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16:00 107521430.029801/07/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות .11מיוחדת

1מיוחדת16:00 18085070.048401/07/18מ"חילן בעיוזמה

נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש ' מינויה של הגב

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2018,  ביולי2החל מיום , שנים

1שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

1. TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

2. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of 

Directors of the Company until the 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 Compaלארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

3. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next 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’לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

4. TO ELECT Mr.Rami Guzman as a member of the Board of 

Directors of the Company until the 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’sלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

5. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of 

Directors of the Company until the 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 Compaלארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

6. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of 

Directors of the Company until the 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 Compלארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

7. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors 

of the Company until the 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’sלארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

8. TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next 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’לארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

9. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

10שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of 

Directors of the Company until the 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’לארוב רגילעברבעדבעד√
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11שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of 

Directors to serve until the next 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 

Prלארוב רגילעברבעדבעד√

12שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

12. TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief 

executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the 

Company’s Compensation Policy, as described in Proposal 3 of 

the Proxy Statement.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

13שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

13. TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer, 

Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company’s 

Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy 

Statement.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

14שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

14. TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as 

director under Proposal 1) the 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 Compenלארוב רגילעברנגדבעד√

15שנתית11:00 79252550.019103/07/18מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה

15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor &amp; 

Co. as the independent public accountant of the Company for the 

year ending December 31, 2018 and for the period commencing 

January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, 

and the לארוב רגילעברבעדבעד√

1מיוחדת15:30 4408030.047704/07/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה

החל" דירקטורים ונושאי משרה"אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  .1  

 (מועד תום פוליסת הביטוח הנוכחית בה התקשרה החברה) 2018 ביולי 1מיום 

תחילת תקופת הביטוח", "כלל")מ "באמצעות כלל חברה לביטוח בע  

ואישור"( תקופת הביטוח הראשונה)" חודשים 18לתקופה של  ("הראשונה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמראש

√לאר.לדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:00 24317570.108808/07/18מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה

2ח"אג10:00 24317570.108808/07/18מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה – ' 43אישרור כהונת הנאמן לסדרה  .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:15 31335250.157908/07/18מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה

2ח"אג10:15 31335250.157908/07/18מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה – ' 44אישרור כהונת הנאמן לסדרה  .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

1שנתית16:00 475670.086608/07/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

ח דירקטוריון" ובדו2017חות הכספיים של החברה לשנת "הצגה ודיון בדו .1  

ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה, בנושא זה יערך דיון בלבד. 2017החברה לשנת  √לאדיוןדיוןדיון.

2שנתית16:00 475670.086608/07/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

משרד סומך חייקין, ח המבקר של החברה"מינוי מחדש של משרד רוה .2 , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3שנתית16:00 475670.086608/07/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

שאינו דירקטור חיצוני, מר משה גנזי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .3 . 

אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון. 21.9.1999החל את כהונתו ביום   

( המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת, בוועדת הביקורת, קרי  

√לארוב רגילעברבעדבעדהוו: "להלן ביחד', ועדת המאזן'- חות הכספיים של החברה "הדו

4שנתית16:00 475670.086608/07/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

שאינו דירקטור, מר שמעון בוסקילה, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .4  

אינו חבר בוועדות הקבועות של. 9.2.2014החל את כהונתו ביום . חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון

5שנתית16:00 475670.086608/07/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

שאינו דירקטור חיצוני, מר דוד שאואט, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .5 . 

אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון. 6.7.2017החל את כהונתו ביום  √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית16:00 475670.086608/07/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

מן 'מר שחר תורג, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .6 ( ר הדירקטוריון"יו ), 

אינו חבר בוועדות. 26.1.2017החל את כהונתו ביום . שאינו דירקטור חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הקבועות של הדירקטוריון

7שנתית16:00 475670.086608/07/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

שאינו דירקטור, מר חן לוי, המכהן (הבלתי תלוי)מינוי מחדש של הדירקטור  .7  

חבר בכל הוועדות הקבועות של. 17.11.2013החל את כהונתו ביום . חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון

1מיוחדת נדחית10:00 58762400.00909/07/18מ"החברה לישראל בעיוזמה

 לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח .1

כאשר נוסחת, לדוח זימון האסיפה ואת תנאיה ממועד אישורה' ב כנספח א"הרצ  

הכל,  תהא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת2018המענק השנתי בגין שנת   

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.כאמור בדוח זימון האסיפה



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

1מיוחדת15:00 85956810.03309/07/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה

עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס' לחדש את הענקת כתבי הפטור לגב .1 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון זה2כמפורט בסעיף 

1מיוחדת17:00 168770.019509/07/18מ"מדיגוס בעיוזמה

1. To approve amendments to the articles of association of the 

Company.לארוב רגילעברבעדבעד√

2מיוחדת17:00 168770.019509/07/18מ"מדיגוס בעיוזמה

2. To approve a reverse share split of the Company’s ordinary 

shares by a ratio of up to 15:1, to be effective at the ratio and on a 

date to be determined by the board of directors, and to amend the 

Company’s articles of association accordingly.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לעברבעדדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:30 11307920.160310/07/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

2ח"אג10:30 11307920.160310/07/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה – ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו1שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה

2שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה

והסמכת , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד2018הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור מר רמי שביט 31.3שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה

דבורה יצחקי'' מינוי מחדש של הדירקטורית הגב .44שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה √לארוב רגילעברבעדבעד.

י''מינוי מחדש של הדירקטור מר ואדים אוסדצ .55שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה √לארוב רגילעברבעדבעד.

ר יעקב גיטרץ"מינוי מחדש של הדירקטור ד .66שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה √לארוב רגילעברנגדנגד.

מר עמית ברגר, מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטור חיצוני .77שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

2018 בספטמבר 1קרן ברנע כדירקטורית חיצונית החל מיום '''' מינוי גב .88שנתית ומיוחדת10:00 1442590.017711/07/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה נגדנגד.

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

1שנתית13:00 53200610.008411/07/18מ"איירפורט סיטי בעיוזמה

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31

2שנתית13:00 53200610.008411/07/18מ"איירפורט סיטי בעיוזמה

חייקין-לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך .2  KPMG כרואה החשבון 

 המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה לקבוע את שכר טרחתו

3שנתית13:00 53200610.008411/07/18מ"איירפורט סיטי בעיוזמה

 למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה

4שנתית13:00 53200610.008411/07/18מ"איירפורט סיטי בעיוזמה

 למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה

5שנתית13:00 53200610.008411/07/18מ"איירפורט סיטי בעיוזמה

 למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל .5

 ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור)הסכום המזערי על פי תקנות החברות   

2000-ס"התש, (חיצוני √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית13:00 53200610.008411/07/18מ"איירפורט סיטי בעיוזמה

6ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום "למנות מחדש את ד .6  

  לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום2018באוגוסט 

 ,(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)המזערי על פי תקנות החברות 

2000-ס"התש √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

7שנתית13:00 53200610.008411/07/18מ"איירפורט סיטי בעיוזמה

6מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום ' למנות את גב .7  

  לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום2018באוגוסט 

 ,(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)המזערי על פי תקנות החברות 

2000-ס"התש √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

√לאר.לבעדדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:00 3773700.115912/07/18מ"קרסו מוטורס בעיוזמה

2ח"אג10:00 3773700.115912/07/18מ"קרסו מוטורס בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה – ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:15 342330.30.028412/07/18מ"ביג מרכזי קניות בעיוזמה

2ח"אג10:15 342330.30.028412/07/18מ"ביג מרכזי קניות בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה – ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ח .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

1ח"אג15:30 330575.40.259616/07/18מ"אלדן תחבורה בעיוזמה

ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב "דיון בדו .1  ('סדרה ג)

√לאר.לדיוןבעדדיון.שהונפקו על ידי החברה

2ח"אג15:30 330575.40.259616/07/18מ"אלדן תחבורה בעיוזמה

כנאמן למחזיקי, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן: מינוי הנאמן ההחלטה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות

או המחזיקים/י הנאמן ו"כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .33ח"אג15:30 330575.40.259616/07/18מ"אלדן תחבורה בעיוזמה √לאר.לדיוןבעדדיון.

1ח"אג16:00 371832.60.11916/07/18מ"אלדן תחבורה בעיוזמה

ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב "דיון בדו .1  ('סדרה ד)

√לאר.לדיוןבעדדיון.שהונפקו על ידי החברה

2ח"אג16:00 371832.60.11916/07/18מ"אלדן תחבורה בעיוזמה

כנאמן למחזיקי, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן: מינוי הנאמן ההחלטה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות
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או המחזיקים/י הנאמן ו"כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .33ח"אג16:00 371832.60.11916/07/18מ"אלדן תחבורה בעיוזמה √לאר.לדיוןבעדדיון.

√לאדיוןדיוןדיון.מתן עדכון על ידי נציגי החברה .11ח נדחית"אג10:00 90246.50.000417/07/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

2ח נדחית"אג10:00 90246.50.000417/07/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

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

√לאדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

√לאר.לדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:30 411156.60.243917/07/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה

2ח"אג10:30 411156.60.243917/07/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה טו .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןבעדדיון('סדרה ו)דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  .11ח"אג14:00 313002.70.053417/07/18מ" בע1ריט יוזמה

2ח"אג14:00 313002.70.053417/07/18מ" בע1ריט יוזמה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה ו)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאר.לדיוןבעדדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.172817/07/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

2ח"אג15:00 0.172817/07/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

סדרה)לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים   

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה (400

√לאר.לדיוןבעדדיון('סדרה ה)דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  .11ח"אג16:30 4249340.292517/07/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

2ח"אג16:30 4249340.292517/07/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה ה)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאר.לדיוןבעדדיון('סדרה ו)דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  .11ח"אג17:00 698711.20.205917/07/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

2ח"אג17:00 698711.20.205917/07/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה ו)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאר.לדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:00 15958000.008119/07/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

2ח"אג10:00 15958000.008119/07/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

1מיוחדת13:30 52414200.016619/07/18מ"שופרסל בעיוזמה

אישור מינויו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2018 ביולי 21החל מיום , שלישית בת שלוש שנים

1שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31/12/2017שהסתיימה ביום 

2שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

כדירקטור בחברה לתקופת (ר הדירקטוריון"יו)ה גילון בק "מינוי מחדש של ה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון

3שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .3  

√לארוב רגילעברנגדבעד.כמפורט בדוח הזימון

4שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

ה אלדד בן משה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .4  

√לארוב רגילעברנגדנגד.כמפורט בדוח הזימון

5שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

ה עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .5  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון

6שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

ה לימור בקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .6  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון

7שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

ה שלמה זוהר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .7  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון

8שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

משרד קוסט– מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה  .8  

או הנהלת החברה לקבוע את/פורר גבאי את קסירר והסמכת הדירקטוריון ו  

√לארוב רגילעברנגדבעד.שכרו

9שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

 לאשר את הארכת תוקף סעיפי השיפוי הקיימים בכתב השיפוי ופטור .9

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדירקטורים מטעם בעלת השליטה

10שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

3לתקופה של , ד יחיאל גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה"מינוי מחדש של עו .10  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.שנים החל ממועד אישור האסיפה

11שנתית ומיוחדת14:00 12987340.028919/07/18מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה

 לאשר את הארכת תוקף סעיפי הפטור הקיימים בכתב השיפוי ופטור .11

√לארוב מיוחדעברנגדנגדלדירקטורים מטעם בעלת השליטה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.116823/07/18אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה

2ח"אג15:00 0.116823/07/18אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

של החברה (2סדרה )לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.325923/07/18אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה

2ח"אג15:00 0.325923/07/18אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

של החברה (3סדרה )לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:30 19213880.053423/07/18דה זראסאי גרופ לטדיוזמה

2ח"אג15:30 19213880.053423/07/18דה זראסאי גרופ לטדיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

של החברה ('סדרה ג)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  √לארוב רגילעברבעדבעד.
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1שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

2. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel to serve as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

3. Re-election of Mr. Ziv Kop to serve as a director of the Company 

to hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

4. Re-election of Dr. Adina Makover to serve as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

5. Re-election of Mr. Leon Y. Recanati to serve as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

6. To approve an amendment to the compensation policy for the 

directors and other office holders of our Company.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

7שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

7. Approval of the objectives related to, and target amount and 

potential payment in 2019 of, a cash bonus to the Company’s 

President &amp; Chief Executive Officer, Mr. Ofer Haviv, subject to 

his achievement during 2018 of those objectives, in accordance נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

8שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

8. Approval of grant of options to purchase 225,000 ordinary 

shares to Mr. Ofer Haviv, our President and Chief Executive 

Officer, at an exercise price of NIS 18.71 per ordinary share (or 

US$5.22, based on the NIS/US$ exchange rate as of June 13, 

2018, theנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

9שנתית15:00 2724800.035424/07/18מ"ן בע'אבוגיוזמה

9. Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; 

Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst 

&amp; Young Global, as the Company’s independent registered 

public accounting firm for the year ending December 31, 2018 and 

uלארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:30 531778.10.028824/07/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה

2ח"אג15:30 531778.10.028824/07/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

של החברה ('סדרה יא)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  √לארוב רגילעברבעדבעד.

1ח"אג15:30 1395460.25224/07/18מ"ן בע"רבוע כחול נדליוזמה

שהונפקו על ידי ('סדרה ז)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החברה

2ח"אג15:30 1395460.25224/07/18מ"ן בע"רבוע כחול נדליוזמה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

16:00 106112850.029824/07/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה

יחידת 

השתתפות 

1מיוחדת

מ בהסכם המסדיר חלוקת עלויות"אישור ההתקשרות עם קבוצת דלק בע .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהעסקת עובדים

1ח"אג16:15 37018570.339624/07/18מ"חברת החשמל לישראל בעיוזמה

ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב "דיון בדו .1 ( 29סדרה  ) 

√לאר.לדיוןבעדדיון.שהונפקו על ידי החברה

2ח"אג16:15 37018570.339624/07/18מ"חברת החשמל לישראל בעיוזמה

כנאמן למחזיקי, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן: מינוי הנאמן ההחלטה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות

או המחזיקים/י הנאמן ו"כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .33ח"אג16:15 37018570.339624/07/18מ"חברת החשמל לישראל בעיוזמה √לאר.לדיוןבעדדיון.

1מיוחדת10:00 31917940.026725/07/18מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה

איי.די.אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר איי .1  

13 שנים החל מיום 3לתקופה של , בעלת השליטה בחברה, מ"אחזקות בע  

ללא שינוי, 2018באוגוסט  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

2מיוחדת10:00 31917940.026725/07/18מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה

 אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות למר .2

ולדירקטור מר דורון שנידמן, ר דירקטוריון החברה"יו, שנידמן (מוקי)משה  , 

  באוגוסט13החל מיום ,  שנים3לתקופה של , הנמנים על בעלי השליטה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.כמקובל בחברה וללא שינוי ,2018

3מיוחדת10:00 31917940.026725/07/18מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה

ל"אישור התקשרות החברה עם מר יעקב הבר בהסכם העסקה כמנכ .3  

2018 ביולי 4החל מיום , החברה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג10:15 844122.80.410125/07/18מ"מליסרון בעיוזמה

2ח"אג10:15 844122.80.410125/07/18מ"מליסרון בעיוזמה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה יד .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:30 239170.10.179226/07/18דלשה קפיטל לימיטדיוזמה



חברהשם המרכז
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2ח"אג15:30 239170.10.179226/07/18דלשה קפיטל לימיטדיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

של החברה ('סדרה ב)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לאדיוןדיוןדיון.מתן עדכון על ידי נציגי החברה .11ח"אג13:30 89469.180.000429/07/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

2ח"אג13:30 89469.180.000429/07/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרויות הקיימות לשם .2

√לאדיוןדיוןדיון.הגנה על זכויותיהם

3ח"אג13:30 89469.180.000429/07/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

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

√לאדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

1השתתפות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31ביום 

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

2השתתפות

כרואי החשבון המבקרים, רואי חשבון, חידוש מינויו של משרד סומך חייקין .2  

 של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

השותף הכללי, מ"בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע  

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרו ("השותף הכללי: "להלן)בשותפות 

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

3השתתפות

 מינוי מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת .3

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכהונה שניה

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

4השתתפות

אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי' מינוי גב .4  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלתקופת כהונה שניה

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

5השתתפות

 מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת .5

√לארוב מיוחדלא עברנגדבעדכהונה שניה

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

6השתתפות

ואישור (שניה)ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת "מינוי עו .6  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדתנאי כהונתו והעסקתו

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

7השתתפות

 אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .7

או בעלי השליטה/משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל השותף הכללי"או מנכ/בשותף הכללי ו

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

8השתתפות

או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה/אישור הארכה ו .8  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבשותפות ובשותף הכללי

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדר דירקטוריון השותף הכללי"הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו .99השתתפות

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

10השתתפות

ללא נוכחות)דיון בין מפקח השותפות לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות  .10  

או בעלי השליטה בו/השותף הכללי ו √לאר.לדיוןדיוןדיון(

15:30 49607250.094229/07/18 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה

יחידת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מר יגאל רונאי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי .1111השתתפות

1מיוחדת נדחית14:00 5525830.034130/07/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

בעל )אישור הסכם מענקים שנתיים תלויי ביצועים בין החברה וקיבוץ רמת יוחנן 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד1.1.18החל מיום ,  שנים3-ל (השליטה

1ח"אג14:00 246970.30.283830/07/18מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה

ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב "דיון בדו .1  ('סדרה יב)

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה

2ח"אג14:00 246970.30.283830/07/18מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה

כנאמן למחזיקי, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן: מינוי הנאמן ההחלטה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות

3ח"אג14:00 246970.30.283830/07/18מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1ח"אג14:30 245122.20.05530/07/18מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה

ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב "דיון בדו .1  ('סדרה יג)

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה

2ח"אג14:30 245122.20.05530/07/18מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה

כנאמן למחזיקי, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן: מינוי הנאמן ההחלטה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות

3ח"אג14:30 245122.20.05530/07/18מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1ח"אג20:00 89469.180.000430/07/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 מתן הוראה לנאמן לחתום על מכתב הכוונות המבוקש על ידי החברה .1

( לכתב ההצבעה' ב כנספח ג"המצ ) בקשר עם מכירת נכס מתחם גיבור נוסח,   

לאשר ולהורות לנאמן לחתום על מכתב הכוונות בקשר עם מכירת: ההחלטה  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהלפיו יתחייב הנאמן, לכתב ההצבעה' נספח ג- בנוסח המצורף כ, מתחם גיבור

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.254401/08/18מ"הבינלאומי הראשון הנפקות בעיוזמה

2ח"אג15:00 0.254401/08/18מ"הבינלאומי הראשון הנפקות בעיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

סדרה)לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים   

של החברה ('כב √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:30 478794.20.004501/08/18מ"מגה אור החזקות בעיוזמה

2ח"אג15:30 478794.20.004501/08/18מ"מגה אור החזקות בעיוזמה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: נוסח הצעת ההחלטה. אישרור כהונת הנאמן .2  

של החברה ('סדרה ו)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  √לארוב רגילעברבעדבעד.

