לארגיל

אונ'717
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

6. מינויו של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Danielשנתית11:00
רובעברבעדבעדMoser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

√לארגיל

אונ'718
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

7. מינויו של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Patrickשנתית11:00
רובעברבעדבעדBurke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

√לארגיל

רוב8. מינויו של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר 02/07/18Jeroenבראק קפיטלאונ'



√לארגילעברבעדבעדDorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.שנתית112160731000810.0211:00פרופרטיז אן ויירושלים719

אונ'720
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

9. מינויו של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Clausשנתית11:00
בעדבעדJorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'721
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

10. מינויו של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מרשנתית11:00
בעדבעדFriedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'722
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

11. מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מרשנתית11:00
רובעברבעדבעדNicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

√לארגיל

אונ'723
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

שנתית11:00
Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg, 12. הכללת ה"ה
Nicolaas van Ommen(להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי

משרה הנוכחית (החלטה)
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'724
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

רובעברבעדבעד13. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה)שנתית11:00
√לארגיל

אונ'725
ירושלים

בראק קפיטל
112160731000810.0202/07/18פרופרטיז אן וי

רובעברבעדבעד14. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה).שנתית11:00
√לארגיל

אונ'726
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next .1שנתית11:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'727
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the .2
next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve

the terms of his compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in
.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'728
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next .3
annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the
terms of her compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in

.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'729
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mr.Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the .4
next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve

the terms of his compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in
.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'730
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the .5
next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve

the terms of his compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in
.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'731
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the .6
next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve

the terms of his compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in
.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'732
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next .7
annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the
terms of his compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in

.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'733
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next .8
annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the
terms of her compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in

.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'734
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the .9שנתית11:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'735
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next .10
annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the
terms of his compensation in compliance with the Company’s Compensation Policy as set forth in

.Proposal 1 of the Proxy Statement

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'736
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00
TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next .11

annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed and approve his
.terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'737
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00
TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief executive officer, Mr. Russell .12

Ellwanger, in compliance with the Company’s Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the
.Proxy Statement

נגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'738
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance .13שנתית11:00
.with the Company’s Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'739
ירושלים

טאואר
108237979252550.0303/07/18סמיקונדקטור בע"מ

שנתית11:00

TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as director under Proposal 1) the .14
proposed equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein

and Russell Ellwanger), in compliance with the Company’s Compensation Policy, as described in
.Proposal 5 of the Proxy Statement

רובעברנגדבעד
√לארגיל

TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor &amp; Co. as the independent public .15



אונ'740
ירושלים

טאואר
סמיקונדקטור בע"מ

108237979252550.0303/07/18
11:00

accountant of the Company for the year ending December 31, 2018 and for the period commencingשנתית
January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit

.Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'741
ירושלים

אלרון תעשיה
7490774408030.0404/07/18אלקטרונית בע"מ

מיוחדת15:30

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח "דירקטורים ונושאי משרה" החל מיום 1 ביולי 2018 (מועד תום
פוליסת הביטוח הנוכחית בה התקשרה החברה) באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל", "תחילת תקופת

הביטוח הראשונה") לתקופה של 18 חודשים ("תקופת הביטוח הראשונה") ואישור מראש של התקשרות החברה
בפוליסת ביטוח כאמור בסעיף זה לאחר תום תקופת הביטוח הראשונה, הכל לרבות בדרך של הארכת

הפוליסה הנוכחית ו/או באמצעות רכישת פוליסות חדשות, ואשר יחולו לגבי הדירקטורים ונושאי המשרה, כפי
שיכהנו בחברה ובקבוצה מעת לעת, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ו/או אשר לגביהם

לנושאי משרה בחברה קיים עניין אישי, בכפוף לתנאים המפורטים בדוח המיידי. החלטה זו תעמוד בתוקף
לתקופה של שלוש שנים ממועד תחילת תקופת הביטוח הראשונה; וכן לאשר אפשרות להרחבת הפוליסה, בין
אם במהלך תקופת הביטוח הראשונה ובין אם לאחריה, במקרה בו כתוצאה משינויים בפעילות החברה ו/או

בבורסות בהן היא נסחרת יתעורר הצורך בהרחבת האירועים ו/או ההיקפים אותם מכסה הפוליסה, בכפוף
לקיום התנאים האמורים בסעיף 12.4 לדוח המיידי ובכפוף לקבלת אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון.

רובעברבעדבעד
√לא99.94מיוחד

אונ'742
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105650560.6505/07/18בע"מ

15:00
מיוחדת

נדחית
1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 80 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ

רובעברבעדבעדהמצורף לדיווח זה.
√לארגיל

אונ'743
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105650560.6505/07/18בע"מ

15:00
מיוחדת

נדחית

2. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנים 2019, 2020 ו- 2021, על פי
הנוסח המצורף כנספח א', בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם להוראות המפקח על
הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.

רובעברנגדבעד
√לא61.35מיוחד

אונ'744
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105650560.6505/07/18בע"מ

15:00
מיוחדת

נדחית

3. אישור, בכפוף לאישור בנק ישראל, התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד לשיתוף פעולה עם העובדים בכל
הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק, לרבות במו"מ לקראתה ובביצועה, ככל שתחתם,

בתמורה לתשלום מענק מכירה ופיצוי פיטורין מוגדלים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח
זה.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'745
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105650560.6505/07/18בע"מ

15:00
מיוחדת

נדחית

4. אישור, על פי הקבוע בחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסים
(אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, ובכפוף לאישור בנק ישראל,
להחיל בהתאמות מסוימות את עקרונות מתווה שיתוף הפעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת
השליטה בבנק או מיזוג הבנק כאמור לעיל, על נושאי המשרה בבנק (ובכללם, מנכ"ל הבנק) וחברי ההנהלה

האחרים בבנק. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.

רובעברנגדבעד
√לא56.9מיוחד

אונ'746
ירושלים

מזרחי טפחות
חברה להנפקות

בע"מ
231019124317570.1308/07/18

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:00

אונ'747
ירושלים

מזרחי טפחות
חברה להנפקות

בע"מ
231019124317570.1308/07/18

2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 43' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחיםאג"ח10:00
רובעברבעדבעדוהמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'748
ירושלים

אלבר שירותי
1138536553812.71.1608/07/18מימונית בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:30

אונ'749
ירושלים

אלבר שירותי
1138536553812.71.1608/07/18מימונית בע"מ

2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה טו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחיםאג"ח10:30
רובעברבעדבעדוהמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'750
ירושלים

אינטר תעשיות
1080928579140.3008/07/18בע"מ

רובעברבעדבעד1. החלפת רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרומיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'751
ירושלים

בריל תעשיות
399014475670.0508/07/18נעליים בע"מ

1. הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2017 ובדו"ח דירקטוריון החברה לשנת 2017. בנושא זה יערךשנתית16:00
√לאדיוןדיוןדיוןדיון בלבד, ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

אונ'752
ירושלים

בריל תעשיות
399014475670.0508/07/18נעליים בע"מ

2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה, משרד סומך חייקין, והסמכת דירקטוריון החברה לקבועשנתית16:00
רובעברבעדבעדאת שכרו.

√לארגיל

אונ'753
ירושלים

בריל תעשיות
399014475670.0508/07/18נעליים בע"מ

שנתית16:00
3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר משה גנזי, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו 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")).

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'754
ירושלים

בריל תעשיות
399014475670.0508/07/18נעליים בע"מ

4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שמעון בוסקילה, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביוםשנתית16:00
רובעברבעדבעד9.2.2014. אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.

√לארגיל

אונ'755
ירושלים

בריל תעשיות
399014475670.0508/07/18נעליים בע"מ

5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר דוד שאואט, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביום 6.7.2017.שנתית16:00
רובעברבעדבעדאינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.

√לארגיל

אונ'756
ירושלים

בריל תעשיות
399014475670.0508/07/18נעליים בע"מ

6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון), שאינו דירקטור חיצוני. החל אתשנתית16:00
רובעברבעדבעדכהונתו ביום 26.1.2017. אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.

√לארגיל

אונ'757
ירושלים

בריל תעשיות
399014475670.0508/07/18נעליים בע"מ

7. מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן, מר חן לוי, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביוםשנתית16:00
רובעברבעדבעד17.11.2013. חבר בכל הוועדות הקבועות של הדירקטוריון.

√לארגיל

אונ'758
ירושלים

החברה לישראל
57601758762400.0509/07/18בע"מ

10:00
מיוחדת

נדחית

1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה
ואת תנאיה ממועד אישורה, כאשר נוסחת המענק השנתי בגין שנת 2018 תהא בהתאם למדיניות התגמול

הקיימת, הכל כאמור בדוח זימון האסיפה.
רובעברנגדבעד

√לא100מיוחד

אונ'759
1550363917960.0909/07/18מנרב אחזקות בע"מירושלים

רובעברבעדבעדאישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' רחל תורג'מן, ב- 3 שנים החל מיום 16.7.2018.מיוחדת11:00
√לא100מיוחד

אונ'760
74601685956810.0109/07/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

רובעברבעדבעד1. לחדש את הענקת כתבי הפטור לגב' עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון זה.מיוחדת15:00
√לא87.57מיוחד

אג"ח111675535791.150.0009/07/18גמול חברהאונ'761

1. לאשר לממן הליכים משפטיים בהם עשוי לנקוט בעל התפקיד עו"ד פיני יניב ("עו"ד יניב") כנגד נושאי משרה
בסכום של עד 1,500,000 ש"ח ("סכום המימון" ו- ההליכים המשפטיים"- בהתאמה) נוסח ההחלטה: להורות

לנאמן להעביר סך של מיליון וחצי ש"ח (1,500,000 ש"ח), מתוך הכספים המוחזקים בחשבון נאמנות על שם
הנאמן לטובת תשלום למחזיקי אגרות החוב, לצורך מימון ההליכים המשפטיים אשר אפשר שיינקטו על ידי

עו"ד יניב על פי שיקול דעתו, ובלבד שמדובר בהליכים אשר עילתם קשורה להתנהלות נושאי המשרה ו/או
√לא62.78רובלא עברנגדללאהחברה, ושהתמורות אשר יתקבלו מהליכים אלו - לאחר הפחתת העלויות השונות הכרוכות באותם הליכים -



ישולמו במלואן למחזיקי אגרות החוב. להבטחת מקורות מימון ודאיים לעו"ד יניב, לשם ניהול ההליכים16:00להשקעות בע"מירושלים
המשפטיים, יועבר מלוא סכום המימון לעו"ד יניב, אשר יעשה בו שימוש על פי שיקול דעתו. עו"ד יניב ידווח

לנאמן אחת לרבעון קלנדרי, על השימוש שבוצע על ידו בכל חלק מסכום המימון. יתרת סכום המימון אשר
תיוותר בסיום ההליכים המשפטיים – ככל שתהא כזו - תוחזר לנאמן. מובהר כי סכום המימון אשר יועבר

לעו"ד יניב בהתאם להחלטה זו (ככל שתתקבל), הינו חלק מהסכומים אשר מחזיקי אגרו

מיוחדהמלצה

אונ'762
ירושלים

אמות השקעות
113811411307920.0210/07/18בע"מ

√לאל.רעברדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:30

אונ'763
ירושלים

אמות השקעות
113811411307920.0210/07/18בע"מ

2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחיםאג"ח10:30
רובעברבעדבעדוהמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'764
ירושלים

איירפורט סיטי
109583553200610.0711/07/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.שנתית13:00

אונ'765
ירושלים

איירפורט סיטי
109583553200610.0711/07/18בע"מ

2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עדשנתית13:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.

√לארגיל

אונ'766
ירושלים

איירפורט סיטי
109583553200610.0711/07/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'767
ירושלים

איירפורט סיטי
109583553200610.0711/07/18בע"מ

4. למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתיתשנתית13:00
רובעברבעדבעדהבאה.

√לארגיל

אונ'768
ירושלים

איירפורט סיטי
109583553200610.0711/07/18בע"מ

שנתית13:00
5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה

השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'769
ירושלים

איירפורט סיטי
109583553200610.0711/07/18בע"מ

שנתית13:00
6. למנות מחדש את ד"ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של

שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

רובעברבעדבעד
√לא99.83מיוחד

אונ'770
ירושלים

איירפורט סיטי
109583553200610.0711/07/18בע"מ

שנתית13:00
7. למנות את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש

שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני), התש"ס-2000.

רובעברבעדבעד
√לא99.98מיוחד

אונ'771
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
והשקעות בע"מ

39001356863130.0312/07/18
14:00

1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביוםמיוחדת
1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א'")

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'772
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001356863130.0312/07/18והשקעות בע"מ

2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדבעלי שליטה בחברה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב'")

√לא99.74מיוחד

אונ'773
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001356863130.0312/07/18והשקעות בע"מ

3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה, בנוסחמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדכמפורט בדוח המיידי ("החלטה ג')

√לא89.83מיוחד

אונ'774
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001356863130.0312/07/18והשקעות בע"מ

מיוחדת14:00

4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל
החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד'"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של

החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1"); ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ("החלטה ד'2")

רובעברבעדבעד
√לא51.27מיוחד

אונ'775
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001356863130.0312/07/18והשקעות בע"מ

5. מינוי רו"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהכללית

√לא99.99מיוחד

אונ'776
ירושלים

אמפל-אמריקן
ישראל קורפוריישן

(מחוקה)
112562400.0315/07/18

אג"ח09:00

1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים
המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע

הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על
ידי מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיוןדיון

אונ'777
ירושלים

גבאי מניבים
7710141030520.0015/07/18ופיתוח בע"מ

מיוחדת17:00
1. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח הזימון

האסיפה המצורף לטופס דיווח זה ("דוח הזימון"). אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים
ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית. לפרטים ראה סעיף 2 לדוח הזימון.

מבוטלת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'778
ירושלים

גבאי מניבים
7710141030520.0015/07/18ופיתוח בע"מ

מיוחדת17:00
2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של יו"ר דירקטוריון החברה, גב' מיה גבאי-טובול, אחותו של בעל השליטה

בחברה, בתוקף ממועד אישור אסיפת בעלי המניות ולתקופה של שלוש שנים. לפרטים ראה סעיף 3 לדוח
הזימון.

מבוטלת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'779
ירושלים

גבאי מניבים
7710141030520.0015/07/18ופיתוח בע"מ

מיוחדת17:00
3. אישור התקשרות החברה עם אליתמר ניהול בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאות של בעל השליטה

בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול ושיווק בקשר עם פרויקט החברה בהדר יוסף בתל-אביב. לפרטים ראה
סעיף 4 לדוח הזימון.

רובעברנגדנגד
√לא83.67מיוחד

אונ'780
ירושלים

חפציבה ג'רוזלם
1099944016/07/18גולד בע"מ (מחוקה)

1. דיון והתייעצות בקשר עם הדיווחים האחרונים שפורסמו במגנ"א על ידי המנהל המיוחד, שכר טרחת המנהלאג"ח09:30
-לאדיוןדיוןדיוןהמיוחד, וקידום חלוקת דיבידנד לנושים.

אונ'781
ירושלים

חפציבה ג'רוזלם
1099944016/07/18גולד בע"מ (מחוקה)

-לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.אג"ח09:30

אונ'782
ירושלים

חפציבה ג'רוזלם
1099951016/07/18גולד בע"מ (מחוקה)

1. דיון והתייעצות בקשר עם הדיווחים האחרונים שפורסמו במגנ"א על ידי המנהל המיוחד, שכר טרחת המנהלאג"ח09:30
√לאדיוןדיוןדיוןהמיוחד, וקידום חלוקת דיבידנד לנושים.

אונ'783
ירושלים

חפציבה ג'רוזלם
1099951016/07/18גולד בע"מ (מחוקה)

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.אג"ח09:30

אונ'784
ירושלים

חפציבה ג'רוזלם
1099969016/07/18גולד בע"מ (מחוקה)

1. דיון והתייעצות בקשר עם הדיווחים האחרונים שפורסמו במגנ"א על ידי המנהל המיוחד, שכר טרחת המנהלאג"ח09:30
√לאדיוןדיוןדיוןהמיוחד, וקידום חלוקת דיבידנד לנושים.

אונ'785
ירושלים

חפציבה ג'רוזלם
1099969016/07/18גולד בע"מ (מחוקה)

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.אג"ח09:30

אונ'786
77703752414200.0219/07/18שופרסל בע"מירושלים

אישור מינויו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החלמיוחדת13:30
רובעברבעדבעדמיום 21 ביולי 2018

√לא99.37מיוחד

אונ'787
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2017.ומיוחדת



אונ'788
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח

רובעברבעדבעדהזימון.
√לארגיל

אונ'789
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'790
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של ה"ה אלדד בן משה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'791
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של ה"ה עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'792
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של ה"ה לימור בקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'793
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של ה"ה שלמה זוהר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'794
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת

רובעברנגדבעדהדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.
√לארגיל

אונ'795
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. לאשר את הארכת תוקף סעיפי השיפוי הקיימים בכתב השיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטהומיוחדת
√לא52.33מיוחד

אונ'796
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
10. מינוי מחדש של עו"ד יחיאל גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור

רובעברבעדבעדהאסיפה.
√לא100מיוחד

אונ'797
ירושלים

המ-לט
108032412987340.0219/07/18(ישראל-קנדה) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד11. לאשר את הארכת תוקף סעיפי הפטור הקיימים בכתב השיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטהומיוחדת
√לא66.07מיוחד

אונ'798
ירושלים

אנקיאנו
11267882295600.0823/07/18תרפיוטיקס בע"מ

מיוחדת10:00
1. אישור שינוי שם החברה לשם אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ ובאנגלית Anchiano Therapeutics Ltd או כל

שם דומה, אשר יאושר על-ידי רשם החברות ואשר יקבל את אישור דירקטוריון החברה, ותיקון תקנון החברה
בהתאם.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'799
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. אישור הארכת מינויו של משרד רואה החשבון המבקר ואישור שכרו לשנת 2018 ועד לאסיפה השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

אונ'800
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון, לשנת שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017ומיוחדת

אונ'801
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
3. הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אלכסנדר לנדסברג, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום

רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה
√לארגיל

אונ'802
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
4. הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה, מר יצחק זינגר, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה

רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה
√לארגיל

אונ'803
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
5. הארכת מינויה של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב צביה גרוס , לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה

רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה
√לארגיל

אונ'804
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
6. הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה, מר יהודה נסרדישי כדירקטור בלתי תלוי, לתקופת כהונה נוספת

רובעברבעדבעדועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
√לארגיל

אונ'805
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. הארכת הסכם העסקתו ושכרו של מר יצחק זינגר דירקטור בחברה, המכהן כיו"ר הדירקטוריוןומיוחדת
√לארגיל

אונ'806
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. מינויו של מר אליעזר כרמל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שניםומיוחדת
√לא99.85מיוחד

אונ'807
ירושלים

סנו-מפעלי ברונוס
81301423580670.0424/07/18בע"מ

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. מינויה של גב' רלי שביט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שניםומיוחדת
√לא100מיוחד

אונ'808
323024010346750.0224/07/18מליסרון בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה טו') שהונפקו על ידי החברה.אג"ח15:00

אונ'809
323024010346750.0224/07/18מליסרון בע"מירושלים

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.אג"ח15:00
√לארגיל

אונ'810
323024010346750.0224/07/18מליסרון בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.אג"ח15:00

אונ'811
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
1140607622852.70.3724/07/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי החברה.אג"ח15:15

אונ'812
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
1140607622852.70.3724/07/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.אג"ח15:15
√לארגיל

אונ'813
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
1140607622852.70.3724/07/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.אג"ח15:15

אונ'814
ירושלים

דלק קידוחים -
475020106112850.0124/07/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד1. אישור ההתקשרות עם קבוצת דלק בע"מ בהסכם המסדיר חלוקת עלויות העסקת עובדים

√לא83.93מיוחד

אונ'815
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131917940.0025/07/18לביטוח בע"מ

1. אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטהמיוחדת10:00
רובעברנגדבעדבחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 13 באוגוסט 2018, ללא שינוי.

√לא97.65מיוחד

אונ'816
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131917940.0025/07/18לביטוח בע"מ

מיוחדת10:00
2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות למר משה (מוקי) שנידמן, יו"ר

דירקטוריון החברה, ולדירקטור מר דורון שנידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל
מיום 13 באוגוסט 2018, כמקובל בחברה וללא שינוי.