1מיוחדת16:00 2808860.003602/08/18מ"פריון נטוורק בעיוזמה

To elect Mr. Daniel E. Aks, as an external director of the Company 

for a period of three years, commencing on September 28, 2018.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט
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2מיוחדת16:00 2808860.003602/08/18מ"פריון נטוורק בעיוזמה

2. To approve the compensation terms of Mr. Eyal Kaplan, the 

chairman of the board of directors of the Company.לארוב רגילעברנגדנגד√

3מיוחדת16:00 2808860.003602/08/18מ"פריון נטוורק בעיוזמה

3. To approve amendments to the amended and restated articles 

of association of the Company )the “Articles of Association”( and 

amended and restated memorandum of association of the 

Company )the “Memorandum of Association”( authorizing )i( an 

increase of לארוב רגילעברבעדבעד√

√לאדיוןבעדדיון.מתן עדכון על ידי נציגי החברה .11ח"אג13:30 89391.450.000405/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

2ח"אג13:30 89391.450.000405/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרויות הקיימות לשם .2

√לאדיוןדיוןדיון.הגנה על זכויותיהם

3ח"אג13:30 89391.450.000405/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

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

√לאדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

√לארוב מיוחדעברנגדבעדהצעה פרטית חריגה שלבעל השליטה עשוי להיות בה עניין אישי .11מיוחדת14:00 5415830.034205/08/18מ"קסטרו מודל בעיוזמה

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה .22מיוחדת14:00 5415830.034205/08/18מ"קסטרו מודל בעיוזמה

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017הצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  .33מיוחדת14:00 5415830.034205/08/18מ"קסטרו מודל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדאסתר רוטר כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת' מינוי הגב .44מיוחדת14:00 5415830.034205/08/18מ"קסטרו מודל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת .55מיוחדת14:00 5415830.034205/08/18מ"קסטרו מודל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור לתקופת כהונה נוספת (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מר אמיר תמרי  .66מיוחדת14:00 5415830.034205/08/18מ"קסטרו מודל בעיוזמה

7מיוחדת14:00 5415830.034205/08/18מ"קסטרו מודל בעיוזמה

כרואה החשבון' מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן ושות .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקר של החברה

1ח"אג16:00 89391.450.000405/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

  נוסח12.8.2018.הקבוע ליום , דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן בלבד .1

הקבוע ליום, לאשר לדחות את מועד הפדיון הסופי של הקרן בלבד: ההחלטה  

12.8.2018 ( 20188.7.יום המסחר האחרון קבוע ליום  ) כך שמועד הפדיון,   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה וזאת על מנת למנוע את גריעת אגר2018.9.16הסופי ייקבע ליום 

2ח"אג16:00 89391.450.000405/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 :הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום חלק מסכום הקרן נוסח ההחלטה .2

 ,להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועד הפדיון הסופי של הקרן בלבד

כ דחיית חלק מסכום"ובלבד שסה,  ימים לכל דחייה30בתקופות שלא יעלו על   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההריבית על קרן א.  יום במצטבר60לא יעלה על , הקרן בהתאם לסעיף זה

1מיוחדת15:00 225518810.0206/08/18מ"פרוטרום תעשיות בעיוזמה

הפעולות, לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות .1  

והכל, הטעונות אישור האסיפה הכללית, וההתקשרויות בקשר עם המיזוג  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

2מיוחדת15:00 225518810.0206/08/18מ"פרוטרום תעשיות בעיוזמה

מר, לאשר הענקת בונוס חד פעמי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה .2  

בחריגה ממדיניות התגמול של, ב" מיליון דולר ארה20בסך של , אורי יהודאי  

אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה, החברה √לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.

3מיוחדת15:00 225518810.0206/08/18מ"פרוטרום תעשיות בעיוזמה

  מיליון דולר2לאשר אימוץ תוכנית שימור ותשלומים מכוחה בסכום כולל של  .3

משנה (א): נושאי משרה בחברה שלהלן (3)ב אשר ישולם לשלושה "ארה  

משנה (ב); מר אלון שמואל גרנות, לנשיא ומנהל כספים ראשי של החברה  

ו; מר עמוס ענתות, ל תפעול ושרשרת אספקה גלובליים"לנשיא וסמנכ √לארוב מיוחדעברנגדבעד) -

1שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

√לאדיוןדיוןדיון2017,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

2שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

גבאי את קסירר ודיווח על , פורר, קוסט: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

√לארוב רגילעברבעדבעד2017שכרו לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה .33שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה .44שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה .55שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה .66שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדרמי פרלינג כדירקטור בחברה'מינוי מחדש של מר ג .77שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדעירית מור כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב .88שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה .99שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

10שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

לשנת, מר אייל טריבר, ל החברה"אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ .10  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם למדיניות התגמול של החברה 2018

11שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

קבוצת פועלים- לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל  .11  

בהסכם למתן, בעל השליטה בעקיפין בחברה, מ"להתיישבות שיתופית בע  

כמפורט בסעיף, לעניין רכיב שירותי דירקטורים, שירותי ניהול והעברת ידע  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה 1.5.1

12שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

קבוצת פועלים- לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל  .12  

בהסכם למתן, בעל השליטה בעקיפין בחברה, מ"להתיישבות שיתופית בע  

לעניין רכיב ההתחייבות לשריון שטחי מקרקעין, שירותי ניהול והעברת ידע , 

√לארוב מיוחדעברבעדנגד. לדוח זימון האסיפה1.5.2כמפורט בסעיף 



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %
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סוג 
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אנטרופי
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ה
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13שנתית נדחית14:00 20983680.049507/08/18מ"מיטרוניקס בעיוזמה

קבוצת פועלים- לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל  .13  

בהסכם למתן, בעל השליטה בעקיפין בחברה, מ"להתיישבות שיתופית בע  

לעניין רכיב מחויבות הקיבוץ להעמדת כח אדם, שירותי ניהול והעברת ידע , 

√לארוב מיוחדעברבעדנגד. לדוח זימון האסיפה1.5.3כמפורט בסעיף 

1שנתית בוטלה13:00 2030100.039908/08/18מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה

אשר ,  שנים3למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 

ולקבוע כי תנאי כהונתו , (16.5.2018)תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה 

√לארוב מיוחד2.7.2018והעסקתו יהיו כמפורט בדוח מיידי מיום 

2שנתית בוטלה13:00 2030100.039908/08/18מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה

 3גבאי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של -גלית ריבק' למנות את גב

ולקבוע כי תנאי כהונתה והעסקתה יהיו , החל ממועד אישור האסיפה, שנים

√לארוב מיוחד2.7.2018כמפורט בדוח מיידי מיום 

1שנתית ומיוחדת11:00 23561450.046709/08/18מ"טי בע.מטריקס אייוזמה

יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש ' למנות את גב

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2018 באוגוסט 27שתחילתה ביום , שנים

1ח"אג16:00 89391.450.000409/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 להורות לנאמן למנות את מר אלדד לוי כיועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות .1

ח תוצאות"של החברה לתקופה מוגבלת שמיום פרסום דו ('סדרה ב)החוב   

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של) 18.8.18ההצבעה ועד ליום   

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלהורות לנאמן למנות את מ: נוסח ההחלטה (הקולות המיוצגים בהצבעה

1מיוחדת16:00 34052180.024114/08/18מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה

המכהן גם, ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה .1  

בהתאם למדיניות, חברה בת של החברה, מ"ל כלל חברה לביטוח בע"כמנכ  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח המיידי2הכל כמפורט בסעיף , התגמול של החברה ולהוראות הדין

√לאדיוןדיוןדיון.מתן עדכון על ידי נציגי החברה .11ח"אג14:00 88095.920.000416/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

2ח"אג14:00 88095.920.000416/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרויות הקיימות לשם .2

√לאדיוןדיוןדיון.הגנה על זכויותיהם

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Johanan Locker as a director .11שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Avisar Paz as a director .22שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Aviad Kaufman as a director .33שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Sagi Kabla as a director .44שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Ovadia Eli as a director .55שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Mr. Reem Aminoach as a director .66שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Mr. Lior Reitblatt as a director .77שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

בעדבעדElection of Dr. Nadav Kaplan as external director .88שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

9שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

9. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG 

International, as our independent auditorלארוב רגילעברבעדבעד√

10שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

10. Review of our audited financial statements for the year ended 

December 31, 2017לאר.לדיוןדיוןדיון√

11שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

11. Subject to their re-election as set forth in items 2-7 above and 

election as set forth in item 8 above, approval of equity 

compensation for 2019 for certain directorsנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

12שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

12. Subject to his re-election as set forth in item 1 above, approval 

of equity compensation for 2018 to our Executive Chairman of the 

Board, Mr. Johanan Lockerלארוב רגילעברנגדנגד√

13שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

13. Approval of Annual Bonus for 2017 for our retiring Acting CEO 

of the Company, Mr. Asher Grinbaum, as described in Item 7 of the 

Proxy Statementנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

14שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

14. Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the 

Company, Mr. Asher Grinbaum, for the year 2017, all as described 

in Item 7 of the Proxy Statementנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

15שנתית10:00 243864400.019620/08/18מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה

15. Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the 

Company, Mr. Asher Grinbaum, for the relative portion he had 

served as Action CEO in 2018, all as described in Item 7 of the 

Proxy Statementנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

1ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות, מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר רון הדסי .1  

כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי, בהתאם להודעת החברה. החוב והנאמן  

 אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמת, במצטבר (''סדרה ב)- ו (''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב 

2ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

כמשקיף מטעם מחזיקי, מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר גיל קלופמן .2  

כי תמנה כמשקיף מטעם, בהתאם להודעת החברה. אגרות החוב והנאמן  

 מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

במצטבר (''סדרה ב)- ו (''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב  נגדללא המלצה,

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

3ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

כמשקיף מטעם מחזיקי, וזיה רוטנברג''מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר ג .3  

כי תמנה כמשקיף מטעם, בהתאם להודעת החברה. אגרות החוב והנאמן  

 מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהבמצ (''סדרה ב)- ו (''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב 

4ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

כמשקיף מטעם מחזיקי, מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר אדוארד קלר 4.1  

כי תמנה כמשקיף מטעם, בהתאם להודעת החברה. אגרות החוב והנאמן  

 מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

נגדללא המלצהבמצט (''''סדרה ב)- ו (''''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות ארות החוב 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

1ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה

כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות, מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר רון הדסי .1  

כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי, בהתאם להודעת החברה. החוב והנאמן  

 אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמת, במצטבר (''סדרה ב)- ו (''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב 

2ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה

כמשקיף מטעם מחזיקי, מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר גיל קלופמן .2  

כי תמנה כמשקיף מטעם, בהתאם להודעת החברה. אגרות החוב והנאמן  

 מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

במצטבר (''סדרה ב)- ו (''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב  נגדללא המלצה,

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

3ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה

כמשקיף מטעם מחזיקי, וזיה רוטנברג''מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר ג .3  

כי תמנה כמשקיף מטעם, בהתאם להודעת החברה. אגרות החוב והנאמן  

 מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהבמצ (''סדרה ב)- ו (''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב 

4ח"אג18:00 410404.821/08/18.וי.קרדן אןיוזמה

כמשקיף מטעם מחזיקי, מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר אדוארד קלר 4.1  

כי תמנה כמשקיף מטעם, בהתאם להודעת החברה. אגרות החוב והנאמן  

 מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי

נגדללא המלצהבמצט (''''סדרה ב)- ו (''''סדרה א)המחזיקים בשתי סדרות ארות החוב 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

1מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2016 בדצמבר 31ליום 

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת .22מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת .33מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת .44מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת .55מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת .66מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת"מינויה של ד .77מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה √לארוב רגילעברנגדנגד.

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת .88מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

9מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

כרואה החשבון המבקר', קופ ושות-מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי .9  

ח בריטמן אלמגור" וכן מינוי משרד רו2016של החברה ודיווח על שכרו לשנת   

2018 בספטמבר 1ח מבקר נוסף החל מה "כמשרד רו' זהר ושות √לארוב רגילעברבעדבעד.

10מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

ל החברה לתקופה"כמנכ, חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי  .10  

  ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה2018 בינואר 1נוספת החל מיום 

נגדבעד.הכללית

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

11מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

ל וגזברית ראשית"כסמנכ, עדינה לוי' חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב .11  

  ועד לתום שלוש שנים2018 בינואר 1לתקופה נוספת החל מיום , בחברה

בעדנגד.ממועד האסיפה הכללית

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

√לארוב מיוחדהורד בעדנגדתיקון תקנון החברה .1212מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

13מיוחדת נדחית16:00 24426380.014123/08/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

 אישור תנאי עסקת מסגרת מעודכנים לשכירת נכסים מבעל השליטה .13

בעדנגד.בחברה

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

1מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31.12.2017

2מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

ח מבקר לחברה"כרו' מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות .2  

 ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על

 שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים

2017לשנת  √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה .33מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה .44מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה .55מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה .66מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה
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√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה .77מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה .88מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה .99מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

10מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

לתקופת, מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה .10  

1.9.2018כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

11מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי מחדש של גב .11 , 

1.9.2018לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

12מיוחדת15:00 63908780.008927/08/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

 עדכון מדיניות התגמול של החברה באופן המוצע בנוסח מדיניות התגמול .12

ח זימון האסיפה"לדו' המעודכנת של החברה המצורף כנספח ג √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

לשנה שנסתיימה ביום (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי  .1  

) 29.3.2018שפורסם ביום  31.12.2017 2018-01-033472: אסמכתא ) 

√לאדיוןדיוןדיון.("הדוח התקופתי")

2שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

כרואי החשבון, רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן .2  

 המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של

ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את, השותפות  

√לארוב רגילעברבעדבעדשכרם

3שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

לימור ויזל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון' לאשר את מינויה מחדש של גב .3  

החל מיום, השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד23.8.2018

4שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

חנובר כדירקטורית חיצונית'תמר צ' לאשר את מינויה מחדש של גב .4  

 ,בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

√לארוב מיוחדעברבעדבעד23.8.2018החל מיום 

5שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות לאשר את"אישור מינויו מחדש של רו .5  

לתקופת כהונה נוספת, ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות"מינויו מחדש של רו  

2019.12.31 ותסתיים ביום 2018.8.23השתחל מיום ביום , בת שלוש שנים  

√לארוב מיוחדעברנגדבעדולאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי וי

6שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

 לאשר הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף .6

 הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בשותף הכללי או

יגאל לנדאו ויובל, ישעיהו לנדאו, יאיר רוטלוי, ה ליגד רוטלוי"ה– קרוביהם   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד ובהתאם להוראות מדיניות התגמול23.8.2018החל מיום , לנדאו

7שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

 נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט -  .7

) או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף/מ לדירקטורים שהם ו"בע) מימון  

נשיאה בחבות ,2018.8.23החל מיום , או בשותפות לאשר מחדש/הכללי ו  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמימו(בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפושי נפט 

8שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

  מכלל יחידות1%לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על  .8

  כמפקח032424905. ז.ת, ד חיים זקס"מינוי של עו– השתתפות בשותפות 

החל ממועד אישור אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות, לתקופה של שלוש שנים √לארוב מיוחדלא עברבעדנגד.

9שנתית13:00 27061500.033428/08/18שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה

ד חיים זקס יבחר כמפקח של השותפות בהתאם"לאשר כי במידה ועו .9  

לבקשת מחזיקי יחידות)שכרו החודשי הכולל ,  לעיל8'' להחלטה שבנושא מס  

יעמוד, ( מכלל יחידות השתתפות בשותפות1%השתתפות בשיעור העולה על   

בעדנגדיתר תנאי כהונתו. מ"ב בצירוף מע" דולר ארה2,700-על סך בשקלים השווה ל

הורד 

מסדר 

√לאהיום

1כללית16:00 603320.061629/08/18מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה

31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום . א .1  

2018,  במרץ29הנלווים לדוח התקופתי אשר פורסם ביום , 2017בדצמבר   

( 2018-01-032332אסמכתא  ) ,( הדוח התקופתי: "להלן √לאר.לדיוןדיוןדיון("

2כללית16:00 603320.061629/08/18מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה

מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את. ב .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדשכר טרחתם הצעת החלטה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטור אבי וינטר כדירקטור בלתי תלוי .33כללית16:00 603320.061629/08/18מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטורית אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה .44כללית16:00 603320.061629/08/18מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטור יוסף זינגר כדירקטור בלתי תלוי .55כללית16:00 603320.061629/08/18מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה

6כללית16:00 603320.061629/08/18מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה

 ,הארכת תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית יפעת אדורם זק .6

√לארוב מיוחדעברבעדבעד ולמשך שלוש שנים נוספות ממועד זה5.12.2017רטרואקטיבית מיום 

7כללית16:00 603320.061629/08/18מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה

רטרואקטיבית, הארכת תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני רני ליפשיץ .7  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד ולמשך שלוש שנים נוספות ממועד זה5.12.2017מיום 

√לארוב רגילעברבעדנגדקרן ברנע כדירקטורית בחברה' מינוי הגב .11שנתית10:00 1333330.016930/08/18מ" החזקות בע365המשביר יוזמה

√לאדיוןדיוןדיון.מתן עדכון על ידי נציגי החברה .11ח"אג11:00 87664.080.000430/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

2ח"אג11:00 87664.080.000430/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרויות הקיימות לשם .2

√לאדיוןדיוןדיון.הגנה על זכויותיהם

3ח"אג11:00 87664.080.000430/08/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

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

√לאדיוןדיוןדיון.אגרות החוב



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

1שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

2שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

וזאת עד, מינויו של מר הראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה .2  

  לדוח בדבר2.2כמפורט בסעיף , לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

3שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

וזאת עד, מינויו של מר ישראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה .3  

  לדוח בדבר2.2כמפורט בסעיף , לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

4שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

וזאת עד לתום, מינויו של מר גיל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה .4  

  לדוח בדבר כינוס2.2כמפורט בסעיף , האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

5שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

וזאת עד לתום, מינויו של מר חן שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה .5  

  לדוח בדבר כינוס2.2כמפורט בסעיף , האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

6שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

וזאת עד לתום, מינויו של מר יהודה שגב לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה .6  

  לדוח בדבר כינוס2.2כמפורט בסעיף , האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

7שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה (ת"דב)עינת צפריר ' מינויה של הגב .7 , 

  לדוח2.2כמפורט בסעיף , וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

8שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

 'אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות .8

 כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

  לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית2.3כמפורט בסעיף , של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

9שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

א267בהתאם להוראות סעיף , אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .9  

  לדוח בדבר כינוס אסיפה2.4כמפורט בסעיף , 1999-ט"תשנ, לחוק החברות

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

10שנתית ומיוחדת12:30 36962060.018230/08/18מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה

אשר אינם, אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה .10  

בכפוף לאישור, כפי שיכהנו בה מעת לעת, נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם  

  לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית2.5כמפורט בסעיף ,  לעיל9החלטה 

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

1מיוחדת14:00 149757970.02630/08/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה

ההחלטה המוצעת. מינוי דירקטורית חיצונית: תיאור טיבעו של הנושא .1 : 

כמשמעותו של מונח זה, חנה פייאר כדירקטורית חיצונית בבנק' למנות את גב  

העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור) 1999-ט"התשנ, בחוק החברות  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלתקופת כהונה של, (301' מס, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, חיצוני

2מיוחדת14:00 149757970.02630/08/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה

אישור מחדש של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי: תיאור טבעו של הנושא .2  

כתב")לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת ' של הבנק המצורף כנספח ב  

המכהנים מעת, לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, ("ההתחייבות  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדההחלטה. ובכללם אלו שכיהנו בעבר או שימונו בעתיד , לעת

√לארוב רגילעברנגדנגדר דירקטוריון החברה"בתפקיד יו, מן'עדכון מוצע בתנאי כהונת מר שחר תורג .11מיוחדת16:00 475970.086630/08/18מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה

1ח נדחית"אג18:00 415435.830/08/18.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 יודגש כי ההצבעה הינה באמצעות העברת כתב ההצבעה הידני המצורף .1

מינוי משקיף בהמשך. בלבד ולא ניתן להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית  

אסמכתא'' מס) 21.8.2018להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום  : 

כי תמנה כמשקיף מטעם, ובהתאם להודעת החברה (2018-10-077548  

נגדללא המלצהמחזיקי אג

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

2ח נדחית"אג18:00 415435.830/08/18.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 יודגש כי ההצבעה הינה באמצעות העברת כתב ההצבעה הידני המצורף .2

מינוי משקיף בהמשך. בלבד ולא ניתן להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית  

אסמכתא'' מס) 21.8.2018להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום  : 

כי תמנה כמשקיף מטעם, ובהתאם להודעת החברה (2018-10-077548  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמחזיקי אג

1ח נדחית"אג18:00 415435.80.027730/08/18.וי.קרדן אןיוזמה

 יודגש כי ההצבעה הינה באמצעות העברת כתב ההצבעה הידני המצורף .1

מינוי משקיף בהמשך. בלבד ולא ניתן להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית  

אסמכתא'' מס) 21.8.2018להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום  : 

כי תמנה כמשקיף מטעם, ובהתאם להודעת החברה (2018-10-077548  

נגדללא המלצהמחזיקי אג

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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2ח נדחית"אג18:00 415435.80.027730/08/18.וי.קרדן אןיוזמה

 יודגש כי ההצבעה הינה באמצעות העברת כתב ההצבעה הידני המצורף .2

מינוי משקיף בהמשך. בלבד ולא ניתן להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית  

אסמכתא'' מס) 21.8.2018להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום  : 

כי תמנה כמשקיף מטעם, ובהתאם להודעת החברה (2018-10-077548  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמחזיקי אג

1שנתית11:00 7852130.026802/09/18מ"קליל תעשיות בעיוזמה

עד לתום האסיפה, מר צור דבוש, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .1  

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

2שנתית11:00 7852130.026802/09/18מ"קליל תעשיות בעיוזמה

עד לתום האסיפה, מר קובי לוי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

3שנתית11:00 7852130.026802/09/18מ"קליל תעשיות בעיוזמה

נעמי אנוך' גב, מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה .3 , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לתום האסיפה השנתית הבאה

4שנתית11:00 7852130.026802/09/18מ"קליל תעשיות בעיוזמה

 ,(EY) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר .4

 כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר

√לארוב רגילעברבעדבעד.טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עימו

5שנתית11:00 7852130.026802/09/18מ"קליל תעשיות בעיוזמה

המכהן, ח למר קובי לוי" אלף ש180תשלום מענק חד פעמי בסך של  .5  

בגין תרומתו הייחודית לפעילותה העסקית של החברה בגין, כדירקטור בחברה  

2016-2018השנים  √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית11:00 7852130.026802/09/18מ"קליל תעשיות בעיוזמה

חות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב"דיון בדו .6  

2017,  בדצמבר31ענייני החברה ליום  √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1מיוחדת14:00 10011000.037502/09/18מ"ארד בעיוזמה

1. "" עם (בנוסח מתוקן)אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שכירות   

מ "דליה רמות מנשה מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע ( האגודה: "להלן ") 

  שנים שתחילתה10לתקופה בת , (בחלקים שווים)הנמצאת בבעלות הקיבוצים 

√לארוב מיוחדלא עברבעדנגדעם אופציה של ה, 2028,  בספטמבר1 וסיומה ביום 2018 בספטמבר 2ביום 

1שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה 

√לאדיוןדיוןדיון.2017,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

2שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

זהר, אלמגור, ברייטמן- אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט  .2  

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית', ושות  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה

3שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

 מינוי מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

4שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

 מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

5שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

תמי גוטליב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה' מינוי מחדש של גב .5  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

פלר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה (יוכי)יוכבד ' מינוי מחדש של גב .6  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הכללית השנתית הבאה של החברה

7שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

החל ממועד אישור האסיפה הכללית, מינוי מר יצחק קליין לדירקטור בחברה .7  

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית של החברה

8שנתית16:00 7468740.021803/09/18מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה

המכהנת כמנהלת פיתוח עסקי של, ענבר פלר' עדכון סכום השכר ברוטו לגב .8  

לסך, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, מ"אמיליה קוסמטיקס בע  

יתר תנאי העסקתה כמפורט להלן, 2018,  ביוני1החל מיום , ח" ש29,500של   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.יוותרו ללא כל שינוי

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלאשר תוספת להסכם הצבת חברי קיבוץ בתנאים המפורטים בדוח העסקה .11שנתית11:00 2652970.044105/09/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאשרור כלל המענקים אשר הועברו לקיבוץ מכוח ההסכם להצבת חברי קיבוץ .22שנתית11:00 2652970.044105/09/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה

1שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

ח "לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו, דיון בדוחות הכספיים של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 

2שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

כרואי, רואי חשבון, אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר .2  

 החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

3שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

 אישור הארכת כהונתו של מר אסף ברטפלד לתקופת כהונה נוספת החל .3

שתתקיים לאחר, ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה  

כמפורט בדוח זימון האסיפה, מועד המינוי √לארוב רגילעברנגדנגד.

4שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

ליאורה פרט לוין לתקופת כהונה נוספת החל' אישור הארכת כהונתה של גב .4  

שתתקיים לאחר, ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה  

כמפורט בדוח זימון האסיפה, מועד המינוי √לארוב רגילעברנגדנגד.

5שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

 אישור הארכת כהונתו של מר אברהם הראל לתקופת כהונה נוספת החל .5

שתתקיים לאחר, ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה  

כמפורט בדוח זימון האסיפה, מועד המינוי √לארוב רגילעברנגדנגד.
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6שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

 אישור מינוי מר ברק משרקי כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו .6

שתתקיים לאחר מועד המינוי, ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה , 

√לארוב רגילעברנגדנגד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

7שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

כדירקטור חיצוני בחברה' אישור חידוש כהונתו של מר משה אברמוביץ .7 , 

  ועד16.11.2018קרי מיום , שנים נוספות (3)של שלוש , לתקופת כהונה שנייה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. כמפורט בדוח זימון האסיפה15.11.2021ליום 

8שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

בהיקף של, מר איל לפידות, ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ .8  

לתקופה בלתי קצובה, 2018 בינואר 1החל מיום , משרה מלאה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

9שנתית ומיוחדת17:00 53850640.019705/09/18מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה

1ר הדירקטוריון בתוקף החל מיום "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו .9  

√לארוב רגילעברבעדבעד. ואילך2018בינואר 

√לאדיוןדיוןדיוןעדכון ודיון בנושא התקיימות מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר .11כללית13:00 119494340.029806/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגדאישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה.22כללית13:00 119494340.029806/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

3כללית13:00 119494340.029806/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה - 2חלופה  .3  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(''ייעוץ משפטי משרד מטרי מאירי ושות)

4כללית13:00 119494340.029806/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה - 3חלופה  .4  

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד(''ייעוץ משפטי משרד בעז בן צור ושות)

5כללית13:00 119494340.029806/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה - 4חלופה  .5  

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד(''ייעוץ משפטי משרד נחושתן יוגב ושות)

6כללית13:00 119494340.029806/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה - 5חלופה  .6  

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד(''ייעוץ משפטי נאור גרשט ושות)

√לאדיוןדיוןדיוןעדכון ודיון בנושא התקיימות מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר .11כללית13:00 1194943406/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגדאישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה.22כללית13:00 1194943406/09/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה

1שנתית13:00 2154110.042406/09/18מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה

אשר ,  שנים3למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(16.5.2018)תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה 

2שנתית13:00 2154110.042406/09/18מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה

 , שנים3רולי קלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ' למנות את גב .2

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהחל ממועד אישור האסיפה

1שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

1. To approve an amendment to the Company’s Memorandum and 

Articles of Association to provide for the change in the Company’s 

English name to Allot Ltd. and its Hebrew name to מ"אלוט בע  or 

such name as the Chairman of the Board of Directors of the 

Companyבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

2שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

2. To approve an amendment to the Company’s Articles of 

Association, effective immediately upon the approval of this 

Proposal 2, to provide for the elimination of the different classes of 

members of the Board of Directors of the Company, so that after 

comלארוב מיוחדלא עברבעדבעד√

3שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

3. To elect Manuel Echanove as a Class III director to serve until 

the 2021 annual meeting of shareholders (or, if Proposal 2 is 

approved, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders), 

and until his successor has been duly elected and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

4. Subject to the approval of Proposal 3, to approve the equity 

compensation payable to Manuel Echanove.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

5. To reelect Yigal Jacoby as a Class III director and Chairman of 

the Board, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders 

(or, if Proposal 2 is approved, to serve until the 2019 annual 

meeting of shareholders), and until his successor has been לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

6. To reelect Nurit Benjamini as an Outside Director (as defined in 

the Israel Companies Law) of the Company, to serve for a term of 

three years commencing as of the end of her current term, or until 

her office is vacated in accordance with the Company’s בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

7שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

7. To approve a one-time grant of 40,000 RSUs and options to 

purchase 60,000 ordinary shares of the Company to Erez Antebi, 

the Company’s Chief Executive Officer.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

8שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

8. To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay &amp; 

Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as the 

Company’s independent registered public accounting firm for the 

fiscal year ending December 31, 2018 and until the next annual 

meeting of shaלארוב רגילעברבעדבעד√
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9שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

9. To report on the business of the Company for the fiscal year 

ended December 31, 2017, including a review of the fiscal 2017 

financial statements.לאר.לדיוןדיוןדיון√

10שנתית14:30 7397980.04206/09/18מ"אלוט בעיוזמה

10. To act upon any other matters that may properly come before 

the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof.לארוב רגילדיוןנגדנגד√

1ח נדחית"אג16:15 88095.920.000406/09/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 מתן הוראה לנאמן לחתום על מכתב הכוונות החדש בהתאם לבקשת .1

בקשר עם מכירת נכס מתחם, (לכתב ההצבעה' ב כנספח ג"המצ)החברה   

ח הכספי שפורסם על ידי החברה"בהתאם למצגי החברה בדו. א: רקע. גיבור  

19,000,000שווי נכס מתחם גיבור עמד על סך של , 29.03.18א ביום "במגנ  

ב; ח"ש בעדללא המלצה.

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

2ח נדחית"אג16:15 88095.920.000406/09/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 מינוי כונס נכסים למימוש הנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב .2

כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן"באמצעות ב, להורות לנאמן: נוסח ההחלטה , 

לנקוט בהליכים הנדרשים לצורך מינוי כונס נכסים למימוש הנכסים המשועבדים , 

בעדללא המלצה לעיל ולרבות הנכס הידוע כקני1לרבות הנכס הנזכר בסעיף 

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

3ח נדחית"אג16:15 88095.920.000406/09/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 להורות לנאמן להאריך את מינויו של מר אלדד לוי כיועץ כלכלי מטעם מחזיקי .3

לתקופה בלתי מוגבלת נוסח ההחלטה, של החברה ('סדרה ב)אגרות החוב  : 

אשר מונה כיועץ כלכלי, להורות לנאמן להאריך את מינויו של מר אלדד לוי  

9.8.20181בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום  √לארוב רגילעברבעדללא המלצה,

1ח נדחית"אג20:00 88095.920.000406/09/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

  והמצורף27.8.2018כפי שהועבר לנאמן ביום , אישור מתווה הצעת החברה .1

בהמשך לבקשת החברה בפנייתה לנאמן. א: לכתב ההצבעה רקע' כנספח ג  

אסיפת הצבעה להחלטת21.8.2018פרסם הנאמן ביום , 19.8.2018מיום   

בנוסח כפי, המחזיקים אם להורות לנאמן לאשר את מכתב הכוונות החדש  

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהשצורף

1שנתית ומיוחדת11:00 113384920.024513/09/18מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה

לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד: אישור חלוקת דיבידנד .1  

המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו, ח" מיליון ש318במזומן בסך כולל של   

√לארוב רגילעברבעדבעד. מהונה המונפק והנפרע של החברה11.49888%-ו, ח למניה"ש 0.1149888

1מיוחדת11:00 112085140.024517/09/18מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה

ל החברה החל "התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד מזרחי כמנכ

√לארוב מיוחדעברנגדבעד2018 בספטמבר 1ממועד כניסתו לתפקיד ביום 

2מיוחדת11:00 112085140.024517/09/18מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה

  מאמצעי השליטה בה50%אשר , התקשרות החברה עם חברת ניהול .2

ר דירקטוריון על ידי"בהסכם לקבלת שירותי יו, מוחזקים על ידי מר שלמה רודב  

בכפוף לאישור עדכון מדיניות, 2018 באפריל 30החל מיום , מר שלמה רודב  

√לארוב רגילעברנגדבעדהתגמול

3מיוחדת11:00 112085140.024517/09/18מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה

 אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה לדירקטורים שאינם .3

עד, החל ממועד מינויים, או בלתי תלויים כמפורט בדוח זימון האסיפה/חיצוניים ו  

 גובה הגמול המירבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתוספת הרביעית

√לארוב רגילעברנגדבעד לדוח זימון האסיפה2.3לתקנות הגמול והכל כמפורט בסעיף 

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה .44מיוחדת11:00 112085140.024517/09/18מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה

1שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

1. To re-elect Mr. Christopher (Chris) Rowland to serve as director 

of the Company until the close of the next annual general meeting 

of shareholders of the Company, or any adjournment thereof.לארוב רגיללא עברבעדבעד√

2שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

2. To re-elect Mr. Doron Birger to serve as director of the Company 

until the close of the next annual general meeting of shareholders 

of the Company, or any adjournment thereof.לארוב רגיללא עברבעדבעד√

3שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

3. To re-elect Mr. Eitan Machover to serve as director of the 

Company until the close of the next annual general meeting of 

shareholders of the Company, or any adjournment thereof.לארוב רגיללא עברבעדבעד√

4שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

4. To re-elect Ms. Efrat Venkert to serve as director of the 

Company until the close of the next annual general meeting of 

shareholders of the Company, or any adjournment thereof.לארוב רגיללא עברבעדבעד√

5שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

5. To elect Mr. Yuval Yanai to serve as director of the Company 

until the close of the next annual general meeting of shareholders 

of the Company, or any adjournment thereof.לארוב רגיללא עברבעדבעד√

6שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

6. To approve an increase to the Company’s share capital and to 

amend the Company’s articles of association accordingly.לארוב רגיללא עברבעדבעד√

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעדTo approve the compensation policy for executives and directors .77שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה
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8שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