רובעברבעדבעד
√לא77.31מיוחד

אונ'817
ירושלים

איי.די.איי. חברה
112950131917940.0025/07/18לביטוח בע"מ

רובעברנגדבעד3. אישור התקשרות החברה עם מר יעקב הבר בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה, החל מיום 4 ביולי 2018.מיוחדת10:00
√לא67.72מיוחד

אונ'818
323022414651560.2425/07/18מליסרון בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:00

√לארובעברבעדבעד2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה יג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחיםאג"ח323022414651560.2425/07/18מליסרון בע"מאונ'819



רגילוהמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)10:00ירושלים

אונ'820
3230232844122.80.0025/07/18מליסרון בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:15

אונ'821
3230232844122.80.0025/07/18מליסרון בע"מירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה יד' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחיםאג"ח10:15
רובעברבעדבעדוהמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'822
ירושלים

סיביל יורופ
פאבליק קו.לימיטד

(מחוקה)
1105246026/07/18

1. עדכון מפי המפרק, עו"ד גיא גיסין, בדבר פעילותו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 13 ביולי 2014אג"ח09:00
√לאדיוןדיוןדיוןועד למועד כינוס האסיפה המזומנת בזו.

אונ'823
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 15:302017

אונ'824
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

15:30

2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה
השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע"מ,

השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'825
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

רובעברבעדבעד3. מינוי מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה15:30
√לא99.15מיוחד

אונ'826
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

רובעברבעדבעד4. מינוי גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה15:30
√לא98.17מיוחד

אונ'827
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

רובלא עברנגדבעד5. מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה15:30
√לא53.78מיוחד

אונ'828
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

רובעברבעדבעד6. מינוי עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו15:30
√לא99.91מיוחד

אונ'829
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

15:30
7. אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי

רובעברבעדבעדלרבות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/או מנכ"ל השותף הכללי
√לא99.35מיוחד

אונ'830
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

רובעברבעדבעד8. אישור הארכה ו/או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי15:30
√לא87.3מיוחד

אונ'831
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

רובעברבעדבעד9. הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר דירקטוריון השותף הכללי15:30
√לא98.16מיוחד

832
אונ'

ירושלים
ישראמקו נגב 2

23201749607250.03שותפות מוגבלת
29/07/18

15:30
10. דיון בין מפקח השותפות לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות (ללא נוכחות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןבו)

אונ'833
ירושלים

ישראמקו נגב 2
23201749607250.0329/07/18שותפות מוגבלת

רובעברבעדבעד11. מינוי מר יגאל רונאי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי15:30
√לא98.69מיוחד

אונ'834
ירושלים

פלרם (1990)
6440135525830.0330/07/18תעשיות בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
אישור הסכם מענקים שנתיים תלויי ביצועים בין החברה וקיבוץ רמת יוחנן (בעל השליטה) ל-3 שנים, החל

רובעברנגדבעדמיום 1.1.18
√לא72.97מיוחד

אונ'835
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4631/07/18בע"מ

10:30
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017בוטלה

אונ'836
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4631/07/18בע"מ

10:30
שנתית
רוב2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקריםבוטלה

√לארגיל

אונ'837
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4631/07/18בע"מ

10:30
שנתית
רוב3. מינוי מחדש של דירקטורית מכהנת (שאינה דירקטורית חיצונית)בוטלה

√לארגיל

אונ'838
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4631/07/18בע"מ

10:30
שנתית
רוב4. הארכת כהונתו של מר דוד קליין כדירקטור חיצוניבוטלה

√לאמיוחד

אונ'839
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4631/07/18בע"מ

10:30
שנתית
רוב5. מינוי מר אריה קופמן כדירקטור חיצוניבוטלה

√לאמיוחד

אונ'840
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
1120872237885.30.6731/07/18בע"מ

10:30
אג"ח

ללא1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותבוטלה
√לאל.רמבוטלתהמלצה

אונ'841
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
1120872237885.30.6731/07/18בע"מ

10:30
אג"ח

בוטלה
2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים

והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)
ללא

√לאל.רמבוטלתהמלצה

אונ'842
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
113920320372970.1231/07/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:30

אונ'843
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
113920320372970.1231/07/18בע"מ

2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחיםאג"ח10:30
רובעברבעדבעדוהמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'844
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108219520.0331/07/18בע"מ

1. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'845
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108219520.0331/07/18בע"מ

2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עדשנתית12:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'846
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108219520.0331/07/18בע"מ

3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'847
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108219520.0331/07/18בע"מ

4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דני בן - שחר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'848
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108219520.0331/07/18בע"מ

5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברהשנתית12:00
רובעברבעדבעדלשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'849
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108219520.0331/07/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון6. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.שנתית12:00

אונ'850
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108219520.0331/07/18בע"מ

7. עדכון תנאי הסכם הניהול של החברה עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של יו"ר הדירקטוריון, מרשנתית12:00
רובעברבעדבעדיוסי קוצ'יק, באופן של נשיאת החברה בעלות רכב של מר קוצ'יק בסך של עד כ-87 אלפי ש"ח לשנה.

√לארגיל

רובדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנים שהסתיימו ביוםשנתית01/08/18רפק תקשורתאונ'



√לארגילדיוןדיוןדיון31.12.2016 וביום 31.12.2017.ומיוחדת7690261250670.5811:00ותשתיות בע"מירושלים851

אונ'852
ירושלים

רפק תקשורת
7690261250670.5801/08/18ותשתיות בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יגאל

רובעברבעדבעדברמן כדירקטור בחברה
√לארגיל

אונ'853
ירושלים

רפק תקשורת
7690261250670.5801/08/18ותשתיות בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר תנחום

רובעברבעדבעדאורן כדירקטור בחברה
√לארגיל

אונ'854
ירושלים

רפק תקשורת
7690261250670.5801/08/18ותשתיות בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
4. מינוי מחדש של מר חיים כהן כדירקטור בחברה נוסח ההצעה המוצעת: למנות מחדש את מר חיים כהן

רובעברבעדבעדכדירקטור בחברה
√לארגיל

אונ'855
ירושלים

רפק תקשורת
7690261250670.5801/08/18ותשתיות בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
5. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את

רובעברבעדבעדסומך חייקין, רו"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה
√לארגיל

אונ'856
ירושלים

רפק תקשורת
7690261250670.5801/08/18ותשתיות בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת

6. מינוי מר יעקב פרי כדירקטור חיצוני בחברה. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את יעקב פרי כדירקטור
חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה של אסיפת בעלי המניות את מינויו כדירקטור חיצוני.

מר פרי יהא זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדרגתה של החברה, כאמור להחלטת החברה
מיום 14.3.2018, כמפורט בדוח המיידי של החברה שפרסמה ביום 14.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-024616).

בנוסף, מר פרי זכאי לכתב שיפוי בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 31.12.2001, וכן
זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי המשרה, כמפורט בסעיף 22(2) בפרק ד' - פרטים נוספים

על החברה אשר נכלל בדוח התקופתי. המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך של הפניה. יצוין, כי
התגמול והזכאות האמור הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה. 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

רובעברבעדבעד
√לא99.98מיוחד

אונ'857
ירושלים

טאו תשואות בע"מ
6370126002/08/18(מחוקה)

עדכון ודיווח בנוגע לסטטוס ההסדר הכולל, כמדווח בהודעות הנאמנים באתר הבורסה לניירות ערך (מאיה)אג"ח17:00
√לאדיוןדיוןדיוןמיום 21.07.18 ומיום 22.07.18.

אונ'858
ירושלים

טאו תשואות בע"מ
6370126002/08/18(מחוקה)

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון והתייעצות בנוגע לשכר טרחתם של בעלי התפקיד שמונו מטעם בית המשפט.אג"ח17:00

אונ'859
ירושלים

טאו תשואות בע"מ
6370126002/08/18(מחוקה)

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון והתייעצות בנושאים נוספים, ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה.אג"ח17:00

אונ'860
2800165415830.1305/08/18קסטרו מודל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד1. הצעה פרטית חריגה שלבעל השליטה עשוי להיות בה עניין אישימיוחדת14:00
√לא65.16מיוחד

861
אונ'

2800165415830.13קסטרו מודל בע"מירושלים
05/08/18

עברנגדבעד2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברהמיוחדת14:00
רוב

√לא55.31מיוחד

אונ'862
2800165415830.1305/08/18קסטרו מודל בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. הצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2017מיוחדת14:00

אונ'863
2800165415830.1305/08/18קסטרו מודל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי הגב' אסתר רוטר כדירקטורית לתקופת כהונה נוספתמיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'864
2800165415830.1305/08/18קסטרו מודל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופת כהונה נוספתמיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'865
2800165415830.1305/08/18קסטרו מודל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מר אמיר תמרי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור לתקופת כהונה נוספתמיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'866
2800165415830.1305/08/18קסטרו מודל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן ושות' כרואה החשבון המבקר של החברהמיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'867
ירושלים

פרוטרום תעשיות
1081082225518810.0106/08/18בע"מ

1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג,מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהטעונות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'868
ירושלים

פרוטרום תעשיות
1081082225518810.0106/08/18בע"מ

2. לאשר הענקת בונוס חד פעמי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה, מר אורי יהודאי, בסך של 20מיוחדת15:00
רובלא עברנגדנגדמיליון דולר ארה"ב, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה.

√לא70.72מיוחד

אונ'869
ירושלים

פרוטרום תעשיות
1081082225518810.0106/08/18בע"מ

מיוחדת15:00

3. לאשר אימוץ תוכנית שימור ותשלומים מכוחה בסכום כולל של 2 מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לשלושה
(3) נושאי משרה בחברה שלהלן: (א) משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי של החברה, מר אלון שמואל גרנות; (ב)
משנה לנשיא וסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה גלובליים, מר עמוס ענתות; ו- (ג) סגן נשיא לכספים, מר גיא

גיל, בשני תשלומים בכפוף להשלמת המיזוג ויתר התנאים המפורטים בדוח זה, כאשר החלוקה ביניהם תבוצע
על פי שיקול הדעת של הנשיא ומנהל העסקים הראשי תוך התייעצות עם הרוכשת. אישור תוכנית השימור

המוצעת והתשלומים מכוחה הינו בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

רובעברבעדבעד
√לא81.21מיוחד

אונ'870
ירושלים

בתי זקוק לנפט
2590461793491.30.2506/08/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדו"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ט') שהונפקו על ידי החברה.אג"ח15:00

אונ'871
ירושלים

בתי זקוק לנפט
2590461793491.30.2506/08/18בע"מ

2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופתאג"ח15:00
רובעברבעדבעדהנאמנות.

√לארגיל

אונ'872
ירושלים

בתי זקוק לנפט
2590461793491.30.2506/08/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח15:00

אונ'873
ירושלים

החברה לישראל
5760236727729.50.6606/08/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדו"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 10) שהונפקו על ידי החברה.אג"ח16:00

אונ'874
ירושלים

החברה לישראל
5760236727729.50.6606/08/18בע"מ

2. אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה: לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החובאג"ח16:00
רובעברבעדבעדליתרת תקופת הנאמנות.

√לארגיל

אונ'875
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017נדחית

אונ'876
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2017נדחית

√לארגיל

אונ'877
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל



אונ'878
ירושלים

109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מ
14:00

שנתית
נדחית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה
רגיל

√לא

אונ'879
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'880
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'881
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'882
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'883
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'884
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
נדחית

10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2018 בהתאם למדיניות התגמול
רובעברנגדבעדשל החברה.

√לא95.58מיוחד

אונ'885
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
נדחית

11. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל
השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב שירותי דירקטורים, כמפורט

בסעיף 1.5.1 לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא91.98מיוחד

אונ'886
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
נדחית

12. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל
השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב ההתחייבות לשריון שטחי

מקרקעין, כמפורט בסעיף 1.5.2 לדוח זימון האסיפה.
רובעברנגדנגד

√לא57.86מיוחד

אונ'887
109106520983680.0107/08/18מיטרוניקס בע"מירושלים

14:00
שנתית
נדחית

13. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל
השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב מחויבות הקיבוץ להעמדת כח

אדם, כמפורט בסעיף 1.5.3 לדוח זימון האסיפה.
רובעברנגדנגד

√לא57.86מיוחד

אונ'888
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580127366860.0308/08/18בע"מ

רובעברנגדבעד1. אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברת מ.ממר ניהול בע"מ.מיוחדת15:00
√לא93.83מיוחד

אונ'889
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580127366860.0308/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה.מיוחדת15:00
√לא75.42מיוחד

אונ'890
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580127366860.0308/08/18בע"מ

רובלא עברבעדבעד3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה.מיוחדת15:00
√לא53.21מיוחד

891
אונ'

ירושלים
ארזים השקעות

13801600.46בע"מ
09/08/18

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017שנתית10:30

אונ'892
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4609/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקריםשנתית10:30
√לארגיל

אונ'893
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4609/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של דירקטורית מכהנת (שאינה דירקטורית חיצונית)שנתית10:30
√לארגיל

אונ'894
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4609/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. הארכת כהונתו של מר דוד קליין כדירקטור חיצונישנתית10:30
√לא76.65מיוחד

אונ'895
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4609/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. הארכה רטרואקטיבית של מינויו של מר דב אינגבר כדירקטור חיצונישנתית10:30
√לא99.72מיוחד

אונ'896
ירושלים

ארזים השקעות
13801600.4609/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינויו של מר אריה קופמן כדירקטור חיצונישנתית10:30
√לא99.88מיוחד

אונ'897
ירושלים

מטריקס אי.טי
44501523561450.0209/08/18בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
למנות את גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 27

רובעברבעדבעדבאוגוסט 2018.
√לא99.95מיוחד

אונ'898
3280133888710.5309/08/18פריורטק בע"מירושלים

16:00
מיוחדת
בוטלה

1. למנות את מר יהונתן רגב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד
האסיפה.

רוב
√לאמיוחד

אונ'899
3280133888710.5309/08/18פריורטק בע"מירושלים

16:00
מיוחדת
בוטלה

2. למנות את מר רן גריצרשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה
במועד האסיפה.

רוב
√לאמיוחד

אונ'900
3280133888710.5309/08/18פריורטק בע"מירושלים

16:00
מיוחדת
בוטלה

3. לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על
קבוצת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 7 ביולי 2018, בנוסח כתב ההתחייבות

לשיפוי המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

רוב
√לאמיוחד

אונ'901
3280133888710.5309/08/18פריורטק בע"מירושלים

16:00
מיוחדת
בוטלה

4. לאשר את הארכת תוקף כתב פטור מאחריות לדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על
קבוצת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד האסיפה, בנוסח כתב הפטור

מאחריות המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.

רוב
√לאמיוחד

אונ'902
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054009/08/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1. ביצוע שלב ב' של הביקורת החקירתית לצורך הגשת תביעות – החלטה רגילה רקע בהמשך להחלטת מחזיקי
אגרות החוב למינוי חוקר לצורך ביצוע בדיקה מקדמית (ברמה החשבונאית חקירתית) , ולאחר היוועצות עם

ב"כ המחזיקים, עו"ד אמיר פלמר, נמצא כי ישנם ממצאים המצדיקים את המשך ביצועה של הביקורת
החקירתית לצורך הגשת תביעות, בעיקר בכל הקשור לעסקאות המקרקעין שבוצעו על ידי החברה באוקראינה.
לאור זאת, מועלית להצבעה הצעת החלטה בדבר ביצוע שלב ב' של הביקורת החקירתית ובהתאם אישור שכר
טרחתו של החוקר וכן נטילת הלוואה נוספת ממר גיל צברי לצורך מימון שכר טרחת החוקר. הצעת ההחלטה:

לאשר ביצוע שלב ב' של הביקורת החקירתית ע"י החוקר, בייקר טילי, ובהתאם לאשר את שכר טרחתו של
החוקר עבור ביצוע שלב ב' בסך כולל של 61,425 ₪ כולל מע"מ. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

2. נטילת הלוואה נוספת להמשך מימון פעילות החוקר והתקשרות עם מר גיל צברי בהסכם הלוואה – החלטה
מיוחדת כל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, לאשר נטילת הלוואה בסך של 60,000 ₪ ממר גיל צברי, אשר

תנאיה יהיו בהתאם למפורט בהסכם ההלוואה המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (להלן: "הסכם ההלוואה"),
וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להורות לנאמן לחתום על הסכם ההלוואה. לעניין ההחלטה שבסעיף 2 זה יובהר



אונ'903
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054009/08/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00
כדלקמן: • הלוואה זו תשמש לתשלום עבור שירותי החוקר כמפורט בסעיף 1 לעיל (ככל שתתקבל) ותוחזר למר

צברי אך ורק באמצעות כספים שיתקבלו מהמפרקים של החברה ולפני כל חלוקת כספים למחזיקים. •ככל
שההחלטה שבסעיף 1 ו- 2 לעיל תתקבלנה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, הלוואה,

ככל שתועמד, תועמד בחלקים שווים לנאמנים לאגרות החוב ותיפרע, בחלקים שווים, על ידי כל אחד
מהנאמנים (כל נאמן – מחצים מסכום ההלוואה) באמצעות כספים שיתקבלו בידי הנאמנים לצורך חלוקה
למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, ככל שיתקבלו. •ככל שההחלטה שבסעיף 2 לעיל תתקבל על ידי
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד, ההלוואה תועמד לנאמן במלואה ותיפרע באמצעות כספים

שיתקבלו

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לא99.57מיוחד

אונ'904
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790062009/08/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1.1. ביצוע שלב ב' של הביקורת החקירתית לצורך הגשת תביעות – החלטה רגילה. לאשר ביצוע שלב ב' של
הביקורת החקירתית ע"י החוקר, בייקר טילי, ובהתאם לאשר את שכר טרחתו של החוקר עבור ביצוע שלב ב'

בסך כולל של 61,425 ₪ כולל מע"מ. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8
לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'905
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790062009/08/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1.2. נטילת הלוואה נוספת להמשך מימון פעילות החוקר והתקשרות עם מר גיל צברי בהסכם הלוואה –
החלטה מיוחדת ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, לאשר נטילת הלוואה בסך של עד 60,000 ₪ ממר

גיל צברי, אשר תנאיה יהיו בהתאם למפורט בהסכם ההלוואה המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (להלן: "הסכם
ההלוואה"), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להורות לנאמן לחתום על הסכם ההלוואה. לעניין ההחלטה שבסעיף

1.2 זה יובהר כדלקמן: • הלוואה זו תשמש לתשלום עבור שירותי החוקר כמפורט בסעיף 1.1 לעיל (ככל
שתתקבל) ותוחזר למר צברי אך ורק באמצעות כספים שיתקבלו מהמפרקים של החברה ולפני כל חלוקת

כספים למחזיקים. • ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 ו- 1.2 לעיל תתקבלנה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ב') של החברה, הלוואה, ככל שתועמד, תועמד בחלקים שווים לנאמנים לאגרות החוב ותיפרע, בחלקים

שווים, על ידי כל אחד מהנאמנים (כל נאמן – מחצים מסכום ההלוואה) באמצעות כספים שיתקבלו בידי
הנאמנים לצורך חלוקה למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, ככל שיתקבלו. • ככל שההחלטה שבסעיף

1.2 לעיל תתקבל על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בלבד, ההלוואה תועמד לנאמן במלואה ותיפרע
באמצעות כספים שיתקבלו בידי הנאמן לצורך חלוקה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בלבד, ככל שיתקבלו.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף 8 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לא99.9מיוחד

אונ'906
ירושלים

גבאי מניבים
7710141054360.0012/08/18ופיתוח בע"מ

1. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ("התקנון"), בתוקף ממועד אישור אסיפה, בהתאם לנוסח התקנוןמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהמצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה ("דוח הזימון").

√לארגיל

אונ'907
ירושלים

גבאי מניבים
7710141054360.0012/08/18ופיתוח בע"מ

רובעברבעדבעד2. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון, בהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון.מיוחדת14:00
√לא58.44מיוחד

אונ'908
ירושלים

290023564000.1612/08/18תעוזה
15:00

מיוחדת
1. מינויה של רות אלון כדירקטורית חיצונית בחברה ,קביעת שכרה בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתקנות

הגמול בהתאם לדרגה של החברה והענקה לה של 223,505 אופציות למניות של החברה במחיר מימוש של 0.845
₪ למניה.

רובעברנגדנגד
רגיל

√לא

אונ'909
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401434052180.0214/08/18ביטוח בע"מ

מיוחדת16:00
1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ,

חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח
המיידי.