8. To approve and ratify the appointment of Kesselman &amp; 

Kesselman, certified public accountants in Israel and a member of 

PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company’s 

independent auditors for the year ending December 31, 2018, and 

itלארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

9. To vote on the proposal of L.I.A Pure Capital Ltd. to elect Prof. 

Benad Goldwasser to serve as director of the Company until the 

close of the next annual general meeting of shareholders of the 

Company, or any adjournment thereof )the Company’s board ofלארוב רגילעברנגדנגד√

10שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

10. To vote on the proposal of L.I.A Pure Capital Ltd. to elect Mr. 

Ronen Rosenbloom to serve as director of the Company until the 

close of the next annual general meeting of shareholders of the 

Company, or any adjournment thereof )the Company’s board of לארוב רגילעברנגדנגד√

11שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

11. To vote on the proposal of L.I.A Pure Capital Ltd. to elect Mr. 

Eli Yoresh to serve as director of the Company until the close of 

the next annual general meeting of shareholders of the Company, 

or any adjournment thereof )the Company’s board of directלארוב רגילעברנגדנגד√

12שנתית17:00 381210.005520/09/18מ"מדיגוס בעיוזמה

12. To vote on the proposal of L.I.A Pure Capital Ltd. to elect Mr. 

Eli Cohen to serve as director of the Company until the close of the 

next annual general meeting of shareholders of the Company, or 

any adjournment thereof )the Company’s board of directoלארוב רגילעברנגדנגד√

1שנתית ומיוחדת12:00 88659025/09/18מ"אייסקיור מדיקל בעיוזמה

והסמכת , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד2018הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינוי מחדש של מר רון מירון כדירקטור בחברה .22שנתית ומיוחדת12:00 88659025/09/18מ"אייסקיור מדיקל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינוי מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה .33שנתית ומיוחדת12:00 88659025/09/18מ"אייסקיור מדיקל בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר אייל שמיר כדירקטור בחברה .44שנתית ומיוחדת12:00 88659025/09/18מ"אייסקיור מדיקל בעיוזמה

5שנתית ומיוחדת12:00 88659025/09/18מ"אייסקיור מדיקל בעיוזמה

או שיוענקו למר רון/אישור מנגנון אקסלרציה של כתבי אופציה שהוענקו ו .5  

ר הדירקטוריון"יו, מירון √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית ומיוחדת12:00 88659025/09/18מ"אייסקיור מדיקל בעיוזמה

ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי התקשרות החברה עם מר אייל שמיר .6 , 

או/לרבות הענקת גמול הוני ועדכון מנגנון אקסלרציה לכתבי האופציה שהוענקו ו  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.יוענקו למר שמיר

1מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

DISCUSSION OF THE COMPANY’S FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND ANNUAL 

REPORT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017לאר.לדיוןדיוןדיון√

2מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

2. RE-APPOINTMENT OF SOMEKH CHAIKIN, CERTIFIED 

PUBLIC ACCOUNTANTS (ISRAEL), A MEMBER OF KPMG 

INTERNATIONAL, AS INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANTS 

OF THE COMPANY AND TO RECEIVE INFORMATION 

REGARDING THEIR REMUNERATIONלארוב רגילעברבעדבעד√

3מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

3. RE-APPOINTMENT OF MR. JONATHAN ADERETH AS A 

DIRECTORלארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעדRE-APPOINTMENT OF MR. ORI HADOMI AS A DIRECTOR .44מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

5מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

5. RE-APPOINTMENT OF MR. MICHAEL BERMAN AS A 

DIRECTORלארוב רגילעברבעדבעד√

6מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

6. RE-APPOINTMENT OF MRS. SARIT SOCCARY BEN-

YOCHANAN AS A DIRECTORלארוב רגילעברבעדבעד√

7מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

7. RE-APPOINTMENT OF MR. GIL BIANCO AS AN EXTERNAL 

DIRECTORבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

8מיוחדת17:00 55091090.021727/09/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

8. APPROVE A GRANT OF 30,000 OPTIONS AND 3,000 RSUS 

TO THE COMPANY’S CHIEF EXECUTIVE OFFICERלארוב מיוחדלא עברנגדבעד√

1ח"אג16:00 218039.50.211902/10/18מ"אפריקה ישראל נכסים בעיוזמה

 אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר החוב .1

 לרבוע הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה

הרוב)העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור   

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים
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2ח"אג16:00 218039.50.211902/10/18מ"אפריקה ישראל נכסים בעיוזמה

בשים לב, אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות .2  

הרוב) (ככל ויושלם)לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב   

66%- הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהנוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המ (לפחות מהמיוצגים בהצבעה

1מיוחדת14:30 5556190.004403/10/18מ"כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעיוזמה

לאשר את מינויו של מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2018 בדצמבר 10החל מיום , בת שלוש שנים

1מיוחדת10:00 92304620.00804/10/18מ"החברה לישראל בעיוזמה

אשר בעלי השליטה, הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה .1  

בנוסח, בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם  

והכל, לדוח זימון אסיפה זה הכולל הוראת פטור מסויג' ב כנספח א"המצ  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה

1שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

 דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום .1

  לדוח המיידי בדבר כינוס1.1ראו סעיף , לפרטים נוספים. 2017בדצמבר  31

)אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה  הדוח המיידי: "להלן √לאר.לדיוןבעדדיון.("

2שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

 וקוסט פורר (KPMG) למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין .2

לתקופה שתחל, ח מבקרים משותפים של הבנק"כרו (EY) גבאי את קסירר  

 ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית

√לארוב רגילעברבעדבעדלפר. השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

3שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

 למנות את מר יורם גבאי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם .3

מועד תחילת.  שנים3לתקופה של , 1999-ט"התשנ, לקבוע בחוק החברות  

מר. הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדיורם גבאי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמו

4שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

תמר גוטליב כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית' למנות את הגב .4  

3לתקופת כהונה נוספת של , 1999-ט"התשנ, בהתאם לקבוע בחוק החברות  

מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על. שנים  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדתמר גוטליב אשר סיימה תקופת כהונה ראשונ' גב. הבנקים או אי התנגדותה

5שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

 למנות את מר רפאל דניאלי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם .5

מועד תחילת.  שנים3לתקופה של , 1999-ט"התשנ, לקבוע בחוק החברות  

מר. הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה  

√לארוב מיוחדלא עברנגדבעדרפאל דניאלי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

6שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

ר שמואל בן צבי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו"למנות את ד .6  

 . שנים3לתקופת כהונה נוספת של , 301' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

 תחילת הכהונה הנוספת תהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או

√לארוב רגילעברנגדבעדתום תקופת) 2018 ביולי 29אי התנגדותה ותחל רטרואקטיבית החל מיום 

7שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

ר יורם טורבוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו"למנות את ד .7  

מועד תחילת.  שנים3לתקופה של , 301' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס  

ר"ד. הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה  

√לארוב רגיללא עברבעדבעדיורם טורבוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים

8שנתית14:30 363080460.024404/10/18מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה

 למנות את מר אוהד מראני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו .8

מועד תחילת.  שנים3לתקופה של , 301' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס  

 הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אוה. (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה) 2018,  בנובמבר1-לפני ה

1שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה 

 כחלק מהדוח 2018 במרס 21כפי שפורסמו ביום , 2017 בדצמבר 31ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017התקופתי של החברה לשנת 

2שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

כרואה', מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות .2  

לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה, החשבון המבקר של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו

3שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

כדירקטור (ל החברה ובעל השליטה בה"מנכ)מינוי מחדש של מר חן למדן  .3  

 בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

או תקנון החברה/החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו , 

√לארוב רגילעברנגדנגד.לפי המוקדם

4שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

כדירקטור (ר דירקטוריון החברה"יו)פז -מינוי מחדש של מר אופיר פינס .4  

 בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

או תקנון החברה/החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו , 

√לארוב רגילעברנגדנגד.לפי המוקדם
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5שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה' מינויה מחדש של גב .5  

 נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד

לפי המוקדם, או תקנון החברה/סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו √לארוב רגילעברנגדנגד.

6שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

 מינוי מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .6

 עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום

לפי המוקדם, או תקנון החברה/כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו √לארוב רגילעברנגדנגד.

7שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

קרנית גולדווסר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה' מינויה מחדש של גב .7  

 הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם

√לארוב רגילעברנגדנגדלפי המוקדם, או תקנון החברה/להוראות כל דין ו

8שנתית ומיוחדת15:00 2620440.072704/10/18מ"בע. מ.אוריין שיוזמה

בנו של בעל, אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתמר למדן .8  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהשליטה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר ברכה כיו .11מיוחדת15:00 17644620.032507/10/18מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה

1מיוחדת16:00 3984180.069809/10/18מ"איתמר מדיקל בעיוזמה

כהגדרת מונח זה בחוק)אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה  .1  

א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , בחברה (החברות √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

16:00 124072210.029810/10/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדעברנגדבעדמינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות .11מיוחדת נדחית

16:00 124072210.029810/10/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מר עמוס ירון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות .22מיוחדת נדחית

16:00 124072210.029810/10/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדלא עברנגדבעדמינוי מר איתן רוזנמן לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות .33מיוחדת נדחית

√לאדיון2017דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 1שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה .22שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה .33שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר איתי פרלמן לדירקטור בחברה .44שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר רוני שטן לדירקטור בחברה .55שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה .66שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה .77שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה .88שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה .99שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

10שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

 ;Ernst &amp) למנות מחדש את משרדי רואה החשבון ארנסט אנד יאנג .10

Young) כרואי', רוזנבלום הולצמן ושות' גבאי את קסירר ושות, פורר, קוסט  

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, החשבון המבקרים של החברה

11שנתית14:00 3389640.047811/10/18מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה

 לאשר את מינויו של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .11

√לארוב מיוחדעברבעדבעדנוספת בת שלוש שנים החל ממועד סיום תקופת כהונתו הקודמת

1שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של "הצגת דו

√לאדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

2שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ארנון אשד וזאת עד .2

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

3שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

מירב מצגר' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .3 -

√לארוב רגילעברבעדבעדמשה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

4שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

שחר בראב' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .4  

√לארוב רגילעברנגדנגדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

5שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

לאה זבולון' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

6שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אהוד פלד וזאת עד .6

√לארוב רגילעברנגדנגדלתום האסיפה השנתית הבאה

7שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר שי מיכאל וזאת עד .7

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

8שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יורם שדה וזאת עד .8

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

9שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר זאב שור וזאת עד .9

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

10שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אורי פלטאו וזאת .10

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לתום האסיפה השנתית הבאה

11שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

וזאת עד לתום האסיפה, מר רון מור, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור .11  

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה
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12שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

כרואי, "קוסט פורר גבאי את קסירר"מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  .12  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרם

13שנתית ומיוחדת14:00 5711060.034116/10/18מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה

אירית בן דוב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה' מינויה מחדש של הגב .13  

3.11.18של שלוש שנים אשר תחל ביום  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

3לתקופת כהונה של , למנות את מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה .1  

 . לחוק החברות245בהתאם לסעיף , 2018 בנובמבר 26שנים החל מיום 

מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד  (2) 

√לארוב מיוחדלא עברנגדבעד ל2ראה סעיף , שאול צמח או עודד גילת)מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני 

2שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

3לתקופת כהונה של , למנות את מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה .2  

 . לחוק החברות239בהתאם לסעיף , 2018 בנובמבר 26שנים החל מיום 

מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד  (2) 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדראה ס, מר עודד גילת או מר שאול צמח)מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני 

3שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

לתקופת כהונה אשר תחל, למנות את מר איציק צאיג כדירקטור בחברה .3  

 במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה, 2021שתתקיים בשנת  . 

מועמדים לכהונת (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד   

√לארוב רגיללא עברנגדנגדדירקט

4שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

לתקופת כהונה אשר תחל, למנות את מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה .4  

 במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה, 2021שתתקיים בשנת  . 

√לארוב רגילעברבעדבעדמועמדים לכהונת דירק (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד 

5שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

לתקופת כהונה, למנות את מר אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה .5  

 אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר, 2021של החברה שתתקיים בשנת   

√לארוב רגילעברנגדבעדמועמדים (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד . השליטה

6שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

לתקופת, אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה (חזי)למנות את מר יחזקאל  .6  

 כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית

בכפוף להוראות תקנון החברה, 2021השנתית של החברה שתתקיים בשנת   

√לארוב רגיללא עברבעדנגדמו (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד . ולהיתר השליטה

7שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

 'סומך חייקין ושות KPMG אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .7

  ועד לכינוס האסיפה השנתית2018כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

בהתאם להיקף, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.השירותים שיינתנו על ידו

2017דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  .88שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2017 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  .99שנתית15:00 57556290.037516/10/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

ר הדירקטוריון הפעיל של"יו, שני (רמי)בעקבות הודעתו של מר אברהם  .1  

ולאור, כי לאחר עשרות שנות פעילות בחברה, החברה ובעל השליטה בחברה  

ר הדירקטוריון הפעיל של"הינו מעוניין לסיים את תפקידו כיו, נסיבות אישיות  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה מבקשת לאשר את מינויו של מר אברהם נובוגרוצ, החברה

2שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

ר הדירקטוריון הפעיל של"יו, שני (רמי)בעקבות הודעתו של מר אברהם  .2  

מבקשת החברה לאשר תיקון למדיניות התגמול,  לעיל1כאמור בסעיף , החברה  

ר הדירקטוריון הפעיל"כך שתכלול תנאי תגמול לתפקיד יו, של החברה , 

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגדנוסח הה. המשקפים את תנאי הכהונה והעסקה המוצעים למר נובוגרוצקי

3שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

 , שעל סדר היום2בכפוף לאישור תיקון למדיניות התגמול כמפורט בסעיף  .3

ר דירקטוריון פעיל"מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר נובוגרוצקי כיו  

נוסח ההחלטה המוצעת.  לדוח זימון האסיפה2.3כמפורט בסעיף , בחברה  - 

" √לארוב רגיללא עברנגדנגד ש2בכפוף לאישור תיקון למדיניות התגמול כמפורט בסעיף 

4שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

 דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה .4

31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2017 בדצמבר 31ביום   

2018: 'אסמכתא מס, 21.3.2018אשר פרסמה החברה ביום , 2017בדצמבר  -

01-022425 (" 2017הדוח התקופתי לשנת  √לאר.לדיוןדיוןדיון.("

5שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

גבאי את קסירר כרואה החשבון, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט .5  

 המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

יינתן דיווח על שכרו של, כמו כן. והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר מינוי מחדש של- "נוסח ההחלטה המוצעת . רואה החשבון המבקר
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6שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

עד, כדירקטור בחברה, שני (רמי)אישור מינויו מחדש של מר אברהם  .6  

 ,לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שבה ממנים דירקטורים

לפרטים אודות מר רמי שני בהתאם.  לדוח זימון האסיפה2.2כמפורט בסעיף   

לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36לתקנה  √לארוב רגילעברבעדבעד,(דוחות תקופתיים ומיידיים)

7שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

עד לאסיפה, כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר צבי ורדי .7  

כמפורט, השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שבה ממנים דירקטורים  

לפרטים אודות מר צבי ורדי בהתאם לתקנה.  לדוח זימון האסיפה2.2בסעיף   

ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36 √לארוב רגילעברבעדבעד-

8שנתית ומיוחדת16:00 2201230.01116/10/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

עד, (בלתי תלוי)כדירקטור בחברה , אישור מינויו מחדש של מר אבי זמיר .8  

 ,לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שבה ממנים דירקטורים

לפרטים אודות מר אבי זמיר בהתאם.  לדוח זימון האסיפה2.2כמפורט בסעיף   

√לארוב רגילעברבעדבעדדוחות תקופתיים ומייד)לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36לתקנה 

1שנתית16:00 20043310.045717/10/18מ"חילן בעיוזמה

הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017,  בדצמבר31

2שנתית16:00 20043310.045717/10/18מ"חילן בעיוזמה

עד לתום, מר אבי באום, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

3שנתית16:00 20043310.045717/10/18מ"חילן בעיוזמה

עד לתום, מר רמי אנטין, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .3  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

4שנתית16:00 20043310.045717/10/18מ"חילן בעיוזמה

עד לתום, מר מירון אורן, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .4  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

5שנתית16:00 20043310.045717/10/18מ"חילן בעיוזמה

גבאי את קסירר, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט .5  

 כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית

√לארוב רגילעברבעדבעד.שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי וקבלת דיווח בדבר שכרו

1שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

1. To approve the grant of options under the Company’s equity-

based plan to the Company’s President and CEOנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

2שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

2. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

3. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next Shareholders’ Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

4. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

5. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

6. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next Shareholders’ Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

7. To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

8. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next Shareholders’ Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית16:00 188798050.013518/10/18מ"אלביט מערכות בעיוזמה

9. To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member of 

Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent auditor 

for the fiscal year 2018 and until the close of the next 

Shareholders' Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

1מיוחדת14:00 12274420.039421/10/18מ"קרור אחזקות בעיוזמה

  לדוח1.1כמפורט בסעיף , תבורי-ל יפאורה"אישור ההסדר למתן שירותי מנכ .1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.העסקה

2מיוחדת14:00 12274420.039421/10/18מ"קרור אחזקות בעיוזמה

תבורי-ר דירקטוריון יפאורה"הארכת תוקף ההסדר למתן שירותי ניהול של יו .2 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח העסקה1.2כמפורט בסעיף 

3מיוחדת14:00 12274420.039421/10/18מ"קרור אחזקות בעיוזמה

אורה-ר דירקטוריון יפ"הארכת תוקף ההסדר למתן שירותי ניהול של יו .3 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח העסקה1.3כמפורט בסעיף 

4מיוחדת14:00 12274420.039421/10/18מ"קרור אחזקות בעיוזמה

 אישור תיקון תקנון החברה בעניין הצבעה באמצעות כתב הצבעה ובעניין .4

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח1.4כמפורט בסעיף , הודעה לבעלי המניות

5מיוחדת14:00 12274420.039421/10/18מ"קרור אחזקות בעיוזמה

כמפורט, אישור תיקון תקנון החברה בעניין ביטוח ושיפוי לנושאי משרה .5  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח1.5בסעיף 
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√לאדיוןבעדדיון.2017,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

2מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

זהר ושות, אלמגור, בריטמן - Deloitte מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .2 ' 

לתקופת ביקורת נוספת עד למועד, כרואה החשבון המבקר של החברה  

 האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.לקבוע את שכרו

3מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

לתקופת כהונה, ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר עדי אייל .3  

 נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החברה

4מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

 מינויו מחדש של מר ניצן ספיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד .4

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

5מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית' מינויה מחדש של הגב .5  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

6מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

 מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד .6

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

7מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

 מינויו מחדש של מר דניאל שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי .7

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

8מיוחדת12:00 9583960.041723/10/18מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה

לזימון' בנוסח התיקון המצורף כנספח ב, תיקון תקנון התאגדות של החברה .8  

בעניין קביעת מנגנון לאישור עסקאות, (א לתקנון המתוקן14ראו סעיף )זה   

וזאת בהתאם להוראות, שאינן חריגות, לחוק החברות (1)270כאמור בסעיף   

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה. לחוק החברות271סעיף 

1ח"אג14:00 408499.10.027723/10/18.וי.קרדן אןיוזמה

  דיווח אודות1.2. דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.1

  דיון1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע √לאדיוןדיוןדיון.

1ח"אג14:00 0.027723/10/18.וי.קרדן אןיוזמה

  דיווח אודות1.2. דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.1

  דיון1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע √לאדיוןדיוןדיון.

1מיוחדת16:00 343295270.025423/10/18מ"בנק הפועלים בעיוזמה

ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של 'לאשר את מינויו של מר ריצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.22.10.2021 ועד ליום 23.10.2018החל מיום , שלוש שנים

1שנתית נדחית14:00 375640.116724/10/18מ"אלספק הנדסה בעיוזמה

 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017

2שנתית נדחית14:00 375640.116724/10/18מ"אלספק הנדסה בעיוזמה

 אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון של .2

√לארוב רגילעברבעדבעד. והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו2018החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה .33שנתית נדחית14:00 375640.116724/10/18מ"אלספק הנדסה בעיוזמה

4שנתית נדחית14:00 375640.116724/10/18מ"אלספק הנדסה בעיוזמה

 אישור מינויו מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית .4

 הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה

 ,(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

2000-ס"התש √לארוב רגילעברבעדבעד.

5שנתית נדחית14:00 375640.116724/10/18מ"אלספק הנדסה בעיוזמה

 אישור מינויה מחדש של הדירקטורית ליאת בנימיני עד לאסיפה השנתית .5

 הבאה ואישור תנאי העסקתה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה

 ,(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

2000-ס"התש √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה .66שנתית נדחית14:00 375640.116724/10/18מ"אלספק הנדסה בעיוזמה

1שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

1. Approval of the re-appointment of Kesselman &amp; 

Kesselman, independent certified public 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 לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

2. Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended 

December 31, 2017, as determined by 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 affלאר.לדיוןדיוןדיון√

3שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

3. Discussion of the Company’s audited financial statements for 

the year ended December 31, 2017 and the report of the Board of 

Directors for such period.לאר.לדיוןדיוןדיון√
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4שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon 

Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. 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 directoלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

5. (A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. 

Elon Shalev, Mr. Barak Pridor, Mr. 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 Jaנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

6שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

6. (A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. 

Arie Steinberg; (B) approval and 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 wiלארוב רגילעברנגדבעד√

7שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

7. Approval and Ratification of the grant of an indemnification and 

release letter to Mr. Tomer Bar Zeev.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

8שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

8. Approval and Ratification of the grant of an indemnification and 

release letter to Mr. Sumeet Jaisinghaniבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

9שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

9. Approval of re-appointment of Mr. Barry Ben Zeev (Woolfson) 

as an external director (Dahatz) for 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 insuranבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

נגדבעדApproval of a New Equity Incentive Grant to the CEO .1010שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

11שנתית14:00 28782800.021628/10/18מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה

11. Do your holdings and your vote DO NOT require 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 ofללא המלצה

אין חובת 

√לאדיוןהשתתפות

1שנתית17:00 31863050.04128/10/18מ"אלקטרה בעיוזמה

 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום .1

2018: אסמכתא' מס) 2018,  במרץ28כפי שפורסמו ביום , 2017בדצמבר  31 -

01-025209) (" הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של"(. הדוח התקופתי  

ללא קבלת החלטה, החברה לצורך דיון בו √לארוב רגילדיוןדיוןדיון.

2שנתית17:00 31863050.04128/10/18מ"אלקטרה בעיוזמה

קוסט פורר גבאי את, למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה .2  

ועד לתום האסיפה, 2018כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת , קסירר  

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את, הכללית השנתית הבאה של החברה  

 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף

√לארוב רגילעברבעדבעדהשירותים

3שנתית17:00 31863050.04128/10/18מ"אלקטרה בעיוזמה

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד .3  

באותם תנאי כהונה, בחברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

4שנתית17:00 31863050.04128/10/18מ"אלקטרה בעיוזמה

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, למנות מחדש את מר דניאל זלקינד .4  

באותם תנאי כהונה, בחברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

5שנתית17:00 31863050.04128/10/18מ"אלקטרה בעיוזמה

לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי, אירית שטרן' למנות מחדש את גב .5  

באותם תנאי כהונה, תלויה בחברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית17:00 31863050.04128/10/18מ"אלקטרה בעיוזמה

 לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של .6

 דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של

 ; לדוח זימון האסיפה הכללית1.4בתנאים כמפורט בסעיף , החברה מעת לעת

החברה תהא רשאית, וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה , 

√לארוב רגילעברבעדבעדמע

1מיוחדת14:00 10718300.037529/10/18מ"ארד בעיוזמה

עם דליה (בנוסח מתוקן)אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שכירות  .1  

מ "רמות מנשה מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע ( האגודה: "להלן ") 

  שנים שתחילתה10לתקופה בת , (בחלקים שווים)הנמצאת בבעלות הקיבוצים 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדעם אופציה של החב, 2028,  בספטמבר1 וסיומה ביום 2018 בספטמבר 2ביום 

1מיוחדת נדחית15:00 64039240.008801/11/18מ"אמות השקעות בעיוזמה

 'אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחב .1

החל מיום,  שנים3לתקופה נוספת בת , מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע  

צמוד)לשנה ₪  מיליון 9.6בתמורה לסך של , 31.12.2021ועד ליום  1.1.2019  

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאך לא נמ ("מדד הבסיס") 2018למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 
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1שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה 

 2017ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת . 2017 בדצמבר 31ביום 

 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 2018 במרץ 25אשר פורסם ביום 

√לאדיוןדיוןדיון2: מספר אסמכתא)מ "אביב בע-האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

2שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

ח"רו, גבאי את קסירר, פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה

3שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

 מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה

4שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

 מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה

5שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

 מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .5

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת באותם תנאי כהונה

6שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת' מינוי מחדש של גב .6  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת באותם תנאי כהונה

7שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

 תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח .7

לדוח זה' ב כנספח א"המוצע לתקנון הרצ √לארוב רגילעברבעדבעד.

8שנתית17:00 8784830.018912/11/18מ"אלקטרה מוצרי צריכה בעיוזמה

בתוקף מיום , ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי שווימר

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2018 באוקטובר 2

1מיוחדת16:00 2089390.01113/11/18מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה

ר דירקטוריון פעיל של"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר נובוגרוצקי כיו .1  

נוסח ההחלטה המוצעת.  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , החברה  - 

" ר דירקטוריון"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אברהם נובוגרוצקי כיו  

√לארוב רגילעברנגדנגד." לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , פעיל של החברה

1שנתית14:00 8808710.060714/11/18מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה

כדירקטור (ר הדירקטוריון"יו)לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין  .1  

 בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם לכן בהתאם להוראות, המניות של החברה  

)חוק החברות או תקנון החברה  תקופת כהונה נוספת: "להלן √לארוב רגילעברבעדבעד("

2שנתית14:00 8808710.060714/11/18מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה

 לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת .2

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת

3שנתית14:00 8808710.060714/11/18מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה

אשנר  (דידי)לאשר את מינויו מחדש של מר דן  .3  (דירקטור בלתי תלוי)

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

4שנתית14:00 8808710.060714/11/18מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה

 לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .4

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת

5שנתית14:00 8808710.060714/11/18מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה

נורית טויזר זקס ' לאשר את מינויה מחדש של גב .5  (דירקטורית בלתי תלויה)

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

6שנתית14:00 8808710.060714/11/18מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה

רואי חשבון כרואה חשבון- ח סומך חייקין "אישור מינוי מחדש של משרד רו .6  

√לארוב רגילעברבעדבעדמבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

1שנתית14:00 8408950.030615/11/18מ"אפקון החזקות בעיוזמה

דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי לשנה, הצגת הדוחות הכספיים של החברה .1  

√לאדיוןדיוןדיוןודיון בהם, 31.12.2017שנסתיימה ביום 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברה .22שנתית14:00 8408950.030615/11/18מ"אפקון החזקות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברה .33שנתית14:00 8408950.030615/11/18מ"אפקון החזקות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברה .44שנתית14:00 8408950.030615/11/18מ"אפקון החזקות בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יורם הסל כחבר בדירקטוריון החברה .55שנתית14:00 8408950.030615/11/18מ"אפקון החזקות בעיוזמה

6שנתית14:00 8408950.030615/11/18מ"אפקון החזקות בעיוזמה

גבאי את קסירר, פורר, לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט .6  - Ernst 

&amp; Young ולהסמיך את דירקטוריון, כרואי החשבון המבקרים של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה לקבוע את שכרם

7שנתית14:00 8408950.030615/11/18מ"אפקון החזקות בעיוזמה

של (ברוטו)אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל  .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדח"ש 10,000,000

1שנתית14:00 1235260.071715/11/18מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה

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

√לאדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2שנתית14:00 1235260.071715/11/18מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה

כרואה החשבון המבקר, מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3שנתית14:00 1235260.071715/11/18מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה

 מינויו מחדש של מר אברהם ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה .3

√לארוב רגילעברנגדנגדהשנתית הבאה של בעלי מניות החברה

4שנתית14:00 1235260.071715/11/18מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה

 מינויו מחדש של מר דורון ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה .4

√לארוב רגילעברנגדנגדהשנתית הבאה של בעלי מניות החברה

5שנתית14:00 1235260.071715/11/18מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה

 מינויו מחדש של מר זיו דקל דירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית .5

√לארוב רגילעברנגדנגדהבאה של בעלי מניות החברה

6שנתית14:00 1235260.071715/11/18מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה

 מינויו מחדש של מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה .6

√לארוב רגילעברנגדנגדהשנתית הבאה של בעלי מניות החברה
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1ח"אג15:30 83516.6618/11/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

  דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע להתקדמות1.1עדכון והתייעצות  .1

  דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות1.2. מתווה הפדיון הסופי של אגרות החוב

דיון-  כללי1.3. החוב בנוגע לאפשרויות הקיימות לשם הגנה על זכויותיהם  

√לאר.לדיוןאו הנאמן/י החברה ו"בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

1מיוחדת16:00 57281320.001319/11/18מ"מזור רובוטיקה בעיוזמה

1. Merger Proposal Approval (pursuant to Section 320 of the ICL) 

of: )i( the merger of Belinom Ltd. )“Merger Sub”( )an entity wholly 

owned by Given Imaging Ltd., Oridion Medical 1987 Ltd., Oridion 

Systems Ltd., Covidien Israel Holdings Ltd. (collectively בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

1ח"אג18:00 83516.6620/11/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה

 להסמיך את הנאמן לדחות את מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית .1

ימים לכל היותר (14)עד ארבעה עשר  (5)למחזיקי אגרות החוב בחמישה  , 

להסמיך את הנאמן לדחות את מועד:  נוסח ההחלטה30.11.2018החל מיום   

√לארוב מיוחדעברבעד30.1הקבועים ליום , הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב

1שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה 

 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2017 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןבעדדיון2017 בדצמבר 31ליום 

2שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

 כרואי החשבון (PWC) לאשר את מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן .2

וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של, המבקרים של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

3שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה' לאשר את מינויה מחדש של דר .3  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהבחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

4שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

 לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד לתום .4

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההאסיפה השנתית הבאה של החברה

5שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

 לאשר את מינויו מחדש של מר שולם לפידות כדירקטור בחברה עד לתום .5

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההאסיפה השנתית הבאה של החברה

6שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

דן כדירקטורית בחברה עד-דיאנה אלשטיין' לאשר את מינויה מחדש של גב .6  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

7שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

 לאשר את מינויו של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה .7

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההשנתית הבאה של החברה

8שנתית ומיוחדת14:00 57467140.01829/11/18מ"שופרסל בעיוזמה

 לאשר את מינויו של מר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .8

√לארוב מיוחדמבוטלתבעדללא המלצהשל שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהמשך התקשרות עם מר חזי דמרי בהסכם העסקה .11מיוחדת15:00 10183610.029329/11/18מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהמשך התקשרות עם מר אופיר דמרי בהסכם העסקה .22מיוחדת15:00 10183610.029329/11/18מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מענק למר אופיר דמרי .33מיוחדת15:00 10183610.029329/11/18מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה

1מיוחדת15:00 58644180.036603/12/18מ"פז חברת הנפט בעיוזמה

מ"כינוס אסיפה מיוחדת המזומנת לאור דרישת מיטב דש השקעות בע .1 , 

5%-למעלה מ (באמצעות גופים בשליטתו)המחזיק  (גוף מוסדי)בעלת מניות   

 מהון המניות של החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות מיוחדת בהתאם להוראות

√לארוב רגילעברבעדבעדאשר על סדר יומה תיקון תקנון החברה ש, לחוק החברות (2)(ב)63סעיף 

1מיוחדת12:00 804590.02604/12/18(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה

 אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה פרטית .1

לפיו תעמיד חברת הניהול האמורה, בבעלותו ובשליטתו של מר איציק גולדנברג  

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון החברה"את שירותי הניהול של מר גולדנברג בתפקיד יו

2מיוחדת12:00 804590.02604/12/18(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה

 אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה פרטית .2

לפיו תעמיד חברת הניהול האמורה, בבעלותו ובשליטתו של מר איציק בן חנן  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"את שירותי הניהול של מר בן חנן בתפקיד מנכ

1ח"אג14:00 83925.904/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

בדבר מימוש זכויות, 29.11.2018דיווח ועדכון לאור דיווח החברה מיום  1.1  

  דיון והתייעצות של1.2. (110347-01-2018: 'אסמכתא מס)קניון שמונה 

√לאר.לדיון.מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרויות הקיימות לשם הגנה על זכויותיהם

√לאדיוןבעדדיון31.12.2017ח הדירקטוריון של החברה ליום "חות הכספיים ובדו"דיון בדו1שנתית14:00 2051260.047705/12/18מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

2שנתית14:00 2051260.047705/12/18מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון"המכהן כיו, ר משה בן שאול"ד, מינויו מחדש של הדירקטור .2  

לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות, החברה  

√לארוב רגילעברבעדנגד.של החברה

3שנתית14:00 2051260.047705/12/18מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

לתקופה, שאול-מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן .3  

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

4שנתית14:00 2051260.047705/12/18מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

לתקופה, תמר גלילי' מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .4  

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

5שנתית14:00 2051260.047705/12/18מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

טל ירון' מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה גב .5  

לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של, אלדר  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה
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6שנתית14:00 2051260.047705/12/18מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון, אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון .6  

  ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של2019המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעדבעלי המניות של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

1ח"אג18:00 83925.90.000406/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

 מתן הוראה לנאמן לחתום על מכתב הכוונות המבוקש על ידי החברה .1

( לכתב ההצבעה' ב כנספח ג"המצ ) קניון שמונה"בקשר עם הנכס הידוע כ,   

ועל כתב ההסכמה לרישום" מתחם גיבור"ובקשר עם הנכס הידוע " סנטר  

 התחייבות ברשות מקרקעי ישראל לרישום משכנתא בדרגה שנייה וללא הגבלת

√לארוב מיוחדעברבעדסכום

1ח"אג20:00 83925.906/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

 להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועד הפדיון הסופי של הקרן .1

עד ליום, .201814.12והריבית למחזיקי אגרות החוב הקבועים ליום   

להסמיך את הנאמן לדחות מעת: לכל המאוחר נוסח ההחלטה ,26.12.2018  

הקבועים, לעת את מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב  

√לארוב מיוחדעברבעדלי

√לאר.לדיוןלא משתתףדיון2017 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית11:00 2616330.048909/12/18מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

2שנתית11:00 2616330.048909/12/18מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

 כרואה PwC Israel מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן .2

 החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברלא משתתףבעדהחברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

3שנתית11:00 2616330.048909/12/18מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר אילן רביב .3  

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של, נוספת כדירקטור בחברה  

√לארוב רגילעברלא משתתףבעדהחברה

4שנתית11:00 2616330.048909/12/18מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

 ,מינויו מחדש של מר אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .4

√לארוב רגילעברלא משתתףבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

5שנתית11:00 2616330.048909/12/18מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

עד, מינויו מחדש של מר מיכה אבני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .5  

√לארוב רגילעברלא משתתףבעדלמועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית11:00 2616330.048909/12/18מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

 ,מינויו מחדש של מר אלי וורטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .6

√לארוב רגילעברלא משתתףבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

7שנתית11:00 2616330.048909/12/18מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

אירה פרידמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי' מינוי מחדש של גב .7  

√לארוב רגילעברלא משתתףבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, תלויה בחברה

1מיוחדת16:00 26765960.016109/12/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

ל"כמנכ, בעל השליטה בחברה, חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי .1  

  ועד לתום שלוש שנים2018 בינואר 1החברה לתקופה נוספת החל מיום 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ממועד האסיפה הכללית

2מיוחדת16:00 26765960.016109/12/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

ל וגזברית ראשית"כסמנכ, חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גברת עדינה לוי .2  

  ועד לתום שלוש שנים2018 בינואר 1לתקופה נוספת החל מיום , בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ממועד האסיפה הכללית

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה .33מיוחדת16:00 26765960.016109/12/18מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה

1שנתית14:00 5167020.008410/12/18מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

ר"המכהן כיו, ר משה בן שאול"ד, אישור מינויו מחדש של הדירקטור .1  

לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של, דירקטוריון החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות של החברה

2שנתית14:00 5167020.008410/12/18מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

חוה שכטר' הגב, אישור מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה .2 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

3שנתית14:00 5167020.008410/12/18מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון, אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון .3  

  ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של2019המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות של החברה

2017ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו .44שנתית14:00 5167020.008410/12/18מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה √לאדיוןדיוןדיון.