רובעברנגדבעד
√לא85.05מיוחד

אונ'910
ירושלים

בראק קפיטל
112160731364160.0116/08/18פרופרטיז אן וי

מיוחדת14:00
Friedrich כדירקטור חיצוני של החברה – מוצע לאשר את מינויו של מר Friedrich Munsberg 1. מינוי מר
Munsberg כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל החל

ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה.
רובעברבעדבעד

√לא99.99מיוחד

אונ'911
ירושלים

בראק קפיטל
112160731364160.0116/08/18פרופרטיז אן וי

מיוחדת14:00

2. מינוי מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) של החברה – מוצע
לאשר את מינויה מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית)

בדירקטוריון החברה, בכפוף לסיווגה ככזו על ידי ועדת הביקורת של החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל
ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בדוח מיידי זה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'912
ירושלים

בראק קפיטל
112160731364160.0116/08/18פרופרטיז אן וי

מיוחדת14:00

3. מינוי מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) של החברה – בכפוף לאישור תיקון תקנון
החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לאשר את מינויו של מר Claus Jorgensen כדירקטור
(שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויו על ידי

האסיפה המזומנת בזאת.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'913
ירושלים

בראק קפיטל
112160731364160.0116/08/18פרופרטיז אן וי

4. תיקון תקנון החברה – מוצע לתקן באופן חלקי את תקנון החברה, בעיקר באופן שיאפשר הבחנה ברורהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדיותר בין "Executive Director" לבין "Non-Executive director", בהתאם לדין ההולנדי.

√לארגיל

אונ'914
ירושלים

בראק קפיטל
112160731364160.0116/08/18פרופרטיז אן וי

מיוחדת14:00

5. סיווג דירקטורים – בכפוף ובהתאם לתיקון החלקי לתקנון החברה המוצע כמפורט בדוח זימון האסיפה
הכללית, מוצע לסווג את מר Nick Van Ommen כ- Executive Director היחיד בחברה, וכן, מוצע לסווג את

יתר חברי דירקטוריון החברה כ- Non-Executive Directors (סיווג כאמור של מר Friedrich Munsberg, מר
Claus Jorgensen וגב' נועה שחם, כפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח

מיידי זה).

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'915
ירושלים

תיא חברה
7960111339700.5419/08/18להשקעות בע"מ

15:00
מיוחדת

נדחית
1. אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר, כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות

רובעברנגדבעדכמפורט בסעיף א' ו-ב' לדיווח המיידי המצורף.
√לא90.83מיוחד

אונ'916
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Johanan Locker as a director .1שנתית10:00
√לארגיל

אונ'917
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Avisar Paz as a director .2שנתית10:00
√לארגיל

אונ'918
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Aviad Kaufman as a director .3שנתית10:00
√לארגיל

אונ'919
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Sagi Kabla as a director .4שנתית10:00
√לארגיל

אונ'920
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Ovadia Eli as a director .5שנתית10:00
√לארגיל

אונ'921
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

רובעברבעדבעדRe-election of Mr. Reem Aminoach as a director .6שנתית10:00
√לארגיל



אונ'922
ירושלים

כימיקלים לישראל
בע"מ

281014243864400.0220/08/18
10:00

רובעברבעדבעדElection of Mr. Lior Reitblatt as a director .7שנתית
רגיל

√לא

אונ'923
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

בעדבעדElection of Dr. Nadav Kaplan as external director .8שנתית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'924
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

רובעברבעדבעדReappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor .9שנתית10:00
√לארגיל

אונ'925
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןReview of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017 .10שנתית10:00

אונ'926
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

Subject to their re-election as set forth in items 2-7 above and election as set forth in item 8 above, .11שנתית10:00
approval of equity compensation for 2019 for certain directorsנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'927
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

Subject to his re-election as set forth in item 1 above, approval of equity compensation for 2018 to .12שנתית10:00
our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Lockerרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'928
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

Approval of Annual Bonus for 2017 for our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher .13שנתית10:00
Grinbaum, as described in Item 7 of the Proxy Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'929
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, .14שנתית10:00
for the year 2017, all as described in Item 7 of the Proxy Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'930
ירושלים

כימיקלים לישראל
281014243864400.0220/08/18בע"מ

שנתית10:00
Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, .15

for the relative portion he had served as Action CEO in 2018, all as described in Item 7 of the Proxy
Statement

נגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'931
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0820/08/18בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון והתייעצות בנוגע לאישור להסכם הפשרה המצורף כ- נספח א' לזימון זה.אג"ח10:00

932
אונ'

ירושלים
אאורה השקעות

37303890.08בע"מ
20/08/18

אג"ח10:00
2. דיון והתייעצות בנוגע להסכמה לשלם לנאמני הסדר הנושים של החברה (עו"ד עמית לדרמן ועו"ד חגי

√לאדיוןדיוןדיוןאולמן), שכר טרחה סופי בסך 150 אלף ₪ + מע"מ.

אונ'933
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0820/08/18בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.אג"ח10:00

אונ'934
ירושלים

מובייל מקס
טכנולוגיות בע"מ

(בשימור)
1105139192970.1521/08/18

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2017 הכולל דיווחשנתית16:00
על שכר טרחת רואה החשבון המבקר.

ללא
√לאל.רדיוןדיוןהמלצה

אונ'935
ירושלים

מובייל מקס
טכנולוגיות בע"מ

(בשימור)
1105139192970.1521/08/18

ללא2. חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים).שנתית16:00
המלצה

נבחרה
חלופה
אחרת

נבחרה
חלופה
אחרת

אין
√לאמידע

אונ'936
ירושלים

מובייל מקס
טכנולוגיות בע"מ

(בשימור)
1105139192970.1521/08/18

רובעברבעדבעד3. הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה.שנתית16:00
√לארגיל

אונ'937
ירושלים

מובייל מקס
טכנולוגיות בע"מ

(בשימור)
1105139192970.1521/08/18

רובעברבעדבעד4. מינוי דירקטורית חיצונית לחברה.שנתית16:00
√לא100מיוחד

אונ'938
ירושלים

מובייל מקס
טכנולוגיות בע"מ

(בשימור)
1105139192970.1521/08/18

רובעברנגדנגד5. הארכת כהונתו של הדירקטור סורין מוסקוביץ''שנתית16:00
√לארגיל

אונ'939
ירושלים

מובייל מקס
טכנולוגיות בע"מ

(בשימור)
1105139192970.1521/08/18

רובעברנגדנגד6. הארכת כהונתו של הדירקטור גדעון עמיהודשנתית16:00
√לארגיל

אונ'940
ירושלים

מובייל מקס
טכנולוגיות בע"מ

(בשימור)
1105139192970.1521/08/18

רובעברנגדנגד7. הארכת כהונתו של הדירקטור רענן שמחוןשנתית16:00
√לארגיל

אונ'941
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.נדחית

אונ'942
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.נדחית
√לארגיל

אונ'943
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.נדחית
√לארגיל

אונ'944
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.נדחית
√לארגיל



אונ'945
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ

110424924426380.0223/08/18
16:00

מיוחדת
נדחית

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.
רגיל

√לא

אונ'946
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.נדחית
√לארגיל

אונ'947
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.נדחית
√לארגיל

אונ'948
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.נדחית
√לארגיל

אונ'949
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

נדחית

9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו
לשנת 2016 וכן מינוי משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רו"ח מבקר נוסף החל מה 1 בספטמבר

.2018
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'950
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

נדחית
10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי , כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד

נגדבעדלתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'951
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

נדחית
11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום

נגדנגד1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'952
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

נגדנגד12. תיקון תקנון החברהנדחית
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'953
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424924426380.0223/08/18

16:00
מיוחדת

נגדנגד13. אישור תנאי עסקת מסגרת מעודכנים לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.נדחית
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'954
7260184284660.1727/08/18בנק ירושלים בע"מירושלים

מיוחדת12:30

1. למנות את מר יהודה אורבך כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות
ניהול בנקאי תקין, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים שתחל ביום 13 בספטמבר, 2018,. המינוי כפוף

לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקחת
הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

955
אונ'

ירושלים
כהן פיתוח ומבני

8100104827530.08תעשיה בע"מ
27/08/18

13:00
שנתית

דיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017ומיוחדת
רוב

√לאמיוחד

אונ'956
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של החברה

רובעברבעדבעדלתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√לארגיל

אונ'957
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

ומיוחדת
3. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור אסי ברטפלד לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של

רובעברבעדבעדהחברה
√לארגיל

אונ'958
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

ומיוחדת
4. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור ברק משרקי לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של

רובעברבעדבעדהחברה
√לארגיל

אונ'959
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

ומיוחדת
5. לאשר הארכת כהונתה של הדירקטורית ליאורה פרט לוין לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

רובעברבעדבעדשל החברה
√לארגיל

אונ'960
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

ומיוחדת
6. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור דוד שוורץ כדירקטור בלתי תלוי לתקופה שסיומה בתום האסיפה

רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה
√לארגיל

אונ'961
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

רובעברנגדנגד7. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור אורי אלדר לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'962
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

ומיוחדת
8. לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים לשנת 2017, אשר אושר בדירקטוריון החברה ביום 23.11.2017 בסך

רובעברבעדבעדשל 11,000,000 דולר ארה"ב, ואשר שולם ביום 19.12.2017
√לארגיל

אונ'963
ירושלים

כהן פיתוח ומבני
8100104827530.0827/08/18תעשיה בע"מ

13:00
שנתית

ומיוחדת

9. להאריך הסכם למתן שירותים עם קבוצת דלק, לפיו תספק קבוצת דלק שירותי ניהול ויעוץ לחברה, לתקופה
נוספת של 3 שנים החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח המיידי של החברה בדבר

כינוס האסיפה
רובעברבעדבעד

√לא91.79מיוחד

אונ'964
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017.מיוחדת15:00

אונ'965
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

מיוחדת15:00
2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד

האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין
שירותים נוספים לשנת 2017.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'966
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'967
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'968
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'969
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'970
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

√לארובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה.מיוחדת109727863908780.0127/08/18אמות השקעותאונ'971



רגיל15:00בע"מירושלים

אונ'972
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'973
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

10. מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שניםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדשתחל ביום 1.9.2018.

√לא99.75מיוחד

אונ'974
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

11. מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בתמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדשלוש שנים שתחל ביום 1.9.2018.

√לא99.75מיוחד

אונ'975
ירושלים

אמות השקעות
109727863908780.0127/08/18בע"מ

12. עדכון מדיניות התגמול של החברה באופן המוצע בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורףמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדכנספח ג' לדו"ח זימון האסיפה.

√לא62.59מיוחד

אונ'976
ירושלים

מבטח שמיר
1270196587630.0028/08/18אחזקות בע"מ

1. חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל פיתוח עסקי מר גיא שמיר, בנו של מר מאיר שמיר, בעלשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשליטה בחברה

√לא94.17מיוחד

אונ'977
ירושלים

מבטח שמיר
1270196587630.0028/08/18אחזקות בע"מ

רובעברבעדבעדמינוי גב' אלה רובינק לתקופת כהונה שלישית כדח"צ לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12 בספטמבר 2018שנתית12:00
√לא99.99מיוחד

אונ'978
ירושלים

מבטח שמיר
1270196587630.0028/08/18אחזקות בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש כדירקטור של מר יחזקאל דברת המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'979
ירושלים

מבטח שמיר
1270196587630.0028/08/18אחזקות בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש כדירקטור של מר מאיר שמיר.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'980
ירושלים

מבטח שמיר
1270196587630.0028/08/18אחזקות בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר דוד שוורץ.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'981
ירושלים

מבטח שמיר
1270196587630.0028/08/18אחזקות בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של רוה"ח המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'982
ירושלים

מבטח שמיר
1270196587630.0028/08/18אחזקות בע"מ

דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברהשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןלשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

אונ'983
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017 שפורסם ביום 29.3.2018שנתית13:00
√לאדיוןדיוןדיון(אסמכתא: 2018-01-033472) ("הדוח התקופתי").

אונ'984
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

שנתית13:00
2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה

שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות
לקבוע את שכרם

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'985
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

3. לאשר את מינויה מחדש של גב' לימור ויזל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפותשנתית13:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018

√לא98.84מיוחד

986
אונ'

ירושלים
רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
39401527061500

28/08/18
שנתית13:00

4. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות
עברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018

רוב
√לא98.84מיוחד

אונ'987
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

שנתית13:00

5. אישור מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות לאשר את מינויו מחדש של רו"ח
שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, השתחל מיום ביום 2018.8.23

ותסתיים ביום 2019.12.31 ולאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי
כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה. מובהר כי מי שיצביע "בעד" החלטה זו אינו

זכאי להצביע "בעד" נושא מס'' 8 שעל סדר היום

רובעברבעדבעד
√לא68.85מיוחד

אונ'988
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

שנתית13:00
6. לאשר הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי

משרה שהינם בעלי השליטה בשותף הכללי או קרוביהם – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, ישעיהו לנדאו, יגאל
לנדאו ויובל לנדאו, החל מיום 23.8.2018 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות

רובעברבעדבעד
√לא83.34מיוחד

אונ'989
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

שנתית13:00

7. - נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ לדירקטורים שהם
ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות לאשר מחדש, החל מיום 2018.8.23 ,נשיאה
בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ הנמצאת בבעלותה

המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון פעילות השותפות לדירקטורים המכהנים בה שהם
ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות– ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו

ויובל לנדאו

רובעברבעדבעד
√לא80.92מיוחד

אונ'990
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

שנתית13:00
8. לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של

עו"ד חיים זקס, ת.ז. 032424905 כמפקח לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפת מחזיקי יחידות
השתתפות.

רובלא עברנגדנגד
√לא77.67מיוחד

אונ'991
ירושלים

רציו חיפושי נפט
(1992) - שותפות

מוגבלת
3940152706150028/08/18

שנתית13:00

9. לאשר כי במידה ועו"ד חיים זקס יבחר כמפקח של השותפות בהתאם להחלטה שבנושא מס'' 8 לעיל, שכרו
החודשי הכולל (לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות),
יעמוד על סך בשקלים השווה ל-2,700 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ. יתר תנאי כהונתו והעסקתו יוותרו ללא שינוי

מתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה (שהינם בהתאם למפורט בהסכם
הנאמנות).

נגדנגד
הורד

מסדר
היום

√לא

אונ'992
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540522770.0129/08/18

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'993
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540522770.0129/08/18

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרםומיוחדת
√לארגיל

אונ'994
ירושלים

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540522770.0129/08/18

12:00
שנתית

נגדבעד3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורון ספירומיוחדת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

1. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי דירקטורית חיצונית. ההחלטה המוצעת: למנות את גב' חנה פייאר



אונ'995
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437149757970.0130/08/18בע"מ

מיוחדת14:00

כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (העומדת גם בתנאי
הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים;

זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי או שתודיע על הסכמתה לכך. גב' חנה
פייאר תחל את כהונתה בבנק, במועד המאוחר מבין אלה: המועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויה

כאמור לעיל, או המועד שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי או שהיא מסכימה לכך.
פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה, וכן את

ההצהרה של גב' חנה פייאר, המצורפת כנספח א' לדוח המיידי האמור.

רובעברבעדבעד
√לא99.63מיוחד

אונ'996
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437149757970.0130/08/18בע"מ

מיוחדת14:00

2. תיאור טבעו של הנושא: אישור מחדש של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק המצורף כנספח ב'
לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת ("כתב ההתחייבות"), לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק
וקרוביהם, המכהנים מעת לעת, ובכללם אלו שכיהנו בעבר או שימונו בעתיד . ההחלטה המוצעת: לאשר

מחדש את כתב ההתחייבות, לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, המכהנים מעת לעת ובכללם
אלו שכיהנו בעבר או שימונו בעתיד. פרטים נוספים: יצויין, כי כתב ההתחייבות חל על דירקטורים ונושאי

משרה אחרים, ובכללם המנהל הכללי של הבנק, על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, וכן על עובדים, הכל כמפורט
בנוסח כתב ההתחייבות. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין

זה.

רובעברבעדבעד
√לא90.95מיוחד

אונ'997
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

1. מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד
רובעברבעדבעדתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכה לקביעת שכרם, כמפורט בדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'998
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

2. מינוי לתקופת כהונה ראשונה את מר איציק בצלאל, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
רובעברבעדבעדואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'999
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה יאיר סרוסי, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'1000
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה שי ויל, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'1001
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה יחזקאל דסקל, עד תום האסיפה הכללית
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה, ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'1002
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה גלעד יעבץ, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'1003
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה צפריר יואלי, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
מבוטלתהחברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'1004
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד8. אישור תיקונים למדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.נדחית

√לא75.32מיוחד

אונ'1005
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד9.אישור הענקת אופציות למר גלעד יעבץ, מנכ"ל ודירקטורנדחית

√לא92.72מיוחד

אונ'1006
ירושלים

אנלייט אנרגיה
מתחדשת בע"מ

72001110195240.0330/08/18
15:00

שנתית
נדחית

רובעברנגדבעד10. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
מיוחד

√לא58.13

אונ'1007
ירושלים

אנלייט אנרגיה
72001110195240.0330/08/18מתחדשת בע"מ

15:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיון11. הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת 2017.נדחית

אונ'1008
ירושלים

בריל תעשיות
399014475970.0530/08/18נעליים בע"מ

רובעברנגדנגד1. עדכון מוצע בתנאי כהונת מר שחר תורג'מן, בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברהמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'1009
7970357852130.0302/09/18קליל תעשיות בע"מירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר צור דבוש, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'1010
7970357852130.0302/09/18קליל תעשיות בע"מירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר קובי לוי, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'1011
7970357852130.0302/09/18קליל תעשיות בע"מירושלים

3. מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה, גב' נעמי אנוך, עד לתום האסיפה השנתיתשנתית11:00
רובעברבעדבעדהבאה.

√לארגיל

אונ'1012
7970357852130.0302/09/18קליל תעשיות בע"מירושלים

4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברהשנתית11:00
רובעברבעדבעדוהסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עימו.

√לארגיל

אונ'1013
7970357852130.0302/09/18קליל תעשיות בע"מירושלים

5. תשלום מענק חד פעמי בסך של 180 אלף ש"ח למר קובי לוי, המכהן כדירקטור בחברה, בגין תרומתושנתית11:00
רובעברבעדבעדהייחודית לפעילותה העסקית של החברה בגין השנים 2016-2018.

√לארגיל

אונ'1014
7970357852130.0302/09/18קליל תעשיות בע"מירושלים

6. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר,שנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןדיון2017.

אונ'1015
109165110011000.0202/09/18ארד בע"מירושלים

מיוחדת14:00

1. ""אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שכירות (בנוסח מתוקן) עם דליה רמות מנשה מקרקעין אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה") הנמצאת בבעלות הקיבוצים (בחלקים שווים), לתקופה בת 10 שנים

שתחילתה ביום 2 בספטמבר 2018 וסיומה ביום 1 בספטמבר, 2028, עם אופציה של החברה להאריך את
תקופת השכירות המוארכת בתקופה נוספת של 5 שנים".

רובלא עברנגדנגד
√לא54.88מיוחד

אונ'1016
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178355660.0303/09/18תעשיות בע"מ

10:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.ומיוחדת

אונ'1017
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178355660.0303/09/18תעשיות בע"מ

10:00
שנתית

ומיוחדת

2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי
החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את

שכרם.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1018
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178355660.0303/09/18תעשיות בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1019
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178355660.0303/09/18תעשיות בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1020
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178355660.0303/09/18תעשיות בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.ומיוחדת
√לארגיל



אונ'1021
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
תעשיות בע"מ

10901178355660.0303/09/18
10:00

שנתית
ומיוחדת

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.
רגיל

√לא

אונ'1022
ירושלים

נ.ר. ספאנטק
10901178355660.0303/09/18תעשיות בע"מ

10:00
שנתית

רובעברנגדנגד7. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר גדעון קרסני.ומיוחדת
√לא66.95מיוחד

אונ'1023
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום

√לאל.רדיוןדיוןדיון31 בדצמבר 2017.