1שנתית14:00 35512870.048211/12/18מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

 ובדוח 2017 בדצמבר 31בדוחות הכספיים של החברה ליום  (ללא החלטה)דיון 

 חודשים שנסתיימה ביום 12הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31

2שנתית14:00 35512870.048211/12/18מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

 כרואי (PWC) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן .2

  ועד2018 בדצמבר 31החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 

להסמיך את דירקטוריון, למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

 החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף

√לארוב רגילעברבעדבעדואופ

3שנתית14:00 35512870.048211/12/18מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

ר דירקטוריון החברה"המכהן כיום כיו, אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין .3 , 

  לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארוב רגילעברבעדבעד.המצורף

4שנתית14:00 35512870.048211/12/18מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

ר דירקטוריון החברה"המכהנת כיום כסגן יו, סגי איתן' אישור מינויה של גב .4 , 

  לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארוב רגילעברבעדבעד.המצורף
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5שנתית14:00 35512870.048211/12/18מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

המכהן כיום בדירקטוריון החברה', אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ .5  

כמפורט בסעיף, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בלתי תלוי  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח הזימון המצורף 2.3

1בוטלה17:00 8518711/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

 דיווח והתייעצות בדבר מועד הפדיון הסופי של אגרות החוב וכן בנוגע לאי .1

√לא.העברת סכומי הריבית על ידי החברה במועד

2בוטלה17:00 8518711/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרויות הקיימות לשם .2

√לא.הגנה על זכויותיהם

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו1שנתית14:00 73000500.027813/12/18מ"מליסרון בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה חשבון מבקר .22שנתית14:00 73000500.027813/12/18מ"מליסרון בעיוזמה

)אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר  .33שנתית14:00 73000500.027813/12/18מ"מליסרון בעיוזמה ר הדירקטוריון"יו √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן .44שנתית14:00 73000500.027813/12/18מ"מליסרון בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר .55שנתית14:00 73000500.027813/12/18מ"מליסרון בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדאורן (יהושע)אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי  .66שנתית14:00 73000500.027813/12/18מ"מליסרון בעיוזמה

7שנתית14:00 73000500.027813/12/18מ"מליסרון בעיוזמה

בעלת השליטה בחברה, מ"הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע .7  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבהסכם למתן שירותים

1מיוחדת14:00 40831860.01113/12/18מ"ירושלים אויל אקספלורשיין בע. ל.א.ו.ייוזמה ותיקה

עם אקויטל ועם חברת היעד (כחברה קולטת)אישור התקשרותה של יואל  .1  

(כחברת יעד) √לארוב מיוחדעברבעדבעדואת עסקת המיזוג, בהסכם מיזוג על מכלול תנאיו 

√לארוב רגילעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Guy Bernstein .11כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Roni Al Dor .22כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Yacov Elinav .33כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Eyal Ben-Chlouche .44כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company  Uzi Netanel .55כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

√לארוב רגילעברנגדנגדTo re-elect as director of the Company Naamit Salomon .66כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

7כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

7. Adoption of the Company’s 2017 Consolidated Balance Sheets, 

Consolidated Statements of Operations (profit and loss account) 

and Cash Flowsלארוב רגילעברנגדבעד√

8כלליתN.V22239030.027513/12/18 17:00סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן יוזמה

8. Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & 

Kasierer, a member firm of Ernst & Young Global Limited, as the 

independent auditors of the Company for 2018 and authorization 

of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their 

compeלארוב רגילעברבעדבעד√

1ח"אג15:30 86548.320.000417/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

  התייעצות בנוגע1.1: על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן .1

-  כללי1.2. להסמכת הנאמן לחתום על מכתב כוונות לאור מחיקת הנייר ממסחר

או מחזיקי אגרות/או הנאמן ו/י החברה ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע   

√לאר.לדיון.החוב

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגדעדכון מדיניות התגמול של החברה .11מיוחדת נדחית13:00 10923150.042118/12/18מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדבעד1.1.2019ל החברה החל מיום "אישור הסכם העסקה של מר שחר רחים מנכ2מיוחדת נדחית13:00 10923150.042118/12/18מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

1שנתית12:00 24874970.028320/12/18מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

החל במועד אישור מינויו על, מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה .1  

√לארוב רגילעברבעדבעדידי האסיפה הכללית

2שנתית12:00 24874970.028320/12/18מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

החל במועד אישור מינויו על, מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדידי האסיפה הכללית

3שנתית12:00 24874970.028320/12/18מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

החל במועד אישור מינויו, מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדעל ידי האסיפה הכללית

4שנתית12:00 24874970.028320/12/18מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

החל במועד אישור מינויו על, מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדידי האסיפה הכללית

5שנתית12:00 24874970.028320/12/18מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

החל במועד אישור מינויו על ידי, מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה הכללית

6שנתית12:00 24874970.028320/12/18מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

 כרואי החשבון המבקרים של BDO להאריך את כהונת משרד זיו האפט .6

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 7שנתית12:00 24874970.028320/12/18מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

1שנתית14:00 81427860.020320/12/18מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

כמפורט להלן, הדירקטורים המכהנים, דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק .1 , 

ויעקב סיט, גיל בינו, צדיק בינו: ממשיכים בכהונתם √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2שנתית14:00 81427860.020320/12/18מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

לרבות דוח הדירקטוריון, 2017 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ליום  .2 , 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

2017דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  .33שנתית14:00 81427860.020320/12/18מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

4שנתית14:00 81427860.020320/12/18מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת' ח סומך חייקין ושות"מינוי משרד רו .4  

 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו 2018

√לארוב רגילעברבעדבעד.על ידו

5שנתית14:00 81427860.020320/12/18מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

 מינוי מר דוד אסיא לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני .5

2018 בדצמבר 24שתחילתה ביום , 301לפי הוראת ניהול בנקאי תקין , בבנק √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .66שנתית14:00 81427860.020320/12/18מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה
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√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Mr. Leon Recanati .11כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Dr. Michael Berelowitz .22כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Mr. Avraham Berger .33כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Mr. Asaf Frumerman .44כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Mr. Jonathan Hahn .55כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Prof. Itzhak Krinsky .66כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Ms. Efrat Makov .77כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Mr. Shmuel (Milky) Rubinstein .88כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect as director Mr. David Tsur .99כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

10כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

10. Subject to the election of Ms. Efrat Makov to serve as a 

member of the Company’s Board of Directors, to approve the 

Company entering into an indemnification and exculpation 

agreement with Ms. Makov.לארוב רגילעברבעדבעד√

11כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

11. To approve the grant of options to each of the director 

nominees (other than Mr. Asaf Frumerman), subject to their 

election at the Meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

12כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

12. To approve amended compensation terms and a one-time 

award of equity-based compensation, consisting of options and 

restricted shares, to Mr. Amir London, the Company’s Chief 

Executive Officer.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

13כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

13. To approve an amendment to the Company’s Compensation 

Policy for Executive Officers and Directors, with respect to the 

maximum side “A” directors’ and officers’ liability coverage.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

14כללית14:00 7252180.03420/12/18מ"קמהדע בעיוזמה

14. To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay 

& Kasierer, a member of Ernst & 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 aלארוב רגילעברבעדבעד√

1שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון על מצב ענייני"חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו .1  

לרבות בשכר טרחת רואה, 2017 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום   

ח הדירקטוריון"החשבון המבקר הכלול בדו √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

ח"מינוי מחדש של משרד רו .2  KPMG כרואי החשבון המבקרים, סומך חייקין  

והסמכת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

3שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

ר הדירקטוריון"יו, מר עובדיה עלי (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .3 , 

 לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברנגדנגד.החברה

4שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .4  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

5שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר גיא אלדר (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .5  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

6שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

קפלן-מאיה אלשיך' הגב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית  .6 , 

 לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברנגדנגד.החברה

7שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת, מר יעקב גוטנשטיין (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .7  

√לארוב רגילעברנגדנגד.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

8שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת, אריה עובדיה' פרופ (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .8  

√לארוב רגילעברנגדנגד.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

9שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר אבישר פז (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .9  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

10שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר אלכס פסל (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .10  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

11שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר שגיא קאבלה (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .11  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

12שנתית ומיוחדת12:00 58470020.011923/12/18מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

 עדכון וחידוש המסגרת לרכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .12

  או2019, משרה בחברה שתחול ממועד רכישת הפוליסה הבאה בחודש ינואר

√לארוב רגילעברבעדבעד.סמוך לאחר מכן וביחס לפוליסות שתירכשנה בשלוש השנים שלאחר מכן

1שנתית14:00 22590690.036324/12/18מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017בדצמבר 
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2שנתית14:00 22590690.036324/12/18מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון המבקרים של, רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין .2  

 החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

3שנתית14:00 22590690.036324/12/18מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

4שנתית14:00 22590690.036324/12/18מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

5שנתית14:00 22590690.036324/12/18מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה .5

 זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות

(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) √לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, 

1שנתית15:00 37861010.010624/12/18מ"ירושלים אויל אקספלורשיין בע. ל.א.ו.ייוזמה ותיקה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017בדצמבר 

2שנתית15:00 37861010.010624/12/18מ"ירושלים אויל אקספלורשיין בע. ל.א.ו.ייוזמה ותיקה

כרואי החשבון המבקרים של, רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין .2  

 החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

3שנתית15:00 37861010.010624/12/18מ"ירושלים אויל אקספלורשיין בע. ל.א.ו.ייוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

4שנתית15:00 37861010.010624/12/18מ"ירושלים אויל אקספלורשיין בע. ל.א.ו.ייוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

5שנתית15:00 37861010.010624/12/18מ"ירושלים אויל אקספלורשיין בע. ל.א.ו.ייוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום .5

 האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין

כללים בדבר)כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות   

√לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017חות הכספיים של החברה לשנת "ח דירקטוריון והדו"קבלת דו1שנתית ומיוחדת11:00 24122730.048726/12/18מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

2שנתית ומיוחדת11:00 24122730.048726/12/18מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

גבאי את קסירר, פורר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו .2  (Ernst &amp; 

Young) והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את, כרואי החשבון של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.שכרם

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין .33שנתית ומיוחדת11:00 24122730.048726/12/18מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן .44שנתית ומיוחדת11:00 24122730.048726/12/18מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

5שנתית ומיוחדת11:00 24122730.048726/12/18מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, הארכת כהונתו של מר עמיר חי כדירקטור חיצוני בחברה .5  

2018 בדצמבר 26החל מיום , שלישית בת שלוש שנים √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 1שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר יהודה כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .22שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר אילן אופיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .33שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר אילן אשל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .44שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר יעקב קרני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .55שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר יעקב שן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .66שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר מוטי אליאסי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .77שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

8שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

עינת אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית' מינוי מחדש של גב .8  

√לארוב רגילעברנגדנגדבחברה

√לארוב רגילעברנגדנגדענת שילה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב .99שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שאול אשכנזי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .1010שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר שאול גור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .1111שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

12שנתית11:00 2132990.044626/12/18מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי .12

ועד לתום האסיפה הכללית השנתית, 2018החשבון המבקר של החברה לשנת   

√לארוב רגילעברבעדבעדוכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, הבאה של החברה

1שנתית14:00 1253980.055826/12/18מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה 

√לאר.לדיוןדיון31.12.2017שהסתיימה ביום 

2שנתית14:00 1253980.055826/12/18מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון המבקר, רואי חשבון ,BDO מינוי מחדש של משרד זיו האפט .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

1שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ובדוח הדירקטוריון על מצב , 31.12.2017ליום , דיון בדוחות הכספיים של הבנק

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017ענייני הבנק לשנת 

2שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טיבעו של הנושא .2 : 

בכפוף לכך, לאשר את מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק  

 שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח המיידי ב1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. הסכמתה לכך
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3שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טיבעו של הנושא .3 : 

בכפוף לכך, לאשר את מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק  

 שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח המיידי בד1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. הסכמתה לכך

4שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טיבעו של הנושא .4 : 

בכפוף לכך, לאשר את מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק  

 שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח המיידי בד1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. הסכמתה לכך

5שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטורית: תיאור טיבעו של הנושא .5 : 

בכפוף לכך, ליאורה עופר כדירקטורית בבנק' לאשר את מינויה מחדש של גב  

 שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח ה1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. הסכמתה לכך

6שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טיבעו של הנושא .6 : 

בכפוף לכך, לאשר את מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק  

 שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח המיידי1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. הסכמתה לכך

7שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

לאשר: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: יאור טיבעו של הנושא .7  

בכפוף לכך שהמפקחת, את מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק  

 על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח המיידי1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. לכך

8שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טיבעו של הנושא .8 : 

בכפוף לכך, אשר נחשון כדירקטור בבנק-לאשר את מינויו מחדש של מר יואב  

 שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח המי1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. הסכמתה לכך

9שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טיבעו של הנושא .9 : 

בכפוף לכך, לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק  

 שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח המיידי1.2לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. הסכמתה לכך

10שנתית15:00 145606380.026326/12/18מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

כרואי', מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות: תיאור טבעו של הנושא  .10  

וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, חשבון מבקרים של הבנק , 

למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות:  ההחלטה המוצעת2017לשנת  ', 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואי חשבון מבקרים של הבנק

1שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .1

1.1כמפורט בסעיף , נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח הזימון

2שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד .2

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

3שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חררדו אריאל טישברוביץ כדירקטור בחברה לתקופת .3

כמפורט בסעיף, כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח הזימון 1.1

4שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .4

  לדוח1.1כמפורט בסעיף , עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.הזימון

5שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 כרואי החשבון ,(PWC) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן .5

 המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של

לקבוע את, ככל הנדרש, החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת  

√לארוב רגילעברבעדבעד.שכרם כרואי החשבון המבקרים

2017דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת  .66שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 7שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

8שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

כמפורט בדוח, ל החברה"אישור הענקת כתבי אופציה למניות החברה למנכ .8  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.הזימון

9שנתית15:30 2342020.024926/12/18מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

  מניות רגילות35,000,000-אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב .9

כך שהון המניות הרשום של, ("מניות: "להלן)כל אחת . נ.ח ע" ש0.003בנות   

בעדבעד. מניות ותיקון תקנון החברה בהתאם70,000,000החברה יכלול 

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט
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1שנתית15:00 30401640.024727/12/18מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 31 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2017 בדצמבר 31

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017בדצמבר 

2שנתית15:00 30401640.024727/12/18מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

פורר גבאי את קסירר, אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט .2  

 ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה

שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה)לתקופת כהונה נוספת   

√לארוב רגילעברבעדבעדודיווח ע ( למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה2019שתתכנס בשנת 

3שנתית15:00 30401640.024727/12/18מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

מר, ר דירקטוריון החברה"של יו, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש .3  

המכהן כדירקטור רגיל בחברה, דני נוה √לארוב רגילעברבעדבעד.

4שנתית15:00 30401640.024727/12/18מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

המכהן, של מר אברהם קנובל, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינויו מחדש .4  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור רגיל בחברה

5שנתית15:00 30401640.024727/12/18מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

ורדה (בדימוס)של השופטת , לתקופת כהונה נוספת, אישור מינויה מחדש .5  

המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה, אלשיך √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית15:00 30401640.024727/12/18מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

חנה מזל '' של הגב, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינויה מחדש .6  (מלי)

√לארוב רגילעברבעדבעד.מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה

16:00 117616230.030227/12/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

1מיוחדת

  למדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף13לעדכן את סעיף  .1

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהכללי בנושא ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה

16:00 117616230.030227/12/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

2מיוחדת

 לאשר תנאי מסגרת לתקופה של שלוש שנים להתקשרויות עתידיות של .2

או השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי/השותף הכללי ו  

-משרה בשותפות ובשותף הכללי במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על

מ"ידי קבוצת דלק בע √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

16:00 117616230.030227/12/18שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3מיוחדת

 אישור תשלום החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח בגין ההליך .3

נגדנגד.משפטי בקשר עם סוגית מיסויי רווחי השותפות

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

1ח בוטלה"אג16:30 86548.320.000427/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

י נציגי החברה ביחס למועד הפדיון הסופי של" דיווח ע1..1עדכון והתייעצות  .1  

  דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע1.2 . ('סדרה ב)אגרות החוב 

√לא.לאפשרויות הקיימות לשם הגנה על זכויותיהם

2ח בוטלה"אג16:30 86548.320.000427/12/18מ"אל ישראל נכסים בע-אדרייוזמה ותיקה

או מחזיקי/או הנאמן ו/י החברה ו"דיון בנושאים נוספים אשר יועלו בישיבה ע .2  

√לא.אגרות החוב

16:00 20994140.017530/12/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

שנתית 

1ומיוחדת נדחית

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה"חות הכספיים ובדו"דיון בדו .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיוןהכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר, 31.12.2017ביום 

16:00 20994140.017530/12/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

שנתית 

2ומיוחדת נדחית

כרואי החשבון, פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקרים של החברה

16:00 20994140.017530/12/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

שנתית 

3ומיוחדת נדחית

לתקופת כהונה, ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כחבר בדירקטוריון החברה

16:00 20994140.017530/12/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

שנתית 

4ומיוחדת נדחית

לתקופת כהונה (דירקטורית בלתי תלויה)יעל אפרון ' מינוי מחדש של גב .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כחברה בדירקטוריון החברה

16:00 20994140.017530/12/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

שנתית 

5ומיוחדת נדחית

 מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה .5

√לארוב רגילעברנגדנגדשתחילתה במועד אישורה של האסיפה הכללית

16:00 20994140.017530/12/18מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

שנתית 

6ומיוחדת נדחית

של שלוש שנים (ראשונה)מינויו של מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה  .6  

√לארוב מיוחדעברנגדבעד2019 בינואר 10כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף - והכל, 2017דיון בדוח התקופתי לשנת  .11שנתית ומיוחדת15:00 25049360.021331/12/18מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

2שנתית ומיוחדת15:00 25049360.021331/12/18מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת, ח המבקר"מינוי מחדש של משרד רוה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף - והכל, הדירקטוריון לקבוע את שכרו

3שנתית ומיוחדת15:00 25049360.021331/12/18מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

 ,מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה .3

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.1כמפורט בסעיף 

4שנתית ומיוחדת15:00 25049360.021331/12/18מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

 ,מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה .4

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.2כמפורט בסעיף 

5שנתית ומיוחדת15:00 25049360.021331/12/18מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

 ,מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה .5

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.3כמפורט בסעיף 

6שנתית ומיוחדת15:00 25049360.021331/12/18מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

צים ואינם"בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח .6  

ה יונל כהן ויואב קרמר מוצצע לאשר את זכאותם"ה, נמנים על בעלי השליטה  

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור)לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות   

√לארוב רגילעברבעדבעדתשלום גמול שנתי- קרי , "(תקנות הגמול )"2000- ס "תש, (חיצוני

7שנתית ומיוחדת15:00 25049360.021331/12/18מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חזי צאיג לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה .7

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף , ואישור גמולו
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(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

1שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון לשנה"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"דיון בדו .1  

אשר פורסמו על ידי החברה ביום, 2017 בדצמבר 31שהסתיימה ביום   

ללא קבלת החלטה, (2018-01-019932:אסמכתא' מס) 2018במרץ 14 √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

ח סומך חייקין"למנות את משרד רו .2  (KPMG)  מגדל, 17מרחוב הארבעה  

עד לאסיפה הכללית, כרואי החשבון המבקרים של החברה, תל אביב, המילניום  

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה √לארוב רגילעברבעדבעד.

3שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

הפורש על פי תור בהתאם להוראות, למנות מחדש את מר עדי שטראוס .3  

כדירקטור בחברה, תקנון החברה √לארוב רגילעברנגדנגד.

4שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון, למנות מחדש את מר מאיר שני .4  

כדירקטור בחברה, החברה √לארוב רגילעברנגדנגד.

5שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

הפורשת על פי תור בהתאם להוראות, גליה מאור' למנות מחדש את גב .5  

כדירקטורית בחברה, תקנון החברה √לארוב רגילעברנגדנגד.

בחברה (בלתי תלוי)שמר כדירקטור  (שוקי)למנות מחדש את מר יהושע  .66שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברנגדנגד.

√לארוב רגילעברנגדנגד.למנות מחדש את מר גיל מדין כדירקטור בחברה .77שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

8שנתית15:00 96562130.02931/12/18מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

מר גיורא בר דעה, ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ .8 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3כמפורט בסעיף 

√לארוב רגילעברנגדבעדReelection of Ami Erel as director .11שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדReelection of Sholem Lapidot as director .22שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדRelection of Shlomo Waxe as director .33שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדRelection of Ephraim Kunda as director .44שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

בעדבעדReelection of Ronit Baytel as external director .55שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

בעדבעדReelection of Joseph Barnea as external director .66שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

7שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

7. Appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG 

International, and Keselman &amp; Keselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's 

joint independent auditors.לארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית16:00 25907760.019731/12/18מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

8. Consideration of our audited financial statements for the year 

ended December 31, 2017לאר.לדיוןדיוןדיון√

1מיוחדת17:00 48094700.019301/01/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

, לתקופת כהונה ראשונה, אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2021 בדצמבר 31 ועד ליום 2019 בינואר 1מיום , שנים (3)של שלוש 

בעדבעדעמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי מחדש שלל הגב .11שנתית14:00 8170790.028702/01/19מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

1שנתית12:00 3953160.038603/01/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31

2שנתית12:00 3953160.038603/01/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון המבקרים של' ח פאהן קנה ושות"חידוש מינוי משרד רו .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדודיווח על שכרו, החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה

1שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור המשך תנאי העסקתו של מר שמואל שילה

לתקופה , (עלות מעביד)ח " אלפי ש2,340-בעלות העסקה שנתית כוללת של כ

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.2019 בינואר 1החל מיום ,  שנים3של 

2שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

כמנהל מכירות, בנו של מר שמואל שילה, אישור העסקתו של מר דודו שילה .2  

והעלאת שכרו, (חלף תפקידו כמנהל הרכש של החברה)ל החברה "ועוזר מנכ  

19.5חלף שכר חודשי ברוטו של )ח " אלפי ש30לשכר חודשי ברוטו בסך של   

√לארוב מיוחדעברנגדבעדח בחודש ובעל" אלפי ש3וכן החזר הוצאות רכב בסך של  (ח"אלפי ש

3שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

בתו של מר שמואל)מיכל רז ' אישור המשך תנאי העסקתן הנוכחיים של גב .3  

מנהלת השיווק ו, (שילה -CRM בתו של מר)בוגנים -שרון שילה' של החברה וגב  

פיתוח מערכת, ההדרכות וההכשרות, המטפלת בתחום הפרסום, (שמואל שילה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדוהעלאת שכ, קידום ופיתוח ההון האנושי בחברה, לימוד ממוחשבת

4שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

חתנו של שמואל)אישור תנאי העסקתו והעלאת שכרו של מר עודד בוגנים  .4  

הפרויקטים והלוגיסטיקה של החברה בתמורה לשכר, כמנהל הרכש, (שילה  

ח " אלפי ש35חודשי ברוטו של  ( ח" אלפי ש26חלף שכר חודשי ברוטו בסך של  ) 

√לארוב מיוחדעברנגדבעדבאופן, ח בחודש" אלפי ש2-בסך של כ (שווי למס)וכן שימוש ברכב 
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5שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

כמנהל בנושאי, (חתנו של שמואל שילה), אישור תנאי העסקתו של מר רן רז .5  

חלף)ח " אלפי ש20והעלאת שכרו לשכר חודשי של , ייעול וחדשנות, טכנולוגיה  

באופן שעלות שכרו השנתית, (ח" אלפי ש12שכר חודשי ברוטו בסך של   

√לארוב מיוחדעברנגדבעדלתקופה של שלוש, (עלות מעביד)ח " אלפי ש305-הכוללת תהיה כ

2017דיון בדוחות הכספיים לשנת  .66שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה .77שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה' מינוי גב .88שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה .99שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה .1010שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה חשבון מבקר .1111שנתית נדחית16:00 10052870.041403/01/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

1שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

תרצה פלורנטין אוטולנגי כדירקטורית בלתי' אישור מינוי מחדש של הגב .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדתלויה בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור, אישור מחדש של אמנון ברודי .22שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור, אישור מחדש של מיקי לזר .33שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של שי טלמון כדירקטור .44שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור, מינוי מחדש של יצחק רביב .55שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שמעון לאופר לדירקטור .66שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר בני קרן לדירקטור .77שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר .88שנתית10:00 3512000.030106/01/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

של מר חנוך בודין בתפקיד דירקטור חיצוני (לתקופה שנייה)הארכת כהונתו  .11שנתית16:00 393260.067406/01/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

2שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה לתקופת, (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של מר עודד פלר  .2  

עד האסיפה השנתית הבאה. כהונה נוספת √לארוב רגילעברבעדבעד.

3שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית הבאה

4שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית הבאה

5שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד .5

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית הבאה

6שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר אריה קופמן  .6  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה

7שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

משרד– מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה  .7  KPMG 

או הנהלת החברה לקבוע את שכרו/סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו √לארוב רגילעברבעדבעד.

8שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

)התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח  .8 פ.עו.מ .) 

√לארוב מיוחדעברנגדבעדבעלת השליטה בחברה, מ"בע

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה .99שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.תיקון של תקנון החברה .1010שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

11שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור, מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר .11  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בחברה

12שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור, מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב .12  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בחברה

13שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור, מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי .13  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בחברה

14שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור, מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב .14  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בחברה

15שנתית נדחית17:00 2396920.044807/01/19מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור, מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן .15  

√לארוב רגילעברבעדבעד.בחברה

1מיוחדת14:00 10164330.03616/01/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

ר הוגו"ד, ר דירקטוריון החברה"לאשר את הארכת הסכם ההתקשרות עם יו .1  

וכן לאשר תנאי, 1.5.2019החל מיום , אופן לתקופה של שנתיים נוספות'צ  

במסגרת הארכת (באותם תנאים)ר הדירקטוריון "כהונתו והעסקתו של יו  

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההסכם

1בוטלה14:00 2385590.028517/01/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

חברה, ("שיאד: "להלן)מ "אישור חידוש התקשרות החברה עם שיאד בע .1  

ר דירקטוריון"בעל השליטה בחברה ויו, פרטית בבעלותו של מר יעקב שינפלד  

  ולמשך2019 בינואר 1בהסכם למתן שירותי ניהול בתוקף מיום , החברה

√לארוב מיוחדנגדנגדובד בבד לעדכן בהתאם את הוראות מדיניות התגמו, תקופה של שלוש שנים

1שנתית14:00 7121820.020621/01/19מ"אירונאוטיקס בעיוזמה ותיקה

270תיקון תקנון החברה והוספת מנגנון לאישור עסקאות כאמור בסעיף  .1 (1) 

וזאת בהתאם להוראות סעיף, שאינן חריגות , 1999ט "לחוק החברות תשנ  

√לארוב רגילעברנגדנגד.לחוק החברות וכן תיקוני הגהה 271
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2שנתית14:00 7121820.020621/01/19מ"אירונאוטיקס בעיוזמה ותיקה

 אישור חידוש פוליסת הביטוח אחריות ומסגרת לשכבת כיסוי נוספת עבור .2

שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה או)דירקטורים ונושאי משרה בחברה   

ל"קרוביה ולמעט המנכ √לארוב רגילעברבעדבעד.(

16:00 126185080.030228/01/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות .11מיוחדת

√לארוב רגילעברבעדבעדהרכב הדירקטוריון .11שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדשלמה רודב: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת .22שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדמן'דורון תורג: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת .33שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדעמי ברלב: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת .44שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדרמי נומקין: מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת .55שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדדוד גרנות: מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת .66שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדדב קוטלר: מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת .77שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

8שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב רגילעברבעדבעדשכרו

9שנתית ומיוחדת11:00 80558600.024103/02/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

שיפורסמו , 2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019בחודש מרץ 

1מיוחדת17:00 52217830.019503/02/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

 אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף .1

√לארוב מיוחדעברבעדבעדא לחוק החברות267

1מיוחדת14:00 5766960.059104/02/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

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

למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית, לדוח זימון האסיפה  

( ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות, או תקופה ארוכה יותר √לארוב מיוחדעברנגדבעד(

1מיוחדת17:00 30945400.04104/02/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

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

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

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמכוח דוח זימון האסיפה

2מיוחדת17:00 30945400.04104/02/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

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

 כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון

וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר, האסיפה  

√לארוב רגילעברבעדבעדמועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה

1מיוחדת12:30 45174820.023506/02/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.נוספת

2מיוחדת12:30 45174820.023506/02/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

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

כפי שיכהנו בה מעת לעת, נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1מיוחדת15:00 101606810.028311/02/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמכהן כנושא משרה בה

1שנתית ומיוחדת11:00 26990810.047812/02/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

 אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם .1

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור של החברה

1מיוחדת14:00 59399130.0118/02/19מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהשליטה בה

23:00 18/02/19מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

1התכנסות

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

√לאעברבעד2019החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 

23:00 18/02/19מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

2התכנסות

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

 התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת

√לאעברבעד דולר000,55עד פרמיה שנתית בגובה של , ואילך 2020

1שנתית11:00 802180319/02/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

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

 31ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום "החברה ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017בדצמבר 

2שנתית11:00 802180319/02/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

3שנתית11:00 802180319/02/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

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

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

4שנתית11:00 802180319/02/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון
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5שנתית11:00 802180319/02/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

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

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

6שנתית11:00 802180319/02/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון7כספי כאמור בנושא 

7שנתית11:00 802180319/02/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

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

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

 הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו

√לארוב רגילעברבעדבעדהענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צו

1מיוחדת12:00 9909990.029519/02/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

 ("מיחשוב ישיר")מ "אישור התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע

הניתנים , ר דירקטוריון פעיל"חלף שירותי יו)ל "בהסכם ניהול למתן שירותי מנכ

וזאת , ובאותם תנאי תגמול של הסכם הניהול הקיים (פ הסכם הניהול הקיים"ע

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהלחוק החברו (1)(1א)275לתקופה נוספת בהתאם להוראות סעיף 

10:00 2059900.040420/02/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

שנתית 

1ומיוחדת נדחית

מ"אילקס מדיקל בע, אישור מחדש של הסכם מתן שירותים עם חברת האם .1 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלרבות עדכונו, 2019-2021לשנים 

14:00 33603950.026520/02/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

1מיוחדת

 לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף .1

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

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.ממועד אישור האסיפה

1ח"אג10:00 377398.624/02/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח אודות1.2. דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.1

  דיון1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

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

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

1ח"אג10:00 24/02/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח אודות1.2. דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.1

  דיון1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

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

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

1מיוחדת נדחית13:00 67743330.010724/02/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

  לחוק20' אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס .1

1999-ט"התשנ, החברות √לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.

2מיוחדת נדחית13:00 67743330.010724/02/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

 אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים .2

ר דירקטוריון"של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו √לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.

3מיוחדת נדחית13:00 67743330.010724/02/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

 אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים .3

ל משותף"של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

4מיוחדת נדחית13:00 67743330.010724/02/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

 אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים .4

ל משותף"כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ-של מר שרון תוסייה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

5מיוחדת נדחית13:00 67743330.010724/02/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

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

מ"לישראל בע √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1ח"אג21:00 149773.425/02/19מ"אפריקה ישראל נכסים בעיוזמה ותיקה

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

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

 אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין

√לארוב רגילעברבעדעם ובכפוף להשלמת העסקה נש: שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה

2ח"אג21:00 149773.425/02/19מ"אפריקה ישראל נכסים בעיוזמה ותיקה

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

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

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

במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה, להשלמת העסקה נשוא ההצעה  

√לארוב מיוחדעברבעדהשקעות ב

1שנתית ומיוחדת14:00 5739020.007127/02/19מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

ר רוברטו נתנזון גולדשטרום כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו של ד .1 , 

שתחילתה במועד האסיפה (3)לתקופת כהונה בת שלוש שנים  √לארוב מיוחדעברנגדנגד.

2שנתית ומיוחדת14:00 5739020.007127/02/19מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

לאשר מתן, ר נתנזון כדירקטור חיצוני בחברה"בכפוף לאישור כהונתו של ד .2  

כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות לנושאי, כתב התחייבות לשיפוי  

כמקובל בחברה, משרה √לארוב רגילעברנגדנגד.

1שנתית13:00 3000430.038528/02/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה 

√לאדיוןדיוןדיון.2017,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

2שנתית13:00 3000430.038528/02/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

זהר ושות, אלמגור, ברייטמן- מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט  .2 ', 

 כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

3שנתית13:00 3000430.038528/02/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

4שנתית13:00 3000430.038528/02/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה
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5שנתית13:00 3000430.038528/02/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .5

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

6שנתית13:00 3000430.038528/02/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .6

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

7שנתית13:00 3000430.038528/02/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית .7

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה

1שנתית15:00 26889970.016328/02/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

2שנתית15:00 26889970.016328/02/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

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

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה, בדוח הזימון המצורף √לארוב רגילעברבעדבעד.

3שנתית15:00 26889970.016328/02/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

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

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה, בדוח הזימון המצורף √לארוב רגילעברבעדבעד.

4שנתית15:00 26889970.016328/02/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

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

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה, כאמור בדוח הזימון המצורף √לארוב רגילעברבעדבעד.

5שנתית15:00 26889970.016328/02/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

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

עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה, כאמור בדוח הזימון המצורף √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית15:00 26889970.016328/02/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

חייקין ושות׳-סומך KPMG חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח .6 , 

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

הסמכת, של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד2הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"אישור הקצאת כתבי אופציה למנכ .11שנתית14:00 93764204/03/19מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת16:00 2040181806/03/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an 

External Director, commencing on the expiry date of his current 

term and ending on March 31, 2020, inclusive;בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

2מיוחדת16:00 2040181806/03/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the 

Company's CEOנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

1שנתית10:00 11595807/03/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

31.12.2017דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיוןובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו

2שנתית10:00 11595807/03/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

החשבון-כרואה' החשבון קנובל בלצר סוראיה ושות-אישור מינוי משרד רואי .2  

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, המבקר של החברה , 

החשבון המבקר של החברה-וכן דיווח על שכר רואה √לארוב רגילעברבעדבעד.

3שנתית10:00 11595807/03/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

בגס כדירקטור בחברה (אבי)אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן  .3  

√לארוב רגילעברבעדנגדלתקופת כהונה נוספת

4שנתית10:00 11595807/03/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

 אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .4

√לארוב רגילעברבעדנגדנוספת

5שנתית10:00 11595807/03/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

 אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .5

√לארוב רגילעברבעדנגדנוספת

טל רובינשטיין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב .66שנתית10:00 11595807/03/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדבעד.

בעדבעדמר שי מגל, ל החברה"אישור הסכם ניהול עם מנכ .77שנתית10:00 11595807/03/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

1בוטלה16:30 80123510/03/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

מר חיים , ר דירקטוריון החברה"לאשר את הארכת תנאי כהונתו של יו .1  (הרש)

  לדוח1.1כמפורט בסעיף , 10.3.2022עד ליום , בעל השליטה בחברה, פרידמן

ב"זימון האסיפה המצ √לארוב מיוחד.

2בוטלה16:30 80123510/03/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

  של ההתקשרות שבין אזורים החזקות10.3.2022לאשר הארכה עד ליום  .2

ק 'לבין מר ג ("חברת הבת")חברת בת של החברה , מ"בינלאומיות בע  (ינקי)

בהסכם למתן, בעל השליטה בחברה, קליין דירקטור וחתנו של מר פרידמן  

√לארוב מיוחד1.2שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 

1מיוחדת15:00 558075411/03/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה אשר תחל, למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה .1  

 במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה, 2021שתתקיים בשנת  . 