אונ'1024
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד

רובעברבעדבעדתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'1025
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
3. אישור הארכת כהונתו של מר אסף ברטפלד לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'1026
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
4. אישור הארכת כהונתה של גב' ליאורה פרט לוין לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד

רובעברנגדנגדלתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'1027
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
5. אישור הארכת כהונתו של מר אברהם הראל לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'1028
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
6. אישור מינוי מר ברק משרקי כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית

רובעברנגדנגדהכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'1029
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
7. אישור חידוש כהונתו של מר משה אברמוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה, של שלוש (3)

רובעברבעדבעדשנים נוספות, קרי מיום 16.11.2018 ועד ליום 15.11.2021 כמפורט בדוח זימון האסיפה.
√לא99.33מיוחד

אונ'1030
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

ומיוחדת
8. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר איל לפידות, בהיקף של משרה מלאה, החל מיום 1

רובעברנגדבעדבינואר 2018, לתקופה בלתי קצובה.
√לא79.95מיוחד

אונ'1031
ירושלים

הפניקס אחזקות
76701253850640.0105/09/18בע"מ

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון בתוקף החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1032
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
110766310272860.0106/09/18בע"מ

To re-elect Ami Barlev as a director to hold office until our next annual general meeting of .1שנתית10:00
.shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1033
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
110766310272860.0106/09/18בע"מ

To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of .2שנתית10:00
.shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1034
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
110766310272860.0106/09/18בע"מ

To elect Shlomo Zohar as a director to hold office until our next annual general meeting of .3שנתית10:00
.shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1035
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
110766310272860.0106/09/18בע"מ

To approve a new D&amp;O liability insurance policy, including coverage for the Company’s .4שנתית10:00
.current and future office holders who are deemed to be controlling shareholdersבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1036
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
110766310272860.0106/09/18בע"מ

בעדבעדTo approve an amendment to the Company’s Compensation Policy .5.שנתית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1037
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
110766310272860.0106/09/18בע"מ

שנתית10:00

To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a .6
member of KPMG International, as our independent registered public accountants for the year ending

December 31, 2018, and to authorize our Board of Directors and our 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

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1038
ירושלים

בי קומיוניקיישנס
110766310272860.0106/09/18בע"מ

In addition, our auditor’s report and consolidated financial statements for the year ended December .7שנתית10:00
.31, 2017 will be reviewed and discussed at the Meetingלאדיוןדיוןדיון√

אונ'1039
ירושלים

דלק קידוחים -
475020119494340.0006/09/18שותפות מוגבלת

√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון ודיון בנושא התקיימות מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמרכללית13:00

אונ'1040
ירושלים

דלק קידוחים -
475020119494340.0006/09/18שותפות מוגבלת

רובלא עברנגדנגד2.אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעהכללית13:00
√לא88.31מיוחד

אונ'1041
ירושלים

דלק קידוחים -
475020119494340.0006/09/18שותפות מוגבלת

3. חלופה 2 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד מטריכללית13:00
רובעברבעדבעדמאירי ושות'')

√לא66.32מיוחד

אונ'1042
ירושלים

דלק קידוחים -
475020119494340.0006/09/18שותפות מוגבלת

4. חלופה 3 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד בעז בןכללית13:00
רובלא עברנגדנגדצור ושות'')

√לא96.96מיוחד

אונ'1043
ירושלים

דלק קידוחים -
475020119494340.0006/09/18שותפות מוגבלת

5. חלופה 4 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד נחושתןכללית13:00
רובלא עברנגדנגדיוגב ושות'')

√לא90.8מיוחד

אונ'1044
ירושלים

דלק קידוחים -
475020119494340.0006/09/18שותפות מוגבלת

6. חלופה 5 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי נאור גרשטכללית13:00
רובלא עברנגדנגדושות'')

√לא99.97מיוחד

אונ'1045
11007184115180.0206/09/18בריינסוויי בע"מירושלים

1. אישור מדיניות תגמול, כמפורט בהרחבה בסעיף 4 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת שלמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדהחברה (מצורף).

√לא96.27מיוחד

אונ'1046
ירושלים

דוראה השקעות
ופיתוח בע"מ

(מחוקה)
3720034006/09/18

אג"ח17:30
1. דיווח ועדכון על ידי המפרקים ועל ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה לבקשת
הנאמנים, בין היתר, לחקירה נסיבות קריסת החברה) בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת

ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.
-לאדיוןדיוןדיון

אונ'1047
ירושלים

דוראה השקעות
ופיתוח בע"מ

(מחוקה)
3720034006/09/18

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.אג"ח17:30

אונ'1048
ירושלים

דוראה השקעות
ופיתוח בע"מ

(מחוקה)
3720075006/09/18

אג"ח17:30
1. דיווח ועדכון על ידי המפרקים ועל ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה לבקשת
הנאמנים, בין היתר, לחקירה נסיבות קריסת החברה) בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת

ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.
√לאדיוןדיוןדיון

דוראה השקעות



אונ'1049
ירושלים

ופיתוח בע"מ
(מחוקה)

3720075006/09/18
17:30

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.אג"ח

אונ'1050
ירושלים

דוראה השקעות
ופיתוח בע"מ

(מחוקה)
3720117006/09/18

אג"ח17:30
1. דיווח ועדכון על ידי המפרקים ועל ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה, בין
היתר, לשם חקירת נסיבות קריסת החברה), בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד

למועד האסיפה המזומנת בזאת.
√לאדיוןדיוןדיון

אונ'1051
ירושלים

דוראה השקעות
ופיתוח בע"מ

(מחוקה)
3720117006/09/18

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.אג"ח17:30

אונ'1052
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון וההנהלה ובדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2017.שנתית15:00

אונ'1053
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00
2. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר (Deloitte) כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו, וכן דיווח על שכר רואה החשבון לשנת 2017. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2

לקובץ המצורף לדיווח זה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1054
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00

3. למנות את מר שי שכנאי חרמש כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה
כדח"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים,

והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד
(1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי

תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המיידי.

רובעברבעדבעד
√לא89.94מיוחד

אונ'1055
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00

4. למנות את מר מנחם דב שוורץ כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה
כדח"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים,

והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד
(1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי

תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המיידי.

רובלא עברנגדבעד
√לא52.89מיוחד

אונ'1056
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00

5. למנות את גב' נילי אסולין כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור
או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו

עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש
שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל

דירקטור תיערך 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

הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המיידי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1057
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00

6. למנות את מר אהוד זילברברג כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור
או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו

עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש
שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל

דירקטור תיערך 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

הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המיידי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1058
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00

7. למנות את מר פאר נדיר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או
אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו
עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש
שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל

דירקטור תיערך 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

הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המיידי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1059
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00

8. למנות את גב' עליזה שרון כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור
או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו

עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש
שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל

דירקטור תיערך 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

הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המיידי.

רובלא עברנגדנגד
√לארגיל

אונ'1060
ירושלים

בנק דקסיה ישראל
7110105734440.6312/09/18בע"מ

שנתית15:00
9. לאשר את שינוי שם הבנק ל- "פרובנק ישראל בע"מ" בעברית ו- ".ProBank Israel Ltd" באנגלית, ולהסמיך
את דירקטוריון הבנק לאשר כל שם דומה אחר, ככל שהשם המוצע לא יאושר על ידי רשם החברות, וכן לתקן

בהתאם את שם הבנק בתקנון הבנק ובתזכיר הבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב
מבוטלת

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'1061
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790054012/09/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח23:00

1. נקיטת הליכים משפטיים – החלטה מיוחדת רקע בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב למינוי עוה"ד
אמיר פלמר כב"כ מחזיקי אגרות החוב לצורך הגשת תביעות בהתאם להצעת שכר הטרחה שהוגשה על ידו

ובהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב לאשר את ביצועו של שלב ב' של הביקורת החקירתית , בוצע
והסתיים שלב ב' של הביקורת הנ"ל ועל פי דוח החוקר נמצא, כי ישנן עילות לנקיטת הליכים משפטיים כנגד

הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה. לאור זאת, מועלית להצבעה הצעת ההחלטה שלהלן. הצעת ההחלטה:
להורות לנאמן לנקוט בכל הליך משפטי וכן להגיש כל בקשה ו/או תביעה כנגד הדירקטורים ונושאי המשרה של
החברה ו/או כל גורם אחר באמצעות עו"ד אמיר פלמר (ו/או מי מטעמו) והכל בהתאם לשיקול דעתו של עו"ד

פלמר ועל פי המלצתו בכל עילה ובכל הליך שיימצא לנכון. מובהר בזאת כי הצעת ההחלטה שלעיל מועלית
להצבעה גם בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה ("הסדרה האחרת"). ככל שתאושר ההחלטה

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לא99.59מיוחד



שלעיל ברוב הדרוש גם על ידי הסדרה האחרת ההליכים ו/או הבקשות ו/או התביעות יינקטו על ידי הנאמנים
לשתי הסדרות יחדיו על ידי עו"ד פלמר (ו/או מי מטעמו) ובהתאם לאמור לעיל. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפ

אונ'1062
ירושלים

אולימפיה החזקות
1790062012/09/18נדל"ן בע"מ (מחוקה)

אג"ח23:00

1. נקיטת הליכים משפטיים להורות לנאמן לנקוט בכל הליך משפטי וכן להגיש כל בקשה ו/או תביעה כנגד
הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ו/או כל גורם אחר באמצעות עו"ד אמיר פלמר (ו/או מי מטעמו) והכל

בהתאם לשיקול דעתו של עו"ד פלמר ועל פי המלצתו בכל עילה ובכל הליך שיימצא לנכון. מובהר בזאת כי
הצעת ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה גם בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה ("הסדרה

האחרת"). ככל שתאושר ההחלטה שלעיל ברוב הדרוש גם על ידי הסדרה האחרת ההליכים ו/או הבקשות ו/או
התביעות יינקטו על ידי הנאמנים לשתי הסדרות יחדיו על ידי עו"ד פלמר (ו/או מי מטעמו) ובהתאם לאמור

לעיל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון , ולעניין זה יראו את
האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לא99.9מיוחד

אונ'1063
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011113384920.0213/09/18

11:00
שנתית

ומיוחדת

1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 318 מיליון
ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.1149888 ש"ח למניה, ו-11.49888% מהונה המונפק והנפרע של

החברה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1064
108296510490640.0013/09/18אודיוקודס בע"מירושלים

נגדנגדTo reelect Mr. Doron Nevo as an outside director for an additional term of three years .1;כללית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1065
108296510490640.0013/09/18אודיוקודס בע"מירושלים

רובעברנגדנגדTo reelect Mr. Shabtai Adlersberg as a Class III director for an additional term of three years .2;כללית14:00
√לארגיל

אונ'1066
108296510490640.0013/09/18אודיוקודס בע"מירושלים

רובעברנגדנגדTo reelect Mr. Stanley Stern as a Class III director for an additional term of three years .3;כללית14:00
√לארגיל

אונ'1067
108296510490640.0013/09/18אודיוקודס בע"מירושלים

To ratify the appointment of the Company''s independent auditors for 2018, and to authorize the .4כללית14:00
Board of Directors to determine the compensation of the auditorsרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1068
ירושלים

קבוצת אחים נאוי
2080177001050.0016/09/18בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017שנתית15:00

אונ'1069
ירושלים

קבוצת אחים נאוי
2080177001050.0016/09/18בע"מ

2. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדברשנתית15:00
רובעברבעדבעדשכרו של רואה החשבון

√לארגיל

אונ'1070
ירושלים

קבוצת אחים נאוי
2080177001050.0016/09/18בע"מ

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'1071
ירושלים

קבוצת אחים נאוי
2080177001050.0016/09/18בע"מ

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'1072
ירושלים

קבוצת אחים נאוי
2080177001050.0016/09/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1073
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011112085140.0217/09/18

התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד מזרחי כמנכ"ל החברה החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1מיוחדת11:00
רובעברנגדבעדבספטמבר 2018

√לא79.41מיוחד

1074
אונ'

ירושלים
בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011112085140.02

17/09/18
מיוחדת11:00

2. התקשרות החברה עם חברת ניהול, אשר 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים על ידי מר שלמה רודב,
בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון על ידי מר שלמה רודב, החל מיום 30 באפריל 2018, בכפוף לאישור

עדכון מדיניות התגמול
עברנגדבעד

רוב
√לארגיל

אונ'1075
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011112085140.0217/09/18

מיוחדת11:00
3. אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה לדירקטורים שאינם חיצוניים ו/או בלתי תלויים כמפורט
בדוח זימון האסיפה, החל ממועד מינויים, עד גובה הגמול המירבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתוספת

הרביעית לתקנות הגמול והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1076
ירושלים

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
230011112085140.0217/09/18

רובעברבעדבעד4. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברהמיוחדת11:00
√לא84.62מיוחד

אונ'1077
ירושלים

סינרג'י כבלים בע"מ
7780281017/09/18(מחוקה)

ללא1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג'').אג"ח16:00
רובעברבעדהמלצה

√לא100מיוחד

אונ'1078
ירושלים

ניסן תעשיות
6600192343550.2220/09/18רפואיות בע"מ

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017, לרבות בשכ"טשנתית11:00
√לאדיוןדיוןדיוןרואי החשבון המבקרים הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

אונ'1079
ירושלים

ניסן תעשיות
6600192343550.2220/09/18רפואיות בע"מ

2. מינוי מחדש של מר אברהם הראל כיו"ר דריקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתוםשנתית11:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'1080
ירושלים

ניסן תעשיות
6600192343550.2220/09/18רפואיות בע"מ

3. מינוי מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'1081
ירושלים

ניסן תעשיות
6600192343550.2220/09/18רפואיות בע"מ

4. מינוי מחדש של גב' יעל גיט כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'1082
ירושלים

ניסן תעשיות
6600192343550.2220/09/18רפואיות בע"מ

שנתית11:00
5. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי, ברוקנר, אינגבר רוזנצוויג ושות'

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרם

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1083
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיוןצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.ומיוחדת

אונ'1084
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי משרדי רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), לכהונה כרואי החשבון המבקרים של

רובעברבעדבעדהחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'1085
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר גיל בלוטרייך,

רובעברבעדבעדראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'1086
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת
4. מינוי מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר רמי שריקי,

רובעברבעדבעדראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

√לארובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של מר שמשון מרפוגל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר שמשוןשנתית11315565123130.1020/09/18סקיילייןאונ'1087



רגילמרפוגל, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.ומיוחדת15:00אינווסטמנטס אינקירושלים

אונ'1088
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת
6. מינוי מחדש של מר תומר כץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר תומר כץ, ראה

רובעברנגדנגדתקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'1089
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת
מינוי מחדש של מר דניאל לבנטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר דניאל לבנטל,

רובעברבעדבעדראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
√לארגיל

אונ'1090
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת

8. מינוי של מר ניל ג. לבט (Neil J. Labatte) לכהונה כדירקטור בחברה, ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה
הכללית של החברה המזומנת בדוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. פרטים נוספים אודות מר

ניל ג. לבט מופיעים בדוח הזימון המצורף.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1091
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת

9. מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי
האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל.לפרטים אודות מר

מרדכי קרת, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
רובעברבעדבעד

√לא94.4מיוחד

אונ'1092
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת

10. מינוי מחדש של הגב' רוחמה אברהם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על
ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל. לפרטים אודות

הגב' רוחמה אברהם, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

אונ'1093
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת

11. מינוי מחדש של הגב' לנה שרמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי
האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל. לפרטים אודות הגב'

לנה שרמן, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

אונ'1094
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת
12. שינוי שם החברה לכל שם אשר יאושר על ידי הגורם הרגולטורי הרלוונטי ואשר יקבל את אישור דירקטוריון

בעדבעדהחברה, ותיקון תקנון החברה בהתאם.

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1095
ירושלים

סקייליין
11315565123130.1020/09/18אינווסטמנטס אינק

15:00
שנתית

ומיוחדת

13. מוצע לאשר תיקון מדיניות התגמול הקיימת של החברה באופן שהיקף הכיסוי המירבי בפוליסת ביטוח
דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה הנמנים על בעל השליטה בחברה, יעמוד על סך של עד 20

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, כאשר הפרמיה השנתית לא תעלה על 30 אלפי דולר ארה"ב בתוספת של
עד 20% בשנה.

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

אונ'1096
ירושלים

אנקיאנו
11267881798990.0820/09/18תרפיוטיקס בע"מ

1. מינויה של גב' אפרת מקוב כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה ולמשך תקופה של שלושמיוחדת16:00
רובעברנגדבעדשנים ואישור תנאי הכהונה המפורטים בדוח הזימון.

√לא99.61מיוחד

אונ'1097
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685555091090.0127/09/18בע"מ

DISCUSSION OF THE COMPANY’S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDEDמיוחדת17:00
DECEMBER 31, 2017 AND ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017לאל.רדיוןדיוןדיון√

אונ'1098
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685555091090.0127/09/18בע"מ

מיוחדת17:00
RE-APPOINTMENT OF SOMEKH CHAIKIN, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (ISRAEL), .2

A MEMBER OF KPMG INTERNATIONAL, AS INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANTS OF
THE COMPANY AND TO RECEIVE INFORMATION REGARDING THEIR REMUNERATION

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1099
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685555091090.0127/09/18בע"מ

רובעברבעדבעדRE-APPOINTMENT OF MR. JONATHAN ADERETH AS A DIRECTOR .3מיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'1100
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685555091090.0127/09/18בע"מ

רובעברבעדבעדRE-APPOINTMENT OF MR. ORI HADOMI AS A DIRECTOR .4מיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'1101
ירושלים

מזור רובוטיקה
בע"מ

110685555091090.0127/09/18
17:00

רובעברבעדבעדRE-APPOINTMENT OF MR. MICHAEL BERMAN AS A DIRECTOR .5מיוחדת
רגיל

√לא

אונ'1102
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685555091090.0127/09/18בע"מ

רובעברבעדבעדRE-APPOINTMENT OF MRS. SARIT SOCCARY BEN-YOCHANAN AS A DIRECTOR .6מיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'1103
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685555091090.0127/09/18בע"מ

בעדבעדRE-APPOINTMENT OF MR. GIL BIANCO AS AN EXTERNAL DIRECTOR .7מיוחדת17:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1104
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685555091090.0127/09/18בע"מ

APPROVE A GRANT OF 30,000 OPTIONS AND 3,000 RSUS TO THE COMPANY’S CHIEF .8מיוחדת17:00
EXECUTIVE OFFICERרובלא עברנגדבעד

√לאמיוחד

אונ'1105
ירושלים

כלל תעשיות
11042805556190.0703/10/18ביוטכנולוגיה בע"מ

לאשר את מינויו של מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיוםמיוחדת14:30
רובעברבעדבעד10 בדצמבר 2018

√לא99.9מיוחד

אונ'1106
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

רובעברנגדנגד1. אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1107
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

רובעברנגדנגד2. אישור מינויה מחדש של מר ארנון פרשקובסקי המכהן כנשיא וכדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1108
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

רובעברנגדנגד3. אישור מינויו מחדש של הגב' עדנה פרשקובסקי המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1109
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

רובעברנגדנגד4. אישור מינויו מחדש של שרון פרשקובסקי המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1110
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

רובעברבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של הגב' איילת חייק המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1111
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר רמטין סבטי המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

7. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבופרשקובסקי



אונ'1112
ירושלים

השקעות ובניין
בע"מ

11021284981310.2003/10/18
15:00

טבת את כהן טבח ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפהשנתית
השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'1113
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

8. דיון בדוחות התקופתיים של החברה הכוללים, בין היתר, את דוחות הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים שלשנתית15:00
√לאדיוןדיוןדיוןהחברה לשנת 2016 ולשנת 2017

אונ'1114
ירושלים

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021284981310.2003/10/18

רובעברבעדבעד9. עדכון והארכת תנאי העסקתו של אלירן אברג'ל, קרוב של בעל שליטה, בתפקידו כעוזר מנהל עבודהשנתית15:00
√לא99.8מיוחד

אונ'1115
ירושלים

החברה לישראל
57601792304620.0504/10/18בע"מ

מיוחדת10:00
1. הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין

אישי באישור הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה הכולל הוראת פטור מסויג,
והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא98.2מיוחד

אונ'1116
ירושלים

בנק לאומי לישראל
604611363080460.0204/10/18בע"מ

שנתית14:30
1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. לפרטים

נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח
המיידי").

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'1117
ירושלים

בנק לאומי לישראל
604611363080460.0204/10/18בע"מ

שנתית14:30

2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרו"ח
מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום

האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים
בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1118
ירושלים

בנק לאומי לישראל
604611363080460.0204/10/18בע"מ

שנתית14:30

3. למנות את מר יורם גבאי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות,
התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או
אי התנגדותה. מר יורם גבאי 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, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים
חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה

בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים
בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן ההצהרה וקורות

החיים של המועמד המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לא99.51מיוחד

אונ'1119
ירושלים

בנק לאומי לישראל
604611363080460.0204/10/18בע"מ

שנתית14:30

4. למנות את הגב' תמר גוטליב כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות,
התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת הסכמת

המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' תמר גוטליב אשר סיימה תקופת כהונה ראשונה ביום 25 באוגוסט
2018 כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש, 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 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל

דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ.
לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן

ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.

רובעברנגדבעד
√לא93.32מיוחד

1120
אונ'

ירושלים
בנק לאומי לישראל

604611363080460.02בע"מ
04/10/18

שנתית14:30

5. למנות את מר רפאל דניאלי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות,
התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או

אי התנגדותה. מר רפאל דניאלי 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 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע
עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק,

ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

לא עברנגדבעד
רוב

√לא65.46מיוחד

אונ'1121
ירושלים

בנק לאומי לישראל
604611363080460.0204/10/18בע"מ

שנתית14:30

6. למנות את ד"ר שמואל בן צבי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין
מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. תחילת הכהונה הנוספת תהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על
הבנקים או אי התנגדותה ותחל רטרואקטיבית החל מיום 29 ביולי 2018 (תום תקופת כהונתו הראשונה). ד"ר
שמואל בן צבי הינו דירקטור חיצוני (כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301) (להלן: "דירקטור חיצוני

301") מכהן 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 (לפירוט בעניין מועד

סיום כהונה של ד"ר בן צבי, ראה סעיף 2.1.4 לדוח המיידי). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2
דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה
רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי

הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד
המצ"ב.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'1122
ירושלים

בנק לאומי לישראל
604611363080460.0204/10/18בע"מ

שנתית14:30

7. למנות את ד"ר יורם טורבוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין
מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי

התנגדותה. ד"ר יורם טורבוביץ 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 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד
והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים
נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן ההצהרה

וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

רובלא עברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1123
ירושלים

בנק לאומי לישראל
604611363080460.0204/10/18בע"מ

שנתית14:30

8. למנות את מר אוהד מראני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'
301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי

התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר, 2018 (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). מר אוהד מראני הינו דירקטור
חיצוני 301 שמסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2018 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 2 דירקטורים

חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים

רובעברבעדבעד
√לארגיל



להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי
הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד

המצ"ב.

אונ'1124
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי

√לאל.רדיוןדיוןדיוןשפורסמו ביום 21 במרס 2018 כחלק מהדוח התקופתי של החברה לשנת 2017

אונ'1125
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה,

רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו.
√לארגיל

אונ'1126
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת

3. מינוי מחדש של מר חן למדן (מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או

תקנון החברה, לפי המוקדם.
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'1127
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת

4. מינוי מחדש של מר אופיר פינס-פז (יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או

תקנון החברה, לפי המוקדם.
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'1128
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת

5. מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה,

לפי המוקדם.
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'1129
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת

6. מינוי מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי

המוקדם.
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'1130
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינויה מחדש של גב' קרנית גולדווסר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

רובעברנגדנגדהחברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם
√לארגיל

אונ'1131
11035062620440.0504/10/18אוריין ש.מ. בע"מירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתמר למדן, בנו של בעל השליטה בחברהומיוחדת
√לא98.76מיוחד

אונ'1132
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158911040.2807/10/18בע"מ

רובעברנגדבעד1. עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספותמיוחדת12:00
√לא85.05מיוחד

אונ'1133
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158911040.2807/10/18בע"מ

רובעברנגדבעד2. אישור תנאי כהונה והעסקה של ממלא מקום מנכ"ל החברה מר שלום מלכהמיוחדת12:00
√לא89.11מיוחד

אונ'1134
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158911040.2807/10/18בע"מ

ללא3. הארכת כהונה של גב' מירית מנור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספותמיוחדת12:00
מבוטלתהמלצה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'1135
ירושלים

קבוצת אשטרום
113231513593920.0107/10/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.שנתית12:00

אונ'1136
ירושלים

קבוצת אשטרום
113231513593920.0107/10/18בע"מ

2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אברהם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עדשנתית12:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1137
ירושלים

קבוצת אשטרום
113231513593920.0107/10/18בע"מ

3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1138
ירושלים

קבוצת אשטרום
113231513593920.0107/10/18בע"מ

4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1139
ירושלים

קבוצת אשטרום
בע"מ

113231513593920.0107/10/18
12:00

5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עפר זהבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'1140
ירושלים

קבוצת אשטרום
113231513593920.0107/10/18בע"מ

6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יונתן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1141
ירושלים

קבוצת אשטרום
113231513593920.0107/10/18בע"מ

7. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ליאורה לב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1142
ירושלים

קבוצת אשטרום
113231513593920.0107/10/18בע"מ

8. לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברהשנתית12:00
רובעברבעדבעדלתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1143
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191235151.0208/10/18לוגיסטיים בע"מ

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 ולשנת 2016 ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים האמורותשנתית11:00
√לאדיוןדיוןדיוןהכולל גם דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר.

אונ'1144
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191235151.0208/10/18לוגיסטיים בע"מ

רובעברנגדנגד2. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן דוד פרידנזוןשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1145
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191235151.0208/10/18לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד3. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן רמי פרידנזוןשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1146
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191235151.0208/10/18לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד4. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן גדעון אלטמןשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1147
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191235151.0208/10/18לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד5. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן ירון הרמןשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1148
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191235151.0208/10/18לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד6. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן רפי דניאלישנתית11:00
√לארגיל

אונ'1149
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191235151.0208/10/18לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד7. הארכת כהונתם של רואי החשבון המבקרים של החברהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1150
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית14:00

אונ'1151
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

שנתית14:00

2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר אבי ברגר,
לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית -

מידע נוסף לגילוי, 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

רובעברבעדבעד
√לארגיל



כאמור, קולו לא יימנה.

אונ'1152
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

שנתית14:00

3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר עוזיאל דנינו,
לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית -

מידע נוסף לגילוי, 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, קולו לא יימנה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1153
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

שנתית14:00

4. מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת כיום בדירקטוריון החברה - גב' תמר כפיר, לתקופת
כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף

לגילוי, 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, קולו

לא יימנה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1154
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

שנתית14:00

5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר ליגד רוטלוי,
לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית -

מידע נוסף לגילוי, 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, קולו לא יימנה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1155
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

שנתית14:00

6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר חיים רומנו,
לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית -

מידע נוסף לגילוי, 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, קולו לא יימנה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1156
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

שנתית14:00

7. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההתקשרות עימו החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.2

לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, 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, קולו לא יימנה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1157
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

ללא8. מינוי מר זיו לייטמן כדירקטור בחברהשנתית14:00
מבוטלתהמלצה

ננעלה
ללא

קבלת
החלטות

√לאל.ר

אונ'1158
10923452905790.2508/10/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

ללא9. מינוי מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברהשנתית14:00
מבוטלתהמלצה

ננעלה
ללא

קבלת
החלטות

√לאל.ר

אונ'1159
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017.נדחית

אונ'1160
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
נדחית

מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה 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 2017
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1161
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

1162
אונ'

ירושלים
אלוני-חץ נכסים
39001364608070.02והשקעות בע"מ

09/10/18
14:00

שנתית
עברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברהנדחית

רוב
√לארגיל

אונ'1163
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'1164
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'1165
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'1166
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'1167
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
נדחית

9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות לשנים 2019-2021
רובעברנגדבעד("החלטה ג'")

√לא83.12מיוחד

אונ'1168
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
נדחית

10. אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ"ל החברה (מר נתן חץ) שהינו בעל שליטה בחברה לשלוש שנים שתחילתן
רובעברנגדבעדביום 1.1.2019 כמפורט להלן ("החלטה ד" )

√לא73.81מיוחד

אונ'1169
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
נדחית

11. אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה
ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט דירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם)

לשנים 2019-2021 ("החלטה ה")
רובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'1170
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
נדחית

12. הענקת אופציות לגב' אדוה שרביט (דירקטורית שאינה מועסקת בחברה שהינה קרוב של בעל שליטה)
רובעברנגדבעדבדומה לאופציות המוענקות לדירקטורים האחרים בהחלטה ה ("החלטה ו'")

√לא83.95מיוחד

אונ'1171
ירושלים

אלוני-חץ נכסים
39001364608070.0209/10/18והשקעות בע"מ

14:00
שנתית
רובעברנגדבעד13. אישור שינוי בתנאי התגמול של מר אביר ורטהים, יו"ר דירקטוריון החברה (החלטה ז')נדחית

√לארגיל

מיוחדת112130011726460009/10/18סודהסטריםאונ'1172

Approval of the proposed acquisition of SodaStream International Ltd. (the “Company”) by .1
PepsiCo Ventures B.V. (“Buyer”), a wholly-owned subsidiary of PepsiCo, Inc. (“PepsiCo”), including

the approval of: (i) the Agreement and Plan of Merger, dated as of August 20, 2018 (as it may be
amended from time to time, the “merger agreement”), pursuant to which Saturn Merger Sub Ltd., a

direct wholly-owned subsidiary of Buyer (“Merger Sub"), will merge with and into the Company, so
that the Company will be the surviving company and will become a direct wholly- owned subsidiaryלא99רובעברלאבעד√



14:00of Buyer (the “merger”); (ii) the merger transaction itself; (iii) the consideration to be received by theאינטרנשיונל בע"מירושלים
shareholders of the Company in the merger, consisting of $144.00 per share in cash, without interest

and less any applicable withholding taxes, for each ordinary share, par value NIS 0.645 per share, of the
Company owned immediately prior to the effective time of the merger; (iv) the purchase by the

Company of a r

מיוחדמשתתף

אונ'1173
ירושלים

דלק קידוחים -
475020124072210.0010/10/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
נדחית

רובעברנגדבעד1. מינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות
√לא63.83מיוחד

אונ'1174
ירושלים

דלק קידוחים -
475020124072210.0010/10/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
נדחית

רובעברבעדבעד2. מינוי מר עמוס ירון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות
√לא98.99מיוחד

אונ'1175
ירושלים

דלק קידוחים -
475020124072210.0010/10/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
נדחית

רובלא עברבעדבעד3. מינוי מר איתן רוזנמן לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות
√לא65.74מיוחד

אונ'1176
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0810/10/18בע"מ

אג"ח16:00

1. אישור הסכם הפשרה בין הנאמנים להסדר לבין מר יוסף צליח, בועז משעולי וחברת נשרים ניהול ושירותים
בע"מ רקע: א. ביום 29.12.2014 התקבלה, במסגרת פר"ק 2028-12-11, החלטה לפיה ימונה עו"ד צוריאל לביא

כמגשר בין הנאמנים להסדר ובין מר יוסף צליח, בועז משעולי וחברת נשרים ניהול ושירותים בע"מ. ב. בהמשך
לכך, ביום 2.2.2015 התקבלה החלטה מפי כב'' השופט אורנשטיין לפיה אין טעם להמשיך בחקירות שהתנהלו

עד אז שעה שמתנהל הליך גישור בין הצדדים לצורך חתימה על הסכם גישור מוסכם (להלן: "הסכם הפשרה"). ג.
ביום 28.2.2018, ולאור הזמן הרב שחלף מאז החל הליך הגישור והעובדה כי הצדדים לא הצליחו להשיג את

ההסכמות הנדרשות להסכם הפשרה, זומנה על ידי הנאמן אסיפה של מחזיקי אגרות החוב ובה החלטה מוצעת
להורות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להפסקת הליך הגישור וחידוש ההליכים המשפטיים

(להלן: "אסיפה בעניין הפסקת הליכי הגישור וחידוש ההליכים המשפטיים"). ד. האסיפה בעניין הפסקת הליכי
הגישור וחידוש ההליכים המשפטיים נקבעה בתחילה ליום 28.2.2018 אך נדחתה מעת לעת לאור סימנים

לפיהם קיים סיכוי שהליך הגישור יוביל בסופו של דבר לחתימה על הסכם פשרה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לא100מיוחד

אונ'1177
ירושלים

אאורה השקעות
37303890.0810/10/18בע"מ

אג"ח16:00

2. לאשר תשלום של המחצית השנייה של שכר טרחת המנהל המיוחד (עו"ד עדי פיגל), בסכום של 25,650 ₪
בצירוף מע"מ והיועץ הכלכלי (רו"ח משה חביב) סכום של 16,000 ₪ בצירוף מע"מ, על אף שטרם נתקבלה

החלטה דיונית נוספת בעניין זה נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 23.02.2015, המצורפת כ-
נספח ד' לזימון זה, אשר קבעה כי יתרת שכר טרחת המנהל המיוחד והיועץ הכלכלי תידון לאחר סיום הליך

הגישור והיות וטרם נתקבלה החלטה דיונית נוספת בעניין זה, להורות לנאמן לאגרות החוב להסכים כי נאמני
הסדר הנושים של החברה (עו"ד עמית לדרמן ועו"ד חגי אולמן), ישלמו מקופת ההסכם את המחצית השנייה

של שכר טרחת המנהל המיוחד (עו"ד עדי פיגל), בסכום של 25,650 ₪ בצירוף מע"מ והיועץ הכלכלי (רו"ח משה
חביב) סכום של 16,000 ₪ בצירוף מע"מ. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא
רובלא עברבעדהמלצה

√לא39.77מיוחד

אונ'1178
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

שנתית13:00
1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסם ביום 18 במרץ 2018

(אסמכתא: 2018-01-025831) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017").
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'1179
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד2.מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן, יו"ר הדירקטוריון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.שנתית13:00
√לארגיל

1180
אונ'

10870229984590.03פוקס-ויזל בע"מירושלים
16/10/18

עברבעדבעד3.מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.שנתית13:00
רוב
√לארגיל

אונ'1181
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4.מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'1182
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

5.מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב'' אוסנת רונן (דירקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.2שנתית13:00
רובעברבעדבעדלדוח.

√לארגיל

אונ'1183
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

שנתית13:00
6.למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון,
כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים

שניתנו לחברה, ככל שניתנו.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1184
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

שנתית13:00
7.אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר רן ארנון, משנה בכיר למנכ"ל, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע

במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור
האסיפה הכללית.

רובעברנגדבעד
√לא90.79מיוחד

אונ'1185
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

שנתית13:00
8.אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר אלעד ורד, משנה למנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, וקרובו של בעל שליטה, בסך

של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל
שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.

רובעברנגדבעד
√לא92.34מיוחד

אונ'1186
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

9. אישור תנאי העסקתו של מר מורן ויזל בתפקיד מנהל מכירות כרטיס האשראי Dream Card VIP בתוקףשנתית13:00
רובעברבעדבעדהחל מיום 1 באוגוסט 2018 למשך שלוש שנים, וכמפורט בסעיף 2.3 לדוח.

√לא86.8מיוחד

אונ'1187
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

10. לאשר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהשנתית13:00
רובעברבעדבעדלתקופה החל מיום 1 במרץ 2018 ועד ליום 28 בפברואר 2019, בתנאים כמפורט בסעיף 1.7 לדוח.

√לא99.72מיוחד

אונ'1188
10870229984590.0316/10/18פוקס-ויזל בע"מירושלים

שנתית13:00
11. לאשר את התקשרות החברה מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עם מנורה מבטחים או כל מבטח אחר, והכל בתנאים המפורטים
ביחס לעסקת המסגרת בסעיף 1.8 לדוח, ובכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לדוח.

רובעברבעדבעד
√לא99.22מיוחד

אונ'1189
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום

√לאדיוןדיוןדיון31 בדצמבר 2017

√לארובעברבעדבעד2. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ארנון אשד וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאהשנתית6440135711060.0316/10/18פלרם (1990)אונ'1190



רגילומיוחדת14:00תעשיות בע"מירושלים

אונ'1191
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
3. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירב מצגר-משה וזאת עד לתום האסיפה

רובעברבעדבעדהשנתית הבאה
√לארגיל

אונ'1192
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
4. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' שחר בראב וזאת עד לתום האסיפה השנתית

רובעברנגדנגדהבאה
√לארגיל

אונ'1193
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
5. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' לאה זבולון וזאת עד לתום האסיפה השנתית

רובעברבעדבעדהבאה
√לארגיל

אונ'1194
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד6. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אהוד פלד וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1195
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר שי מיכאל וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1196
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יורם שדה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1197
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר זאב שור וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1198
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
10. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אורי פלטאו וזאת עד לתום האסיפה השנתית

רובעברבעדבעדהבאה
√לארגיל

אונ'1199
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד11. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור, מר רון מור, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1200
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
12. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קוסט פורר גבאי את קסירר", כרואי החשבון המבקרים של החברה

רובעברבעדבעדוקבלת דיווח על שכרם
√לארגיל

אונ'1201
ירושלים

פלרם (1990)
6440135711060.0316/10/18תעשיות בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
13. מינויה מחדש של הגב' אירית בן דוב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים אשר תחל

רובעברבעדבעדביום 3.11.18.
√לא100מיוחד

אונ'1202
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנים 2016 ו-2017.שנתית15:00

אונ'1203
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

2. אישור מינויו של משרד רואה החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועדשנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'1204
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

3. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ושירותים נוספים שהועמדו על ידיו לחברהשנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןבשנים 2016 ו- 2017.

אונ'1205
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר מוטי בן משה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1206
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מר יניב רוג, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1207
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר עודד נגר, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1208
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר אלכס סורז'קו, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1209
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

8. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' אסתרי גילעז-רן, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימוןשנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה המצ"ב.

√לארגיל

אונ'1210
ירושלים

רבוע כחול נדל"ן
109856514388530.0416/10/18בע"מ

רובעברבעדבעד9. אישור מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.שנתית15:00
√לא100מיוחד

אונ'1211
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

שנתית15:00

1. למנות את מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר
2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני

(2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (שאול צמח או עודד גילת, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה
של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"),

בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר
השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד
מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן

ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

רובלא עברנגדבעד
√לא52.42מיוחד

אונ'1212
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

שנתית15:00

2. למנות את מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018,
בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2)
מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (מר עודד גילת או מר שאול צמח, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי

ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון
החברה, כהונת מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי

שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד.
המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר

עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא80.36מיוחד

אונ'1213
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

שנתית15:00

3. למנות את מר איציק צאיג כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים
במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר

השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (איציק צאיג
או אליעזר שקדי - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה

ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר איציק צאיג כדירקטור בחברה
כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5
לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד

מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן
ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

רובלא עברנגדנגד
√לארגיל

4. למנות את מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים



אונ'1214
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

שנתית15:00

במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר
השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (אליעזר
שקדי או איציק צאיג - ראה סעיף 3 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון
החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אליעזר שקדי כדירקטור

בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף
4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל

אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן
ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1215
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

שנתית15:00

5. למנות את מר אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור
האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון

החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור
בלתי תלוי (אריק שטיינברג או יחזקאל (חזי) אופיר- ראה סעיף 6 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים

בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר
אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות
הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים
בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי

הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1216
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

שנתית15:00

6. למנות את מר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור
האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון

החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור
בלתי תלוי (יחזקאל (חזי) אופיר או אריק שטיינברג- ראה סעיף 5 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים

בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר
חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון

הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה
רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים

לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

רובלא עברנגדנגד
√לארגיל

אונ'1217
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

שנתית15:00
7. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה
לשנת 2018 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם

להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1218
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון8. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.שנתית15:00

אונ'1219
ירושלים

פז חברת הנפט
110000757556290.0416/10/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון9. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.שנתית15:00

אונ'1220
ירושלים

אמפל-אמריקן
ישראל קורפוריישן

(מחוקה)
112562400.0317/10/18

אג"ח11:00

1.1 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט בניו יורק, לאישור מכירת מניות
EMG ("הבקשה"). הבקשה ונספחיה פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 7.10.2018 (אסמכתא: -2018

10-088885). 1.2 התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה והסעד המבוקש בה, דהיינו:
NOTICE OF CHAPTER 7 TRUSTEE’S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER PURSUANT TO"

SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF
BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT’S JULY 25, 2013 ORDER AUTHORIZING

CHAPTER 7 TRUSTEE TO EXERCISE DEBTOR’S SHAREHOLDERS RIGHTS (A)
AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR AS THE INDIRECT

CONTROLLING SHAREHOLDER OF MERHAV-AMPAL GROUP LTD. (“MAG”) TO PROCEED
WITH AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH EMED PIPELINE B.V.
AND (B) APPROVING AND AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR

TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG THE TRUSTEE AND EMG
SETTLEMENT PARTIES". 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיוןדיון

1221
אונ'

108469820043310.02חילן בע"מירושלים
17/10/18

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.שנתית16:00

אונ'1222
108469820043310.0217/10/18חילן בע"מירושלים

2. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר אבי באום, עד לתום האסיפה השנתית שתתקייםשנתית16:00
רובעברבעדבעדלראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

√לארגיל

אונ'1223
108469820043310.0217/10/18חילן בע"מירושלים

3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר רמי אנטין, עד לתום האסיפה השנתית שתתקייםשנתית16:00
רובעברבעדבעדלראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

√לארגיל

אונ'1224
108469820043310.0217/10/18חילן בע"מירושלים

4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר מירון אורן, עד לתום האסיפה השנתית שתתקייםשנתית16:00
רובעברבעדבעדלראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

√לארגיל

אונ'1225
108469820043310.0217/10/18חילן בע"מירושלים

שנתית16:00
5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של

החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי וקבלת דיווח
בדבר שכרו.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1226
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

To approve the grant of options under the Company’s equity-based plan to the Company’s .1שנתית16:00
President and CEOנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1227
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next .2שנתית16:00
Shareholders’ Annual General Meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1228
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next .3שנתית16:00
Shareholders’ Annual General Meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1229
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next .4שנתית16:00
Shareholders’ Annual General Meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1230
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next .5שנתית16:00
Shareholders’ Annual General Meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל



אונ'1231
ירושלים

אלביט מערכות
בע"מ

1081124188798050.0118/10/18
16:00

To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next .6שנתית
Shareholders’ Annual General Meeting

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'1232
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next .7שנתית16:00
Shareholders’ Annual General Meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1233
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next .8שנתית16:00
Shareholders’ Annual General Meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1234
ירושלים

אלביט מערכות
1081124188798050.0118/10/18בע"מ

שנתית16:00
To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as the .9

Company’s independent auditor for the fiscal year 2018 and until the close of the next Shareholders'
Annual General Meeting

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1235
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.נדחית

√לארגיל

אונ'1236
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.נדחית

√לארגיל

אונ'1237
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.נדחית

√לארגיל

אונ'1238
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.נדחית

√לארגיל

אונ'1239
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.נדחית

√לארגיל

אונ'1240
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד6. מינוי של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.נדחית

√לארגיל

אונ'1241
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד7. מינוי של גב' רינה גזית כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.נדחית

√לארגיל

אונ'1242
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד8. מינוי של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.נדחית

√לא100מיוחד

אונ'1243
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את
רובעברנגדבעדדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון

√לארגיל

אונ'1244
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703427167310.0121/10/18בע"מ

15:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיון10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017נדחית

אונ'1245
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.מיוחדת12:00

אונ'1246
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

מיוחדת12:00
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte - בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של

החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1247
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

3. מינויו מחדש של מר עדי אייל, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועדמיוחדת12:00
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1248
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

4. מינויו מחדש של מר ניצן ספיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
השנתית הבאה של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1249
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

5. מינויה מחדש של הגב' דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
השנתית הבאה של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1250
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

6. מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
השנתית הבאה של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1251
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

7. מינויו מחדש של מר דניאל שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפהמיוחדת12:00
הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1252
ירושלים

וואן טכנולוגיות
1610189583960.0223/10/18תוכנה בע"מ

מיוחדת12:00
8. תיקון תקנון התאגדות של החברה, בנוסח התיקון המצורף כנספח ב' לזימון זה (ראו סעיף 14א לתקנון

המתוקן), בעניין קביעת מנגנון לאישור עסקאות כאמור בסעיף 270(1) לחוק החברות, שאינן חריגות, וזאת
בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1253
662577343295270.0223/10/18בנק הפועלים בע"מירושלים

לאשר את מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23.10.2018מיוחדת16:00
רובעברבעדבעדועד ליום 22.10.2021.

√לארגיל

אונ'1254
ירושלים

אמפל-אמריקן
ישראל קורפוריישן

(מחוקה)
112562400.0324/10/18

16:00
אג"ח

נדחית

1. קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לבקשת המפרק לצורך הודעה לבית המשפט
The Chapter 7) קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בקשר עם בקשת המפרק -

Trustee) בעניין מכירת מניות EMG, סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב לחברה וויתור על התביעות
בבוררויות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית המשפט בניו יורק (להלן: "הבקשה") וזאת לצורך הבאת העמדה

בפני בית המשפט בניו יורק. העתק הבקשה, על נספחיה, מצורף לכתב ההצבעה כנספח ג'. מובהר, כי הצבעה
בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה. הנאמן

יעדכן את בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לא75.4מיוחד

אונ'1255
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

שנתית14:00
Approval of the re-appointment of Kesselman &amp; Kesselman, independent certified public .1

accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the
.Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1256
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

שנתית14:00
Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended December 31, 2017, as determined by .2
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, 2017
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'1257
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

Discussion of the Company’s audited financial statements for the year ended December 31, 2017 and .3שנתית14:00
.the report of the Board of Directors for such periodלאל.רדיוןדיוןדיון√

Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. .4



אונ'1258
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

שנתית14:00
Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr.
Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and 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

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1259
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

שנתית14:00

A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Barak Pridor, Mr.) .5
Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and

ratification of the Compensation of Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani; (B) approval and
ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause

(A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the
Company's existing D&amp;O insurance policy; (D) approval and ratification that Mr. Tomer Bar-Zeev

and Mr. Sumeet Jaisinghani will benefit from indemnification and release letters subject to the
adoption of Resolution 5(i) and 5(ii) below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A)

who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification
;and release letters which will continue in full force and effect

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1260
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

שנתית14:00

A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and) .6
ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg;

(C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the
Company's existing D&amp;O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie

Steinberg who have indemnification and release letters will continue to benefit from them which will
.continue in full force and effect

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1261
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Tomer Bar .7שנתית14:00
.Zeevבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1262
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Sumeet .8שנתית14:00
Jaisinghaniבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1263
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

שנתית14:00
Approval of re-appointment of Mr. Barry Ben Zeev (Woolfson) as an external director (Dahatz) for .9
one additional and final term, approval of his remuneration, and approval that no change is made to

.his right to benefit from the Company’s D&amp;O insurance policy and indemnification and release
בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1264
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

נגדבעדApproval of a New Equity Incentive Grant to the CEO .10שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1265
ירושלים

חברת פרטנר
108348428782800.0928/10/18תקשורת בע"מ

שנתית14:00

Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of .11
Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-

Ownership) of the Company’s General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services
using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) any other
license granted to Partner, directly or indirectly. Voding FOR means that you agree that your vote

does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a
translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex “D” to the Proxy Statement

.distributed with this Deed of Vote

ללא
המלצה

אין חובת
√לאדיוןהשתתפות

להצבעה
לא נדרשת

הסכמת
שר

התקשורת.

אונ'1266
73903731863050.0028/10/18אלקטרה בע"מירושלים

שנתית17:00
1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו

ביום 28 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-025209) ("הדוח התקופתי"). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי
המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.

רובדיוןדיוןדיון
√לארגיל

אונ'1267
73903731863050.0028/10/18אלקטרה בע"מירושלים

שנתית17:00
2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר
של החברה לשנת 2018, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון
לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1268
73903731863050.0028/10/18אלקטרה בע"מירושלים

רובעברנגדבעד3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1269
73903731863050.0028/10/18אלקטרה בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1270
73903731863050.0028/10/18אלקטרה בע"מירושלים

5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאישנתית17:00
רובעברבעדבעדכהונה.

√לארגיל

אונ'1271
73903731863050.0028/10/18אלקטרה בע"מירושלים

שנתית17:00

6. לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר
מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון
האסיפה הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת
ולתקופה שתסתיים ביום 31 באוקטובר 2021, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים

ונושאי משרה, בגבולות האחריות, בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1272
ירושלים

בנק אגוד לישראל
72231411979320.0829/10/18בע"מ

שנתית13:00
1. תיקון כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה בבנק ביחס למנכ"ל הבנק ודירקטורים, לרבות דירקטורים שהם

בעלי השליטה בבנק, שהם קרוביהם של בעלי השליטה בבנק, ו/או דירקטורים שלבעלי השליטה בבנק עשוי
להיות עניין אישי במתן התחייבות לשיפוי להם

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

אונ'1273
ירושלים

בנק אגוד לישראל
72231411979320.0829/10/18בע"מ

רובעברנגדבעד2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"לית הבנק, גב' שבי שמרשנתית13:00
√לא80.01מיוחד

אונ'1274
ירושלים

בנק אגוד לישראל
72231411979320.0829/10/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בבנקשנתית13:00
√לארגיל



אונ'1275
ירושלים

בנק אגוד לישראל
בע"מ

72231411979320.0829/10/18
13:00

4. דיון במאזן, בדו"חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי החשבון המבקרים, סומךשנתית
חייקין, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'1276
ירושלים

בנק אגוד לישראל
72231411979320.0829/10/18בע"מ

5. מינוי מחדש של רו"ח המבקרים סומך חייקין, הסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם לשנת 2019 וכןשנתית13:00
רובעברבעדבעדדיווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017

√לארגיל

אונ'1277
109165110718300.0129/10/18ארד בע"מירושלים

מיוחדת14:00

1. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שכירות (בנוסח מתוקן) עם דליה רמות מנשה מקרקעין אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה") הנמצאת בבעלות הקיבוצים (בחלקים שווים), לתקופה בת 10 שנים

שתחילתה ביום 2 בספטמבר 2018 וסיומה ביום 1 בספטמבר, 2028, עם אופציה של החברה להאריך את
תקופת השכירות המוארכת בתקופה נוספת של 5 שנים. מובהר כי מימוש האופציה (ככל שהחברה תחפוץ

לממשה) יובא לאישור האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין

רובעברבעדבעד
√לא99.96מיוחד

אונ'1278
2350102142420.2429/10/18בית-הזהב בע"מירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית
1. אישור השתתפות החברה בעסקה משותפת, בין היתר, עם תאגידים בשליטת מר יונל כהן, מבעלי השליטה

רובעברבעדבעדבחברה, לרכישת מניות רבד בע"מ
√לא67.46מיוחד

אונ'1279
ירושלים

איי.אי.אס החזקות
4310158572520.2801/11/18בע"מ

1. מינוי גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה נשואמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדדוח מיידי זה

√לא100מיוחד

אונ'1280
ירושלים

אמות השקעות
109727864039240.0101/11/18בע"מ

15:00
מיוחדת

נדחית

1. אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחב' אלוני חץ נכסים והשקעות
בע"מ, לתקופה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בתמורה לסך של 9.6 מיליון ₪

לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 2018 ("מדד הבסיס") אך לא נמוך ממדד הבסיס), אשר
ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף.

רובעברנגדבעד
√לא77.08מיוחד

אונ'1281
3280133972440.5301/11/18פריורטק בע"מירושלים

1. למנות את מר יהונתן רגב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועדמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדהאסיפה.

√לא73.41מיוחד

אונ'1282
3280133972440.5301/11/18פריורטק בע"מירושלים

2. למנות את מר רן גריצרשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתהמיוחדת16:00
רובלא עברבעדבעדבמועד האסיפה.

√לא45.19מיוחד

אונ'1283
3280133972440.5301/11/18פריורטק בע"מירושלים

מיוחדת16:00
3. לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על
קבוצת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 7 ביולי 2018, בנוסח כתב ההתחייבות

לשיפוי המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא97.03מיוחד

אונ'1284
3280133972440.5301/11/18פריורטק בע"מירושלים

מיוחדת16:00
4. לאשר את הארכת תוקף כתב פטור מאחריות לדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על

קבוצת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד האסיפה, בנוסח כתב הפטור
מאחריות המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא90.47מיוחד

אונ'1285
ירושלים

סינרג'י כבלים בע"מ
7780281005/11/18(מחוקה)

√לאדיוןדיון1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצב עסקי החברה ולסטטוס הצעת ההסדר מטעם החברה.אג"ח10:00

אונ'1286
ירושלים

סינרג'י כבלים בע"מ
7780281005/11/18(מחוקה)

√לאדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח10:00

אונ'1287
ירושלים

אאורה השקעות
3730194375700.0113/11/18בע"מ

1. אישור מחדש של התקשרות החברה עם משרד עורכי הדין אטרקצ'י ושות' למתן שירותי עריכת דין, כמפורטמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבסעיף 1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לא93.99מיוחד

אונ'1288
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140138808710.0214/11/18בע"מ

שנתית14:00
1. לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם לכן בהתאם

להוראות חוק החברות או תקנון החברה (להלן: "תקופת כהונה נוספת")
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1289
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140138808710.0214/11/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1290
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140138808710.0214/11/18בע"מ

3. לאשר את מינויו מחדש של מר דן (דידי) אשנר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונהשנתית14:00
רובעברבעדבעדנוספת

√לארגיל

אונ'1291
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140138808710.0214/11/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1292
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140138808710.0214/11/18בע"מ

5. לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויזר זקס (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה לתקופתשנתית14:00
רובעברבעדבעדכהונה נוספת

√לארגיל

אונ'1293
ירושלים

דנאל (אדיר יהושע)
3140138808710.0214/11/18בע"מ

6. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין - רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתוםשנתית14:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'1294
ירושלים

אפקון החזקות
5780138408950.3415/11/18בע"מ

1. הצגת הדוחות הכספיים של החברה, דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017,שנתית14:00
√לאדיוןדיוןדיוןודיון בהם

אונ'1295
ירושלים

אפקון החזקות
5780138408950.3415/11/18בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1296
ירושלים

אפקון החזקות
5780138408950.3415/11/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1297
ירושלים

אפקון החזקות
5780138408950.3415/11/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1298
ירושלים

אפקון החזקות
5780138408950.3415/11/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יורם הסל כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1299
ירושלים

אפקון החזקות
5780138408950.3415/11/18בע"מ

6. לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר - Ernst &amp; Young כרואי החשבוןשנתית14:00
רובעברבעדבעדהמבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'1300
ירושלים

אפקון החזקות
5780138408950.3415/11/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של 10,000,000 ש"חשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1301
7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
3.1 לס"י - לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןשנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

אונ'1302
7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

3.2.1 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר זאב נהרי (יו"ר) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק. המינוי
כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה

למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

3. סעיף 3.2.2 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר זלמן שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק. המינוישנתית7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מאונ'1303
√לארובעברבעדבעדכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה



רגיללמפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.ומיוחדת14:00ירושלים

אונ'1304
7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

4. סעיף 3.2.3 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר גדעון שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק. המינוי
כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה

למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1305
7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

5. סעיף 3.2.4 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר ליאור בן עמי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק.
המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה

למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1306
7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

6. סעיף 3.3 לס"י - למנות את מר עוזי לוי כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכדירקטור
חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל
ביום 4 בדצמבר, 2018. המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך

60 יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

בעדבעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'1307
7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

7. סעיף 3.4 לס"י- למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים
של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של

הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1308
7260184539230.1718/11/18בנק ירושלים בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

סעיף 3.5 לס"י - לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן: (א) סך של
1.8 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2017.
הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14 בינואר, 2018. (ב)

סך של 3.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30
בספטמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14

בינואר, 2018. (ג) סך של 3.3 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של
הבנק ליום 31 בדצמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 22 באפריל, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות
הבנק ביום 8 באפריל, 2018. (ד) סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות
הכספיים של הבנק ליום 31 במרץ, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 23 ביולי, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו

במניות הבנק ביום 8 ביולי, 2018. (ה) סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם
לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 10 באוקטובר, 2018 לבעלי המניות

שהחזיקו במניות הבנק ביום 27 בספטמבר, 2018.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1309
ירושלים

מזור רובוטיקה
110685557281320.0119/11/18בע"מ

מיוחדת16:00

Merger Proposal Approval (pursuant to Section 320 of the ICL) of: (i) the merger of Belinom Ltd. .1
(“Merger Sub”) (an entity wholly owned by Given Imaging Ltd., Oridion Medical 1987 Ltd., Oridion

Systems Ltd., Covidien Israel Holdings Ltd. (collectively and individually, “Parent”)) with and into
Mazor, pursuant to Sections 314 through 327 of the ICL, following which Merger Sub will cease to exist

and Mazor will become collectively wholly owned by Parent and Covidien Group S.a.r.l (“CovLux”)
(the “Merger”); (ii) the Agreement and Plan of Merger, dated as of September 20, 2018, as it may be

amended from time to time (the “Merger Agreement”), by and among Mazor, Merger Sub and
Parent; (iii) the consideration to be received by the shareholders of Mazor (other than CovLux) in the

Merger (the “Merger Consideration”), consisting of US$29.25 per share in cash, without interest and less
any applicable withholding taxes, for each ordinary share of Mazor, par value NIS 0.01 per share

(including

לאבעד
משתתף

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1310
ירושלים

הום סנטר (עשה
37800380.1120/11/18זאת בעצמך) בע"מ

14:30
אג"ח

√לאל.רדיוןדיון1. דיווח והתייעצותהתייעצות

אונ'1311
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
√לאדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017בוטלה

אונ'1312
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
בוטלה

2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה

בשנת 2018.
רובבעדבעד

√לארגיל

אונ'1313
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
רובבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.בוטלה

√לארגיל

1314
אונ'

ירושלים
אל על נתיבי אויר

10878245571880.02לישראל בע"מ
21/11/18

15:00
שנתית
בעדבעד4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.בוטלה

רוב
√לארגיל

אונ'1315
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
רובבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.בוטלה

√לארגיל

אונ'1316
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
רובבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.בוטלה

√לארגיל

אונ'1317
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
רובבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.בוטלה

√לארגיל

אונ'1318
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
רובבעדבעד8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.בוטלה

√לארגיל

אונ'1319
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
רובנגדבעד9. אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.בוטלה

√לארגיל

אונ'1320
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245571880.0221/11/18לישראל בע"מ

15:00
שנתית
בוטלה

10. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה
רובבעדבעדנוספת.

√לארגיל

אונ'1321
ירושלים

חברה לנכסים
69901716066020.0326/11/18ולבנין בע"מ

1. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברהשנתית15:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

√לארגיל

אונ'1322
ירושלים

חברה לנכסים
69901716066020.0326/11/18ולבנין בע"מ

2. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברהשנתית15:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

√לארגיל

אונ'1323
ירושלים

חברה לנכסים
69901716066020.0326/11/18ולבנין בע"מ

3. אישור מינויה מחדש של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום כדירקטורית בחברה, כדירקטורית בחברהשנתית15:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

√לארגיל

רוב4. אישור מינויו מחדש של מר סאול צאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה26/11/18חברה לנכסיםאונ'



√לארגילעברבעדבעדנוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.שנתית69901716066020.0315:00ולבנין בע"מירושלים1324

אונ'1325
ירושלים

חברה לנכסים
69901716066020.0326/11/18ולבנין בע"מ

שנתית15:00

5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה
לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמיך את

דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים
הניתנים על ידם בנושא זה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1326
ירושלים

חברה לנכסים
69901716066020.0326/11/18ולבנין בע"מ

6. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב עניינישנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

אונ'1327
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017

אונ'1328
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. לאשר את מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת עד לתום

רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
√לארגיל

אונ'1329
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
3. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית

הבאה של החברה
ללא

רובעברבעדהמלצה
√לארגיל

אונ'1330
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
4. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של

החברה
ללא

רובעברבעדהמלצה
√לארגיל

אונ'1331
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
5. לאשר את מינויו מחדש של מר שולם לפידות כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של

החברה
ללא

רובעברבעדהמלצה
√לארגיל

אונ'1332
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
6. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה

של החברה
ללא

רובעברבעדהמלצה
√לארגיל

אונ'1333
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ללא7. לאשר את מינויו של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהומיוחדת
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'1334
77703757467140.0529/11/18שופרסל בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
8. לאשר את מינויו של מר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה

במועד אישור האסיפה הכללית
ללא

רובמבוטלתבעדהמלצה
√לאמיוחד

אונ'1335
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510183610.0129/11/18ופיתוח בע"מ

רובעברנגדבעד1. המשך התקשרות עם מר חזי דמרי בהסכם העסקהמיוחדת15:00
√לא99.58מיוחד

אונ'1336
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510183610.0129/11/18ופיתוח בע"מ

רובעברבעדבעד2. המשך התקשרות עם מר אופיר דמרי בהסכם העסקהמיוחדת15:00
√לא99.65מיוחד

אונ'1337
ירושלים

י.ח.דמרי בניה
109031510183610.0129/11/18ופיתוח בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור מענק למר אופיר דמרימיוחדת15:00
√לא99.61מיוחד

אונ'1338
ירושלים

פז חברת הנפט
110000758644180.0403/12/18בע"מ

מיוחדת15:00

1. כינוס אסיפה מיוחדת המזומנת לאור דרישת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלת מניות (גוף מוסדי) המחזיק
(באמצעות גופים בשליטתו) למעלה מ-5% מהון המניות של החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות מיוחדת

בהתאם להוראות סעיף 63(ב)(2) לחוק החברות, אשר על סדר יומה תיקון תקנון החברה שמטרתו הגדלת מספר
הדירקטורים המירבי בחברה לעשרה דירקטורים. לפרטים נוספים בקשר עם שינוי התקנון, ראו סעיף 3 לדוח

זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1339
ירושלים

א.פ.ס.ק. תעשיות
1091032004/12/18בע"מ (מחוקה)

15:00
אג"ח

נדחית

1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירתי נאמנות בע"מ (מספר תאגיד: 513771337) (להלן: "משמרת" או "הנאמן
החדש") כנאמן למזיקי אגרות החוב (סדרה א'') של החברה (להלן: "אגרות החוב"), חלף דיסקונט נאמנות בע"מ

(להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1340
2530132051260.0705/12/18מדטכניקה בע"מירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2017שנתית14:00

אונ'1341
2530132051260.0705/12/18מדטכניקה בע"מירושלים

2. מינויו מחדש של הדירקטור, ד"ר משה בן שאול, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה כהונה נוספת עדשנתית14:00
רובעברנגדנגדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1342
2530132051260.0705/12/18מדטכניקה בע"מירושלים

3. מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן-שאול, לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתיתשנתית14:00
רובעברנגדנגדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1343
2530132051260.0705/12/18מדטכניקה בע"מירושלים

4. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר גלילי, לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתיתשנתית14:00
רובעברנגדנגדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'1344
2530132051260.0705/12/18מדטכניקה בע"מירושלים

5. מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה גב' טל ירון אלדר, לתקופה כהונה נוספת עדשנתית14:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'1345
2530132051260.0705/12/18מדטכניקה בע"מירושלים

שנתית14:00
6. אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019
ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע

את שכרו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1346
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703425077760.0405/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינויו של מר יהושע (שוקי) גולד כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.מיוחדת14:00
√לא99.88מיוחד

אונ'1347
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703425077760.0405/12/18בע"מ

רובעברנגדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אייזק דבח, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.מיוחדת14:00
√לא75.62מיוחד

אונ'1348
ירושלים

דלתא-גליל תעשיות
62703425077760.0405/12/18בע"מ

רובעברנגדבעד3. אישור תיקון למדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.מיוחדת14:00
√לא75.62מיוחד

אונ'1349
2350102036860.2409/12/18בית-הזהב בע"מירושלים

אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר גולן רובינשטין, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כמנכ"למיוחדת15:00
רובעברנגדבעדוכדירקטור בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2018.

√לא97.29מיוחד

אונ'1350
2350102036860.2409/12/18בית-הזהב בע"מירושלים

מיוחדת15:00
2. אישור הארכת תנאי כהונה והעסקה על פי חוזה שירותי הניהול עם חברת פסגת הארמון, שהינה חברת

פרטית בבעלות ה"ה יונל כהן ואהוד רובינשטיין, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום
15 בנובמבר 2018.

רובעברבעדבעד
√לא68.48מיוחד

אונ'1351
2350102036860.2409/12/18בית-הזהב בע"מירושלים

3. מתן פטור מאחריות והארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפימיוחדת15:00
רובלא עברנגדנגדשיכהנו בה מעת לעת, שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.

√לא90.52מיוחד

אונ'1352
3280133770010.5009/12/18פריורטק בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית16:00

2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח גולדשטיין ושות', כרואה חשבון מבקר של



אונ'1353
ירושלים

3280133770010.5009/12/18פריורטק בע"מ
16:00

החברה החל ממועד האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך אתשנתית
הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, ולאור אופי והיקף

השירותים שיינתנו על ידו לחברה

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'1354
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424926765960.0209/12/18

1. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיוםמיוחדת16:00
רובעברנגדבעד1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.

√לא96.18מיוחד

אונ'1355
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424926765960.0209/12/18

2. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גברת עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החלמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדמיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.

√לא96.19מיוחד

אונ'1356
ירושלים

רשת חנויות רמי לוי
שיווק השיקמה 2006

בע"מ
110424926765960.0209/12/18

רובעברבעדבעד3. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.מיוחדת16:00
√לא96.06מיוחד

אונ'1357
ירושלים

חברת גב-ים
75901935512870.0111/12/18לקרקעות בע"מ

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב עניינישנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

אונ'1358
ירושלים

חברת גב-ים
75901935512870.0111/12/18לקרקעות בע"מ

שנתית14:00

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה
לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמיך את

דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים
הניתנים על ידם בנושא זה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1359
ירושלים

חברת גב-ים
75901935512870.0111/12/18לקרקעות בע"מ

3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופתשנתית14:00
רובעברבעדבעדכהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'1360
ירושלים

חברת גב-ים
75901935512870.0111/12/18לקרקעות בע"מ

4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית בחברה לתקופתשנתית14:00
רובעברבעדבעדכהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'1361
ירושלים

חברת גב-ים
75901935512870.0111/12/18לקרקעות בע"מ

5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי, כדירקטורשנתית14:00
רובעברבעדבעדבחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.

√לארגיל

אונ'1362
32301473000500.0113/12/18מליסרון בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017שנתית14:00

אונ'1363
32301473000500.0113/12/18מליסרון בע"מירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי רואה חשבון מבקרשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1364
32301473000500.0113/12/18מליסרון בע"מירושלים

רובעברבעדבעד3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון)שנתית14:00
√לארגיל

אונ'1365
32301473000500.0113/12/18מליסרון בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידןשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1366
32301473000500.0113/12/18מליסרון בע"מירושלים

רובעברבעדבעד5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמירשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1367
32301473000500.0113/12/18מליסרון בע"מירושלים

רובעברבעדבעד6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורןשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1368
32301473000500.0113/12/18מליסרון בע"מירושלים

רובעברבעדבעד7. הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה בהסכם למתן שירותיםשנתית14:00
√לא99.99מיוחד

אונ'1369
ירושלים

י.ו.א.ל. ירושלים
אויל אקספלורשיין

בע"מ
58301340831860.0213/12/18

1. אישור התקשרותה של יואל (כחברה קולטת) עם אקויטל ועם חברת היעד (כחברת יעד) בהסכם מיזוג עלמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדמכלול תנאיו, ואת עסקת המיזוג

√לא98.95מיוחד

אונ'1370
10923452053130.2513/12/18חלל-תקשורת בע"מירושלים

מיוחדת14:00

1. לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים רומנו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה
החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 3.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, 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, קולו לא יימנה.

רובעברבעדבעד
√לא99.91מיוחד

אונ'1371
ירושלים

סאפיינס
אינטרנשיונל

N.V קורפוריישן
108765922239030.0113/12/18

רובעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Guy Bernstein .1כללית17:00
√לארגיל

1372
אונ'

ירושלים

סאפיינס
אינטרנשיונל

N.V קורפוריישן
108765922239030.01

13/12/18
עברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Roni Al Dor .2כללית17:00

רוב
√לארגיל

אונ'1373
ירושלים

סאפיינס
אינטרנשיונל

N.V קורפוריישן
108765922239030.0113/12/18

רובעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Yacov Elinav .3כללית17:00
√לארגיל

אונ'1374
ירושלים

סאפיינס
אינטרנשיונל

N.V קורפוריישן
108765922239030.0113/12/18

רובעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Eyal Ben-Chlouche .4כללית17:00
√לארגיל

אונ'1375
ירושלים

סאפיינס
אינטרנשיונל

N.V קורפוריישן
108765922239030.0113/12/18

רובעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Uzi Netanel .5כללית17:00
√לארגיל

אונ'1376
ירושלים

סאפיינס
אינטרנשיונל

N.V קורפוריישן
108765922239030.0113/12/18

רובעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Naamit Salomon .6כללית17:00
√לארגיל

אונ'1377
ירושלים

סאפיינס
אינטרנשיונל

N.V קורפוריישן
108765922239030.0113/12/18

Adoption of the Company’s 2017 Consolidated Balance Sheets, Consolidated Statements of .7כללית17:00
Operations (profit and loss account) and Cash Flowsרובעברבעדבעד

√לארגיל

Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member firm of Ernst & .8סאפיינס



אונ'1378
ירושלים

אינטרנשיונל
N.V קורפוריישן

108765922239030.0113/12/18
17:00

Young Global Limited, as the independent auditors of the Company for 2018 and authorization of theכללית
Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their compensation

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'1379
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, הכולל דיווחשנתית12:00
√לאדיוןדיוןדיוןעל שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.

אונ'1380
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עדשנתית12:00
רובעברבעדבעדלאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

אונ'1381
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

שנתית12:00
3. מינויו מחדש של מר שמואל סלבין (יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור

האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה
מינוי דירקטורים).

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1382
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

4. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'1383
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

5. מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'1384
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

6. מינויו מחדש של מר צבי האוזר כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'1385
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

שנתית12:00
7. מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה

הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי
דירקטורים).

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1386
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

נגדבעד8. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברהשנתית12:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1387
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד9. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי המשרה בחברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1388
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד10. אישור תיקון תקנון החברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1389
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד11. אישור עדכון כתבי השיפוי המוענקים לנושאי המשרה בחברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1390
ירושלים

סלע קפיטל נדל"ן
110964411667910.0516/12/18בע"מ

נגדבעד12. אישור עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברהשנתית12:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1391
ירושלים

מפעלי ע. שנפ
11035712014680.217/12/18ושות' בע"מ

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 29 במרס 2018, מס'שנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןאסמכתא 2018-01-033721 (להלן: "הדוח התקופתי").

אונ'1392
ירושלים

מפעלי ע. שנפ
11035712014680.217/12/18ושות' בע"מ

2. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה וקבלת דיווח על תנאי העסקתם. מוצע למנות מחדש את משרד רואישנתית15:00
רובעברבעדבעדחשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה.

√לארגיל

אונ'1393
ירושלים

מפעלי ע. שנפ
11035712014680.217/12/18ושות' בע"מ

שנתית15:00

3. מינוי דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה. מוצע למנות מחדש את מר אברהם
אורטל לכהן כדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב
ו-225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות לגביו הגבלות על כהונתו הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 לחוק

החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1394
ירושלים

מפעלי ע. שנפ
11035712014680.217/12/18ושות' בע"מ

שנתית15:00

4. מינוי דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה. מוצע למנות מחדש את מר אורי
רוזנשיין לכהן כדירקטור בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב

ו-225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות לגביו הגבלות על כהונתו הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 לחוק
החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1395
ירושלים

מפעלי ע. שנפ
11035712014680.217/12/18ושות' בע"מ

שנתית15:00

5. מינוי דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה. מוצע למנות מחדש את מר יצחק
ארבל לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור בלתי תלוי
כנדרש בסעיפים 224ב ו-225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות לגביו הגבלות על כהונתו הקבועות בסעיפים

226, 226א' ו-227 לחוק החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

1396
אונ'

ירושלים
מפעלי ע. שנפ

11035712014680.2ושות' בע"מ
17/12/18

שנתית15:00

6. מינוי דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה. מוצע למנות מחדש את הגב' ליאת
בנימיני לכהן כדירקטורית בחברה. לדוח זה מצורפת הצהרתה על כשירותה לכהן כדירקטורית כנדרש בסעיפים
224ב ו-225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות לגביה הגבלות על כהונתה הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227

לחוק החברות.
עברבעדבעד

רוב
√לארגיל

אונ'1397
ירושלים

ג'י.אם.אף לימיטד
1100791018/12/18(מחוקה)

13:00
אג"ח

התייעצות

. מתן דיווח על ידי בעל התפקיד, עו"ד אופיר נאור, בנוגע למתווה מוצע על ידי מר שמוליק לוי להקדמת מועד
התשלום האחרון בהתאם להסכם הפשרה שאושר על ידי המחזיקים באסיפה מיום 23.4.2017 ובנוגע אפשרות

לסיום הליכי כינוס הנכסים
√לאל.רדיוןדיון

אונ'1398
ירושלים

ג'י.אם.אף לימיטד
1100791018/12/18(מחוקה)

13:00
אג"ח

התייעצות
. דיון והתייעצות בנוגע למתווה המוצע על ידי מר שמוליק לוי, להקדמת מועד התשלום האחרון בהתאם

√לאל.רדיוןדיוןלהסכם הפשרה שאושר על ידי המחזיקים באסיפה מיום 23.4.2017 .

אונ'1399
ירושלים

ג'י.אם.אף לימיטד
1100791018/12/18(מחוקה)

13:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיון. דיון והתייעצות בנוגע לסיום הליכי כינוס הכנסים של החברה.התייעצות

אונ'1400
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710923150.0018/12/18בע"מ

13:00
מיוחדת

רובלא עברנגדנגד1. עדכון מדיניות התגמול של החברהנדחית
√לא99.99מיוחד

אונ'1401
ירושלים

אבגול תעשיות 1953
110095710923150.0018/12/18בע"מ

13:00
מיוחדת

רובעברנגדבעדאישור הסכם העסקה של מר שחר רחים מנכ"ל החברה החל מיום 1.1.2019נדחית
√לא66.06מיוחד

אונ'1402
1094515564760.4118/12/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31

√לאדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2017

√לארובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברהשנתית1094515564760.4118/12/18ברם תעשיות בע"מאונ'1403



רגילומיוחדת14:00ירושלים

אונ'1404
1094515564760.4118/12/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינויו מחדש של מר חי בראמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1405
1094515564760.4118/12/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינויו מחדש של מר רועי טויזר דירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1406
1094515564760.4118/12/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינויה מחדש של אביבית פלג כדירקטורית חיצוניתומיוחדת
√לא99.77מיוחד

אונ'1407
1094515564760.4118/12/18ברם תעשיות בע"מירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של אביבית פלג כדירקטורית חיצוניתומיוחדת
√לארגיל

אונ'1408
ירושלים

אנקיאנו
11267881573140.0818/12/18תרפיוטיקס בע"מ

16:00
מיוחדת

נדחית

1. הגדלת ההון הרשום של החברה מ-30,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב כל אחת,
ל-200,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב כל אחת, ותיקון נוסח סעיף 7.1 לתקנון החברה

בהתאם.
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'1409
11007183809000.0219/12/18בריינסוויי בע"מירושלים

שנתית14:00
1. מינויה של גב' אורלי אורי, כדירקטורית על פי תקנה 78 לתקנון החברה, לתקופה שתחילתה במועד כינוס
אסיפה זו, ושסיומה במועד כינוס האסיפה השנתית של החברה לשנת 2021, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון

האסיפה המצ"ב
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'1410
11007183809000.0219/12/18בריינסוויי בע"מירושלים

שנתית14:00
2. מינוי של מר יוסי בן שלום, כדירקטור על פי תקנה 78 לתקנון החברה, לתקופה שתחילתה במועד כינוס
אסיפה זו, ושסיומה במועד כינוס האסיפה השנתית של החברה לשנת 2021, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון

האסיפה המצ"ב
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'1411
11007183809000.0219/12/18בריינסוויי בע"מירושלים

שנתית14:00
3. הקצאת אופציות לגב' אורלי אורי ולמר יוסי בן שלום ("המועמדים לכהונה כדירקטורים"), וכן לדירקטורים

המכהנים בחברה מר גבי מגן ומר דניאל עזריאל ("הדירקטורים המכהנים"), כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון
האסיפה המצ"ב

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'1412
11007183809000.0219/12/18בריינסוויי בע"מירושלים

4. מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע אתשנתית14:00
רובעברבעדבעדתנאי העסקתו, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לארגיל

אונ'1413
11007183809000.0219/12/18בריינסוויי בע"מירושלים

5. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 , אשר פורסמו ביום 19במרץ 2018שנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיון(מספר אסמכתא: 2018-01-026191) כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

אונ'1414
109892024874970.0420/12/18ריט 1 בע"מירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1415
109892024874970.0420/12/18ריט 1 בע"מירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1416
109892024874970.0420/12/18ריט 1 בע"מירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1417
109892024874970.0420/12/18ריט 1 בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1418
109892024874970.0420/12/18ריט 1 בע"מירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1419
109892024874970.0420/12/18ריט 1 בע"מירושלים

6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריוןשנתית12:00
רובעברבעדבעדהחברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'1420
109892024874970.0420/12/18ריט 1 בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2017שנתית12:00

אונ'1421
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303881427860.0120/12/18

1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גילשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןבינו, ויעקב סיט.

אונ'1422
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303881427860.0120/12/18

2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבוןשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהמבקרים לבעלי המניות.

אונ'1423
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303881427860.0120/12/18

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.שנתית14:00

אונ'1424
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303881427860.0120/12/18

4. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2018 והסמכת הדירקטוריוןשנתית14:00
רובעברבעדבעדלקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

√לארגיל

אונ'1425
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303881427860.0120/12/18

5. מינוי מר דוד אסיא לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהולשנתית14:00
רובעברבעדבעדבנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 24 בדצמבר 2018.

√לארגיל

אונ'1426
ירושלים

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303881427860.0120/12/18

רובעברבעדבעד6. אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.שנתית14:00
√לא99.84מיוחד

אונ'1427
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Mr. Leon Recanati .1כללית14:00
√לארגיל

אונ'1428
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Dr. Michael Berelowitz .2כללית14:00
√לארגיל

אונ'1429
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Mr. Avraham Berger .3כללית14:00
√לארגיל

אונ'1430
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Mr. Asaf Frumerman .4כללית14:00
√לארגיל

אונ'1431
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Mr. Jonathan Hahn .5כללית14:00
√לארגיל



אונ'1432
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Prof. Itzhak Krinsky .6כללית14:00
√לארגיל

אונ'1433
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Ms. Efrat Makov .7כללית14:00
√לארגיל

אונ'1434
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Mr. Shmuel (Milky) Rubinstein .8כללית14:00
√לארגיל

אונ'1435
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Mr. David Tsur .9כללית14:00
√לארגיל

אונ'1436
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

כללית14:00
Subject to the election of Ms. Efrat Makov to serve as a member of the Company’s Board of .10

Directors, to approve the Company entering into an indemnification and exculpation agreement with
.Ms. Makov

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1437
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

To approve the grant of options to each of the director nominees (other than Mr. Asaf .11כללית14:00
.Frumerman), subject to their election at the Meetingרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'1438
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

כללית14:00
To approve amended compensation terms and a one-time award of equity-based compensation, .12

consisting of options and restricted shares, to Mr. Amir London, the Company’s Chief Executive
.Officer

נגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1439
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

To approve an amendment to the Company’s Compensation Policy for Executive Officers and .13כללית14:00
.Directors, with respect to the maximum side “A” directors’ and officers’ liability coverageבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1440
10941197252180.0520/12/18קמהדע בע"מירושלים

כללית14:00
To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & .14

Young Global, as the Company’s independent registered public accountants for the year ending
.December 31, 2018 and for such additional period until the next annual general meeting

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1441
ירושלים

סינרג'י כבלים בע"מ
7780281020/12/18(מחוקה)

17:00
אג"ח ללא
רובעברבעד1. דחיית מועד התשלום של תשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב )סדרה ג''(התכנסות

√לא100מיוחד

אונ'1442
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31

√לאל.רדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2017, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

אונ'1443
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה

רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'1444
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר

רובעברנגדנגדתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1445
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1446
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1447
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר

רובעברנגדנגדתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1448
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1449
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1450
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1451
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1452
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת
11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1453
ירושלים

בתי זקוק לנפט
259024858470020.0323/12/18בע"מ

12:00
שנתית

ומיוחדת

12. עדכון וחידוש המסגרת לרכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שתחול ממועד
רכישת הפוליסה הבאה בחודש ינואר, 2019 או סמוך לאחר מכן וביחס לפוליסות שתירכשנה בשלוש השנים

שלאחר מכן.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1454
ירושלים

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301522590690.0124/12/18

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.שנתית14:00

אונ'1455
ירושלים

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301522590690.0124/12/18

2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאהשנתית14:00
רובעברבעדבעדשל החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'1456
ירושלים

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301522590690.0124/12/18

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1457
ירושלים

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301522590690.0124/12/18

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'1458
ירושלים

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301522590690.0124/12/18

שנתית14:00
5. מינוי מחדש מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו

כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס-2000

רובעברבעדבעד
√לארגיל

י.ו.א.ל. ירושלים



אונ'1459
ירושלים

אויל אקספלורשיין
בע"מ

58301337861010.0224/12/18
15:00

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.שנתית

אונ'1460
ירושלים

י.ו.א.ל. ירושלים
אויל אקספלורשיין

בע"מ
58301337861010.0224/12/18

2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאהשנתית15:00
רובעברבעדבעדשל החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'1461
ירושלים

י.ו.א.ל. ירושלים
אויל אקספלורשיין

בע"מ
58301337861010.0224/12/18

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'1462
ירושלים

י.ו.א.ל. ירושלים
אויל אקספלורשיין

בע"מ
58301337861010.0224/12/18

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1463
ירושלים

י.ו.א.ל. ירושלים
אויל אקספלורשיין

בע"מ
58301337861010.0224/12/18

שנתית15:00
5. מינוי מחדש של מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים

בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1464
ירושלים

לוינשטין נכסים
11190808517190.0124/12/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית15:00

אונ'1465
ירושלים

לוינשטין נכסים
11190808517190.0124/12/18בע"מ

2. מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניותשנתית15:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, ודיווח על שכרו

√לארגיל

אונ'1466
ירושלים

מטריקס אי.טי
44501524122730.0226/12/18בע"מ

11:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןקבלת דו"ח דירקטוריון והדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2017ומיוחדת

אונ'1467
ירושלים

מטריקס אי.טי
44501524122730.0226/12/18בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst &amp; Young) כרואי החשבון של

רובעברבעדבעדהחברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'1468
ירושלים

מטריקס אי.טי
44501524122730.0226/12/18בע"מ

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטייןומיוחדת
√לארגיל

אונ'1469
ירושלים

מטריקס אי.טי
44501524122730.0226/12/18בע"מ

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורןומיוחדת
√לארגיל

אונ'1470
ירושלים

מטריקס אי.טי
44501524122730.0226/12/18בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
5. הארכת כהונתו של מר עמיר חי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל

רובעברבעדבעדמיום 26 בדצמבר 2018.
√לא99.69מיוחד

אונ'1471
ירושלים

אמנת ניהול
6540121253980.0726/12/18ומערכות בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31.12.2017שנתית14:00

אונ'1472
ירושלים

אמנת ניהול
6540121253980.0726/12/18ומערכות בע"מ

2. מינוי מחדש של משרד זיו האפט BDO, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך אתשנתית14:00
רובעברבעדבעדדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'1473
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2017, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2017שנתית15:00

אונ'1474
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00

2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1475
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00

3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1476
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00

4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1477
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00

5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

1478
אונ'

ירושלים
בנק מזרחי טפחות

695437145606380.02בע"מ
26/12/18

שנתית15:00

6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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.

עברבעדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'1479
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00

7. יאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1480
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00

8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1481
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00

9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל



אונ'1482
ירושלים

בנק מזרחי טפחות
695437145606380.0226/12/18בע"מ

שנתית15:00
10. תיאור טבעו של הנושא : מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק,
וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2017 ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן

אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1483
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

1. מינוי מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכלליתשנתית15:30
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1484
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

2. מינוי מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתיתשנתית15:30
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1485
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

3. מינוי מחדש של מר חררדו אריאל טישברוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכלליתשנתית15:30
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1486
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

4. מינוי מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתיתשנתית15:30
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1487
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

שנתית15:30
5. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה

נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל
הנדרש, לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1488
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון6. דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2017.שנתית15:30

אונ'1489
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2017.שנתית15:30

אונ'1490
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

רובעברנגדבעד8. אישור הענקת כתבי אופציה למניות החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בדוח הזימון.שנתית15:30
√לא97.41מיוחד

אונ'1491
ירושלים

אלרון תעשיה
7490772342020.0426/12/18אלקטרונית בע"מ

9. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-35,000,000 מניות רגילות בנות 0.003 ש"ח ע.נ. כל אחתשנתית15:30
בעדבעד(להלן: "מניות"), כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 70,000,000 מניות ותיקון תקנון החברה בהתאם.

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1492
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים.שנתית14:00

אונ'1493
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1494
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1495
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1496
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1497
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1498
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1499
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

8. לאשר את מינויו מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1500
ירושלים

כלכלית ירושלים
19801027085000.1027/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה .שנתית14:00
√לארגיל

אונ'1501
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקרשנתית15:00

אונ'1502
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש
את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה

לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת ובחינת
הדוחות הכספיים 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.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

1503
אונ'

12601152679220.02גזית-גלוב בע"מירושלים
27/12/18

שנתית15:00

3. מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ארנון
לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ארנון מצורפת
בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ארנון (לרבות השכלתו וניסיונו) ראה סעיף 1.3 בדוח

הזימון.
עברבעדבעד

רוב
√לארגיל

אונ'1504
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן תקופה נוספת,
וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון

האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח
התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1505
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

5. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר דורי סגל לתקופה
נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א'

לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים)
לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1506
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

6. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר
ססלר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ססלר

מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26
בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

7. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן



אונ'1507
ירושלים

12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מ
15:00

לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפתשנתית
בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן (לרבות השכלתה וניסיונה ראו תקנה 26 בפרק ד'

(פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה, וכן בדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'1508
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

8. מינוי מחדש של מר חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת,
וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח
זימון האסיפה. לפרטים אודות מר בן דור (לרבות השכלתו וניסיונו ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים)

לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1509
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

9. מינוי מחדש של מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה רוני בר-און, מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל
מיום 1 במאי 2013. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו מחדש של מר

בר-און לתקופת כהונה שניה, העומדת להסתיים ביום 30 באפריל 2019. לפרטים אודות מר בר-און (לרבות
השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה.

להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר בר-און הינו בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותו של מר

בר-און כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת
כנספח ב' בדוח זימון האסיפה. עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה מר בר-און זכאי לגמול שנתי

וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף
בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה) וכן יהיה זכאי לתגמול בגין כהונתו בדירקטוריון גזית ברזיל,

בהתאם לקבוע בתקנה 2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006

רובעברבעדבעד
√לא99.77מיוחד

אונ'1510
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

10. מינוי גב' לימור שופמן גוטמן כדירקטורית חיצונית בחברה מוצע למנות את גב' לימור שופמן גוטמן
לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. לפרטים

אודות הגב' שופמן גוטמן ראה בדוח הזימון . להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה
שמסרה, גב' שופמן גוטמן הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות

ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותה של גב' שופמן גוטמן כדירקטורית בעלת מומחיות
חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ד' בדוח זימון האסיפה. עם

מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה גב' שופמן גוטמן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים
להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים עם
בעלי השליטה בה). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' שופמן גוטמן בגין

כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, ראו נספח ג' בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: מינוי גב' שופמן
גוטמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום 1 בינואר 2019, ו

רובעברבעדבעד
√לא99.78מיוחד

אונ'1511
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

11. מינוי מר שמואל האוזר כדירקטור חיצוני בחברה מוצע למנות את מר שמואל האוזר לכהונה כדירקטור
חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. לפרטים אודות מר האוזר ראה

בדוח הזימון . ל הערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר האוזר הינו בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת

כשירותו של מר האוזר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק
החברות, מצורפת כנספח ה' בדוח זימון האסיפה. עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה מר האוזר זכאי

לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים
תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח

והשיפוי להם זכאי מר האוזר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו נספח ג' בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה המוצעת: מינוי מר האוזר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום 1

בינואר 2019, ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בנספח ג' המצורף לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא99.78מיוחד

אונ'1512
12601152679220.0227/12/18גזית-גלוב בע"מירושלים

שנתית15:00

12. אישור תגמול לדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים, דירקטורים בלתי תלויים או דירקטורים הנמנים
עם בעל השליטה בחברה) בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות של החברה במדיניות התגמול של החברה,
כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר, 2016, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים
שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20

באפריל, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו
כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים

זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני
אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא

יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי

הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ראו דו

רובעברבעדבעד
√לארגיל

1513
אונ'

12601152679220.02גזית-גלוב בע"מירושלים
27/12/18

שנתית15:00

13. הענקת פטור לסמנכ"ל ההשקעות בחברה, מר צבי גורדון פרטים: נכון למועד דוח זה, לכלל הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה הוענק פטור מאחריות עם מינוים (למעט ביחס לדירקטורים מקרב בעלי השליטה אשר

הוענק להם פטור במהלך כהונתם). בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של
החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה פטור מאחריות, בכפוף לכל

דין, וכן כי פטור, ככל שיוענק, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה
(גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא

משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ביום 19 בנובמבר 2018 אישר דירקטוריון החברה,
לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 18 בנובמבר 2018, להעניק למר גורדון פטור, בהתאם להוראות

מדיניות התגמול של החברה. מוצע בזאת להעניק למר גורדון פטור מאחריות, בתנאים הקבועים במדיניות
התגמול של החברה. נוסח הפטור המוצע מצורף כנספח ו' בדוח זימון האסיפה. בהתאם להוראות סעיף 275

לחוק החברות, התשנ"ט-1999, תוקפו של הפטור יהיה מוגבל לתקופה של שלוש שנים ממועד הענקתו.

עברבעדבעד
רוב

√לא88.61מיוחד

אונ'1514
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401430401640.0727/12/18ביטוח בע"מ

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ודיון בדוחשנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017

אונ'1515
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401430401640.0727/12/18ביטוח בע"מ

שנתית15:00
2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך

חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת
בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2019 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2017.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1516
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401430401640.0727/12/18ביטוח בע"מ

3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגילשנתית15:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

רוב27/12/18כלל החזקות עסקיאונ'



√לארגילעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.שנתית22401430401640.0715:00ביטוח בע"מירושלים1517

אונ'1518
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401430401640.0727/12/18ביטוח בע"מ

5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטוריתשנתית15:00
רובעברבעדבעדרגילה בחברה.

√לארגיל

אונ'1519
ירושלים

כלל החזקות עסקי
22401430401640.0727/12/18ביטוח בע"מ

6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב'' חנה מזל (מלי) מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילהשנתית15:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

אונ'1520
ירושלים

דלק קידוחים -
475020117616230.0027/12/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

1. לעדכן את סעיף 13 למדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי בנושא ביטוח ושיפוי
רובעברבעדבעדלדירקטורים ונושאי המשרה

√לא95.66מיוחד

אונ'1521
ירושלים

דלק קידוחים -
475020117616230.0027/12/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

2. לאשר תנאי מסגרת לתקופה של שלוש שנים להתקשרויות עתידיות של השותף הכללי ו/או השותפות
בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי במסגרת פוליסת ביטוח

קבוצתית הנערכת על-ידי קבוצת דלק בע"מ.
רובעברבעדבעד

√לא96.04מיוחד

אונ'1522
ירושלים

דלק קידוחים -
475020117616230.0027/12/18שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

3. אישור תשלום החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית
נגדנגדמיסויי רווחי השותפות.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'1523
ירושלים

חפציבה חופים
1095942027/12/18בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1. החלטה- (החלטה רגילה) מתן הוראות לנאמן להתקשר עם אחד מתוך שני היועצים המשפטיים על פי
הצעות ההתקשרות המצורפות כנספחים א' ו-ב'. מודגש כי החלטה זו כפופה להתחייבות השיפוי והמימון

שבנספח 1 לכתב הצבעה זה , ולעניין זה יראו את האמור בנספח 1 להלן , כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'1524
ירושלים

חפציבה חופים
1095942027/12/18בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00
2. אישור של אמיר פלמר ושות'' – עורכי דין כיועץ משפטי (נספח א''). מודגש כי החלטה זו כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח 1 לכתב הצבעה זה , ולעניין זה יראו את האמור בנספח 1 להלן, כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'1525
ירושלים

חפציבה חופים
1095942027/12/18בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00
3. . אישור של גיסין ושות'' – עורכי דין כיועץ משפטי (נספח ב''). מודגש כי החלטה זו כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שבנספח 1 לכתב הצבעה זה , ולעניין זה יראו את האמור בנספח 1 להלן, כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'1526
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017שנתית16:00

אונ'1527
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברהשנתית16:00
רובעברבעדבעדעד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2017

√לארגיל

אונ'1528
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור מינוי מחדש של מר יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספתשנתית16:00
√לארגיל

אונ'1529
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספתשנתית16:00
√לארגיל

אונ'1530
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספתשנתית16:00
√לארגיל

אונ'1531
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד6. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספתשנתית16:00
√לארגיל

אונ'1532
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד7. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספתשנתית16:00
√לארגיל

אונ'1533
ירושלים

ביג מרכזי קניות
109726027735070.0227/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד8. אישור מינויו של מר סאמר חאג' יחיא כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'1534
ירושלים

חפציבה חופים
1113562027/12/18בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1. החלטה- (החלטה רגילה) מתן הוראות לנאמן להתקשר עם אחד מתוך שני היועצים המשפטיים על פי
הצעות ההתקשרות המצורפות כנספחים א' ו-ב'. מודגש כי החלטה זו כפופה להתחייבות השיפוי והמימון

שבנספח 1 לכתב הצבעה זה , ולעניין זה יראו את האמור בנספח 1 להלן , כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'1535
ירושלים

חפציבה חופים
1113562027/12/18בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00
2. אישור של אמיר פלמר ושות'' – עורכי דין כיועץ משפטי (נספח א''). מודגש כי החלטה זו כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח 1 לכתב הצבעה זה , ולעניין זה יראו את האמור בנספח 1 להלן, כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'1536
ירושלים

חפציבה חופים
1113562027/12/18בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00
3. . אישור של גיסין ושות'' – עורכי דין כיועץ משפטי (נספח ב''). מודגש כי החלטה זו כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שבנספח 1 לכתב הצבעה זה , ולעניין זה יראו את האמור בנספח 1 להלן, כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'1537
ירושלים

סינרג'י כבלים בע"מ
7780281030/12/18(מחוקה)

12:00
אג"ח

התייעצות

1. . התייעצות בקשר עם ביטול החלטתם האינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב בקשר עם עקרונות ההסדר
במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 29.11.17 )דוח תוצאות האסיפה מצ"ב כנספח א'' לזימון זה(

וזימון אסיפה נוספת שעל סדר יומה נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ככול ולא
תוגש לבית משפט בקשה לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב.

√לאל.רדיוןדיון

1538
אונ'

ירושלים
סינרג'י כבלים בע"מ

77802810(מחוקה)
30/12/18

12:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיון. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

אונ'1539
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580126602020.0230/12/18בע"מ

1. אישור התקשרותה של החברה (באמצעות חברת בת) עם מר ג'ארד פדרבוש, חתנו של בעל השליטה בחברה,מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדלתפקיד מנהל פיתוח עסקי שווקים בינלאומיים, והכל כמפורט בסעיף 2.1 ובחלק ב' של דוח הזימון

√לא90.34מיוחד

אונ'1540
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580126602020.0230/12/18בע"מ

2. אישור מינויו של מר יצחק אהרונוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיוםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעד25 בינואר 2019, והכל כמפורט בסעיף, 2.2 לדוח הזימון

√לא99.48מיוחד

אונ'1541
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580126602020.0230/12/18בע"מ

3. אישור הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם יהיה זכאי מר יצחק אהרונוביץ, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוחמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהזימון

√לארגיל

אונ'1542
ירושלים

תדיראן הולדינגס
2580126602020.0230/12/18בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי של מר יצחק אהרונוביץ, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימוןמיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'1543
ירושלים

ישרס חברה
61303420994140.0230/12/18להשקעות בע"מ

16:00

שנתית
1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017, הכולל דיווח עלומיוחדת

√לאל.רדיוןדיוןדיוןשכר טרחת רואה החשבון המבקר



נדחית

אונ'1544
ירושלים

ישרס חברה
61303420994140.0230/12/18להשקעות בע"מ

16:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה

√לארגיל

אונ'1545
ירושלים

ישרס חברה
61303420994140.0230/12/18להשקעות בע"מ

16:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'1546
ירושלים

ישרס חברה
61303420994140.0230/12/18להשקעות בע"מ

16:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' יעל אפרון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

√לארגיל

אונ'1547
ירושלים

ישרס חברה
61303420994140.0230/12/18להשקעות בע"מ

16:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

5. מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה שתחילתה במועד אישורה של
רובעברנגדנגדהאסיפה הכללית

√לארגיל

אונ'1548
ירושלים

ישרס חברה
61303420994140.0230/12/18להשקעות בע"מ

16:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

6. מינויו של מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה
רובעברבעדבעדביום 10 בינואר 2019

√לא82.96מיוחד

אונ'1549
69403417784320.0130/12/18אלקו בע"מירושלים

שנתית17:00
1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. ניתן
לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 28 במרץ 2018 באתר ההפצה של רשות ניירות

ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתא מספר: 2018-01-025455).
√לאדיוןדיוןדיון

אונ'1550
69403417784320.0130/12/18אלקו בע"מירושלים

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר שלשנתית17:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'1551
69403417784320.0130/12/18אלקו בע"מירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1552
69403417784320.0130/12/18אלקו בע"מירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1553
69403417784320.0130/12/18אלקו בע"מירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1554
69403417784320.0130/12/18אלקו בע"מירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1555
69403417784320.0130/12/18אלקו בע"מירושלים

7. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המוצע לתקנון המצ"בשנתית17:00
רובעברבעדבעדכנספח א' לדוח זה.

√לארגיל

אונ'1556
ירושלים

פרידנזון שירותים
11022191179301.0231/12/18לוגיסטיים בע"מ

1. שינוי בשכרו של מר רן דרורי, שנשוי לבתו של מר דוד פרידנזון, דירקטור, מנהל כללי ובעל שליטה בחברה,מיוחדת11:00
רובעברבעדבעדלאור שינוי בתפקידו של מר דרורי .

√לא99.95מיוחד

אונ'1557
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108854710.0331/12/18בע"מ

מיוחדת13:00
לאשר מחדש וללא שינוי, את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות מר משה (מוקי) שנידמן, אשר נמנה
על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותיו כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים, שתחילתן ביום 1

בינואר 2019.
רובעברבעדבעד

√לא90.98מיוחד

אונ'1558
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108854710.0331/12/18בע"מ

2. לאשר מחדש מתן כתב פטור מאחריות למר דורון שנידמן, דירקטור ומנהל פעיל בחברה, הנמנה על בעלימיוחדת13:00
רובעברבעדבעדהשליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2019.

√לא93.6מיוחד

אונ'1559
ירושלים

צור שמיר אחזקות
7300108854710.0331/12/18בע"מ

3. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לדירקטור הבלתי תלוי, מר ירום אריאב, והכלמיוחדת13:00
רובעברבעדבעדכמקובל בחברה.

√לארגיל

אונ'1560
ירושלים

מנורה מבטחים
56601825049360.0231/12/18החזקות בע"מ

15:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2017, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת

אונ'1561
ירושלים

מנורה מבטחים
56601825049360.0231/12/18החזקות בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל-

רובעברבעדבעדכמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'1562
ירושלים

מנורה מבטחים
56601825049360.0231/12/18החזקות בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח

רובעברבעדבעדהזימון.
√לארגיל

אונ'1563
ירושלים

מנורה מבטחים
56601825049360.0231/12/18החזקות בע"מ

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1564
ירושלים

מנורה מבטחים
56601825049360.0231/12/18החזקות בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח

רובעברבעדבעדהזימון.
√לארגיל

אונ'1565
ירושלים

מנורה מבטחים
החזקות בע"מ

56601825049360.0231/12/18
15:00

שנתית
ומיוחדת

6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל
כהן ויואב קרמר מוצצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות

לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי,
בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול
המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי

תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו
זכאים לגמול בגין כהונתם בחברות בנות, ככל ויכהנו בהן, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם

מהווים זיקה), התשס"ז - 2006 ("תקנות הזיקה"). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים
המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי
לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט

בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'1566
ירושלים

מנורה מבטחים
56601825049360.0231/12/18החזקות בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינוי מחדש של מר חזי צאיג לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה ואישור גמולו, כמפורט בסעיף 1.5

רובעברבעדבעדלדוח הזימון.
√לא99.28מיוחד

אונ'1567
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017,שנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןאשר פורסמו על ידי החברה ביום 14במרץ 2018 (מס' אסמכתא:2018-01-019932), ללא קבלת החלטה.

אונ'1568
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

2. למנות את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבוןשנתית15:00
רובעברבעדבעדהמבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל



אונ'1569
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

רובעברנגדנגד3. למנות מחדש את מר עדי שטראוס, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1570
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

רובעברנגדנגד4. למנות מחדש את מר מאיר שני, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1571
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

רובעברנגדנגד5. למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1572
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

רובעברנגדנגד6. למנות מחדש את מר יהושע (שוקי) שמר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1573
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

רובעברנגדנגד7. למנות מחדש את מר גיל מדין כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1574
74601696562130.0131/12/18שטראוס גרופ בע"מירושלים

8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גיורא בר דעה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימוןשנתית15:00
רובעברנגדבעדהאסיפה.

√לא77.78מיוחד

אונ'1575
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017שנתית15:00

אונ'1576
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

שנתית15:00
2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה
בשנת 2018, בגין עבודת הביקורת לדוחותיה הכספיים של החברה .

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1577
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1578
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1579
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1580
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1581
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1582
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1583
ירושלים

אל על נתיבי אויר
10878245923840.2831/12/18לישראל בע"מ

9. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת.

√לארגיל

אונ'1584
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

רובעברבעדבעדReelection of Ami Erel as director .1שנתית16:00
√לארגיל

אונ'1585
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

רובעברבעדבעדReelection of Sholem Lapidot as director .2שנתית16:00
√לארגיל

אונ'1586
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

רובעברבעדבעדRelection of Shlomo Waxe as director .3שנתית16:00
√לארגיל

אונ'1587
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

רובעברבעדבעדRelection of Ephraim Kunda as director .4שנתית16:00
√לארגיל

אונ'1588
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

בעדבעדReelection of Ronit Baytel as external director .5שנתית16:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1589
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

בעדבעדReelection of Joseph Barnea as external director .6שנתית16:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1590
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

שנתית16:00
Appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman &amp; .7
Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint

.independent auditors
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1591
110153425907760.0331/12/18סלקום ישראל בע"מירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןConsideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017 .8שנתית16:00