מועמדים לכהונת (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד   

√לארוב רגיללא עברנגדנגדדירקטור

2מיוחדת15:00 558075411/03/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה אשר תחל, למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה .2  

 במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה, 2021שתתקיים בשנת  . 

מועמדים לכהונת (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד   

√לארוב רגיללא עברנגדנגדדירקטו
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3מיוחדת15:00 558075411/03/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל .3

 במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. לעיל3.1.3כאמור בסעיף  ,2021שתתקיים בשנת 

1מיוחדת15:00 158996560.022112/03/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות את: ההחלטה המוצעת. מינוי דירקטור חיצוני: תיאור טבעו של הנושא .1  

כמשמעותו של מונח זה בחוק, מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק  

בכפוף, זאת; שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש , 1999-ט"התשנ, החברות  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או

1מיוחדת14:00 614443614/03/19מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת' לאשר את מינויה של גב .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית

1מיוחדת10:00 6620624/03/19מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

  מניות רגילות100,000,000-לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל .1

ח ערך נקוב כל אחת ותיקון תקנון החברה בהתאם" ש0.01בנות  √לארוב רגילעברנגדנגד.

1בוטלה15:00 276349124/03/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

א לחוק267אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף  .1  

√לארוב מיוחדנגדבעד.החברות

2בוטלה15:00 276349124/03/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

להלן)מר משה לחמני , ל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ .2 : 

" ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול, ("ל"המנכ  

לרבות הענקת, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, הוני  

√לארוב מיוחדנגדבעדל"למנכ, ב כנספח לדוח זה"המצ, כתב התחייבות לשיפוי מעודכן

3בוטלה15:00 276349124/03/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

להלן)מר תמיר כהן , ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה ליו .3 : 

" תכנית מענק שנתי, תנאים נלווים, ובכלל זה תגמול קבוע, ("ר הדירקטוריון"יו  

המכהן, ר הדירקטוריון"לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו, ותגמול הוני  

או כפי שיכהן בה מעת לעת/ו √לארוב מיוחדנגדבעד.

4בוטלה15:00 276349124/03/19מ"שיכון ובינוי בעיוזמה ותיקה

אשר מכהנים, לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה .4  

ולמעט לכאלו שלבעל, או כפי שיכהנו בה מעת לעת/או שכיהנו ו/בחברה כיום ו  

 שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט

ל"למנכ √לארוב רגילבעדבעד.

1מיוחדת14:00 20980428/03/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

חברה פרטית בבעלותו של, מ"אישור חידוש התקשרות החברה עם שיאד בע .1  

בהסכם למתן, ר דירקטוריון החברה"בעל השליטה בחברה ויו, מר יעקב שינפלד  

ובד,  ולמשך תקופה של שלוש שנים2019 בינואר 1שירותי ניהול בתוקף מיום   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדראה)בבד לעדכן בהתאם את הוראות מדיניות התגמול של החברה 

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Ami Erel as director .11שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Sholem Lapidot as director .22שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדRe-election of Ephraim Kunda as director .33שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Gustavo Traiber as director .44שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

בעדבעדElection of Varda Liberman as external director .55שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

בעדבעדElection of Shmuel Hauzer as external director .66שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

7שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

7. Appointment of Keselman &amp; Keselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's 

independent auditors.לארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית16:00 15226320.014528/03/19מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

Consideration of our audited financial statements for the year 

ended December 31, 2018לאר.לדיוןדיוןדיון√

1מיוחדת10:00 3196080.025801/04/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום "רוני מנינגר כדח' מינוי גב

√לארוב מיוחדעברבעדבעד1.4.2019

14:00 50254870.073502/04/19 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי"מינוי עו .11מיוחדת

1שנתית ומיוחדת14:00 16942502/04/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

 הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי משרה המכהנים בחברה ובחברות .1

ואישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי נושאי, וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, בת  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמשרה בחברה ובחברות בת

2שנתית ומיוחדת14:00 16942502/04/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

 מתן פטור מאחריות לנושאי משרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי .2

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשיכהנו בה מעת לעת

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור ותיקון תקנון החברה .33שנתית ומיוחדת14:00 16942502/04/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה .44שנתית ומיוחדת14:00 16942502/04/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה
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1מיוחדת15:00 1743516502/04/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות את: ההחלטה המוצעת.  מינוי דירקטור חיצוני: תיאור טבעו של הנושא .1  

כמשמעותו של מונח זה בחוק, מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק  

לפי, העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני) 1999-ט"התשנ, החברות  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשנתן המפקח על, הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון

2מיוחדת15:00 1743516502/04/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ההחלטה.   לתקנון הבנק92-  ו89, 55תיקון תקנות : תיאור טבעו של הנושא .2  

בהתאם לנוסח המתוקן,  לתקנון הבנק92-  ו89, 55לתקן את תקנות : המוצעת  

בדבר (6.3.2019מיום ) לדוח המיידי המשלים 1.2.3והמסומן המפורט בסעיף   

√לארוב רגילעברבעדבעדולאשר את הנו, בענין זה, זימון האסיפה הכללית המיוחדת

1מיוחדת14:00 147830160.016403/04/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

החל, מר שאול קוברינסקי, ר הדירקטוריון"לאשר את תנאי הכהונה של יו .1  

ובכפוף לכך,  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , 2018 בדצמבר 3מיום   

ותיקון מדיניות התגמול, הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור/שהוראות הדין  

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.לנושאי המשרה בבנק בהתאם

1מיוחדת15:00 2936370.048804/04/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת' מינויה לראשונה של גב .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשנים החל ממועד אישור האסיפה (3)כהונה בת שלוש 

2מיוחדת15:00 2936370.048804/04/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

בכפוף, קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור תנאי הכהונה של גב .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדלאישור מינויה

1ח התייעצות"אג17:30 14/04/19מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

 דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה ניהול .1

מ ובחברות המוחזקות על ידה"כבישים מהירים בע √לאדיוןבעד.

√לאדיוןדיוןאו מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע .22ח התייעצות"אג17:30 14/04/19מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

1ח התייעצות"אג12:30 369013.715/04/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח אודות1.2. דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.1

  דיון1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

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

או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו √לאדיון.

1ח התייעצות"אג12:30 15/04/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח אודות1.2. דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.1

  דיון1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

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

או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו √לאדיון.

1שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31

2שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

כמשרד רואי החשבון' זוהר ושות, אלמגור, הארכת כהונת משרד ברייטמן .2  

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, המבקר של החברה  

 והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי

√לארוב רגילעברבעדבעדוהיקף השירותים

3שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה עד (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר רמי ארמון  .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

4שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

 מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית .4

√לארוב רגיללא עברנגדנגדהבאה של החברה

5שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

 מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה .5

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

6שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

 מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה .6

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

7שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה' ג'מינוי של מר יוסי חג .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

8שנתית16:00 135039215/04/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

 מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום .8

√לארוב רגילעברבעדבעד,האסיפה השנתית הבאה של החברה

15:00 17/04/19מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

1התכנסות

בחברת, במישרין ובעקיפין, אישור מכירת מלוא אחזקותיה של החברה . .1  

חברות"(מ ובחברות המוחזקות על ידה "ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע  

לקרן השקעות ישראלית וזאת בכפוף לכך כי תתקבל הסכמת שיכון, )"המפעיל  

√לאעברבעדמ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חת"ובינוי בע

1ח"אג16:00 369013.717/04/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית: דחיית מועדים נוסח ההחלטה .1  

אשר היום הקובע בגינן הינו ביום, של החברה ('סדרה ב)למחזיקי אגרות החוב   

18.04.2019 ( 01.05.2019ויום התשלום קבוע ליום  ) המועד: למועדים הבאים,   

יום התשלום ידחה ליום. 201905.20.הקובע ידחה ליום  √לארוב מיוחדעברבעד. 

2ח"אג16:00 369013.717/04/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 ,הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת .2

מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה) יום במצטבר 60כ דחייה כוללת עד "ובסה  

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום: נוסח ההחלטה (זו  

√לארוב מיוחדעברבעד30בתקופות שלא יעלו על , (מועד קובע ומועד תשלום)הקרן והריבית 
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1שנתית13:00 31129523/04/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

√לארוב רגילעברבעדבעד. החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה .22שנתית13:00 31129523/04/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

3שנתית13:00 31129523/04/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

4שנתית13:00 31129523/04/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

5שנתית13:00 31129523/04/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .5

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

6שנתית13:00 31129523/04/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .6

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

7שנתית13:00 31129523/04/19מ"מנדלסון תשתיות ותעשיות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .7

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Bradley A. Alford as director .11שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect  Rolf A. Classon as director .22שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Adriana Karaboutis as director .33שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Murray S. Kessler as director .44שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Jeffrey B. Kindler as director .55שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Erica Mann as director .66שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Donal O’Connor as director .77שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Geoffrey M. Parker as director .88שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Theodore R. Samuels as director .99שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדTo elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director .1010שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

11שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

11. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst 

& Young LLP as the Company’s independent auditor, and 

authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through 

the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor;לארוב רגילעברבעדבעד√

12שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

12. Provide advisory approval of the Company’s executive 

compensation;לארוב רגילעברנגדבעד√

√לארוב רגילעברנגדבעד;Renew and restate the Company’s Long-Term Incentive Plan .1313שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

14שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

14. Approve the creation of distributable reserves by reducing 

some or all of the Company’s share premium;בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לא75רוב מיוחדללא 

√לארוב רגילעברבעדבעד;Renew the Board’s authority to issue shares under Irish law .1515שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

16שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

16. Renew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-emption 

rights under Irish law; andבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לא75רוב מיוחדללא 

17שנתית08:00 2541580426/04/19פריגו קומפנייוזמה ותיקה

17. Transact any other business that may properly come before the 

meeting.לאר.לדיוןנגדדיון√

1מיוחדת11:00 573984829/04/19מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

1מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף , ר הדירקטוריון"אישור מענק שנתי ליו .1  

√לארוב מיוחדעברנגדבעדלדוח הזימון

12:00 0.026130/04/19מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

1התכנסות

 אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה .1

√לארוב רגיללא עברנגדמ ובחברות המוחזקות על ידה"בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע

1מיוחדת14:00 569432030/04/19מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

לאשר את מינויו של אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019 במאי 24החל מיום , שניה בת שלוש שנים

1ח"אג16:00 373206.10.073330/04/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

על פי שטרי, את התשלומים' ח ב"ולאג' ח א"החברה לא פרעה לאג: רקע .1  

אשר מועד, ("שטרי הנאמנות הקיימים") 2015, הנאמנות הקיימים מחודש יולי  

ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים הופרו, 2018פירעונם היה בחודש פברואר  . 

√לארוב מיוחדעברבעדאשר ברצון החברה להפקיד אצל הנא, בקופת החברה הצטברו כספים

1ח"אג16:00 0.073330/04/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

על פי שטרי, את התשלומים' ח ב"ולאג' ח א"החברה לא פרעה לאג: רקע .1  

אשר מועד, ("שטרי הנאמנות הקיימים") 2015, הנאמנות הקיימים מחודש יולי  

ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים הופרו, 2018פירעונם היה בחודש פברואר  . 

√לארוב מיוחדעברבעדאשר ברצון החברה להפקיד אצל הנא, בקופת החברה הצטברו כספים

1שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

1. Elect members of the Board of Directors for a one-year term 

expiring at the 2020 Annual Meeting of Shareholders. Nominees: 

1a. Marcello V. Bottoliלארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעד1b. Dr. Linda Buck .22שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד1c. Michael L. Ducker .33שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד1d. David R. Epstein  .44שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.1e. Roger W. Ferguson, Jr  .55שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד1f. John F. Ferraro .66שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה
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√לארוב רגילעברבעדבעד1g. Andreas Fibig .77שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד1h. Christina Gold .88שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד1i. Katherine M. Hudson .99שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד1j. Dale F. Morrison .1010שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד1k. Stephen Williamson .1111שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

12שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

12. Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our 

independent registered public accounting firm for the 2019 fiscal 

year.לארוב רגילעברבעדבעד√

13שנתית10:00 5290488001/05/19.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

13. Approve, on an advisory basis, the compensation of our 

named executive officers in 2018.לארוב רגילעברנגדבעד√

√לארוב רגילעברנגדנגדהגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם .11מיוחדת11:00 618210.025801/05/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת14:00 382692801/05/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

לתקופה של שלוש שנים, חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי גב .1 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.החל ממועד אישור האסיפה

2מיוחדת14:00 382692801/05/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

 אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה .2

כפי שיכהנו בה מעת לעת, אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

3מיוחדת14:00 382692801/05/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

ר הדירקטוריון של החברה"בגין הוצאות יו, אישור תשלום או החזר הוצאות .3  

ר דירקטוריון החברה בישראל"בקשר עם מילוי תפקידו כיו √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה 

√לאר.לדיוןבעדדיון.2018,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

2שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

כרואה החשבון, מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר .2  

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה, המבקר של החברה  

זאת, השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  

√לארוב רגילעברבעדבעדחלף משרד רואה החשבון דלוייט ישראל אשר כהונתם תסתיים במועד אישור מ

3שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

4שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

5שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

תמי גוטליב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה' מינוי מחדש של גב .5  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

פלר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה (יוכי)יוכבד ' מינוי מחדש של גב .6  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הכללית השנתית הבאה של החברה

7שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יצחק קליין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .7

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

8שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

החל ממועד אישור האסיפה, טל לדירקטורית בחברה-יעל פלר' מינוי גב .8  

√לארוב רגילעברבעדנגד.הכללית השנתית של החברה

9שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

החל ממועד אישור האסיפה, נועה ממן לדירקטורית בחברה' מינוי גב .9  

√לארוב רגילעברבעדנגד.הכללית השנתית של החברה

10שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

החל ממועד אישור האסיפה, ענבר פלר לדירקטורית בחברה' מינוי גב .10  

√לארוב רגילעברבעדנגד.הכללית השנתית של החברה

11שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

החל ממועד אישור האסיפה הכללית, מינוי מר עומר פלר לדירקטור בחברה .11  

√לארוב רגילעברבעדנגד.השנתית של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדפלר (יוכי)יוכבד '' מתן התחייבות לשיפוי לגב .1212שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדנגדטל-יעל  פלר'' מתן התחייבות לשיפוי לגב .1313שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדנועה ממן'''' מתן התחייבות לשיפוי לגב .1414שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

ע'' מתן התחייבות לשיפוי לגב .1515שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה √לארוב מיוחדעברבעדנגדבר פלר

√לארוב מיוחדעברבעדנגדמתן התחייבות לשיפוי למר עומר פלר .1616שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לעדכון תנאי העסקתו1317מ ועומר פלר "התקשרות בין כימוביל בע .1717שנתית16:00 57835101/05/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

1מיוחדת14:00 789744006/05/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .1

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשל שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית

2מיוחדת14:00 789744006/05/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית' לאשר את מינויה של גב .2  

לתקופה בת, היינו)החל מתום תקופת כהונתה הראשונה , חיצונית בחברה  

26.5.2019-שלוש שנים שתחילתה ביום ה √לארוב מיוחדעברבעדבעד(

1שנתית14:00 120203506/05/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

 31דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018בדצמבר 

2שנתית14:00 120203506/05/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה .2

ועד לתום האסיפה הכללית השנתית, 2019החשבון המבקר של החברה לשנת   

וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון, הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שלמה רודב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .33שנתית14:00 120203506/05/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דורון שטיגר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .44שנתית14:00 120203506/05/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה
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√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דוד שמואל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .55שנתית14:00 120203506/05/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

6שנתית14:00 120203506/05/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב .6 ' 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים ובדו"דיון בדו1שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

2שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

כרואה' למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות .2  

להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה. חשבון מבקר של החברה  

 החשבון המבקר תמורת פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.שאינם פעולת ביקורת

3שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

  לתקנון כמפורט בנוסח המצורף76 ולבטל את תקנה 74לתקן את תקנה  .3

√לארוב רגילעברנגדנגד'לדוח זה כנספח א

4שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , אופן'למנות את דר הוגו צ .4  

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

5שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את סרחיו וקסלר .5  

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

6שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את שחם מיטלר .6  

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

7שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את עמוס בן דרור .7  

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

8שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם תנאי (שאינו דירקטור חיצוני)למנות את רוני ברניר כדירקטור בחברה  .8  

√לארוב רגילעברנגדנגדכהונה

9שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את דניאל ווקנין .9  

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

10שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה , למנות את אפרים אברמזון .10  (שאינו דירקטור חיצוני)

√לארוב רגילעברנגדנגדבאותם תנאי כהונה

11שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את אריק כהן .11  

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

12שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

באותם (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את שמעון צור .12  

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

13שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

החל (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור חברה , למנות את שמואל לשם .13  

√לארוב רגילעברנגדנגדכולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה, ממועד אישור האסיפה הכללית

14שנתית13:00 114750607/05/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

החל ממועד (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור חברה , למנות את אורי מיטל .14  

√לארוב רגילעברנגדנגדכולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה, אישור האסיפה הכללית

1מיוחדת14:00 15100060.020607/05/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

 ,סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה KPMG מינוי של משרד .1

החל ממועד אישור המינוי', חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות  

ולהסמיך את, על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

כמפורט בדוח הזימון, דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו √לארוב רגילעברבעדבעד.

1שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

2שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

גבאי את קסירר ודיווח על , פורר, קוסט: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

√לארוב רגילעברבעדבעד2018שכרו לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה .33שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה .44שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה .55שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה .66שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדרמי פרלינג כדירקטור בחברה'מינוי מחדש של מר ג .77שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדעירית מור כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב .88שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה .99שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

10שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

לשנת, מר אייל טריבר, ל החברה"אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ .10  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבהתאם למדיניות התגמול של החברה 2019

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמר אייל טריבר, ל החברה"אישור העלאת שכרו של מנכ .1111שנתית14:00 257962507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

בעדבעד לדוח זימון האסיפה1.6כמפורט בסעיף , תיקון תקנון החברה .1212שנתית14:00 25796250.040507/05/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

1שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

של החברה לשנה שנסתיימה  (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31ביום 

2שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

כרואה' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות .2  

 החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

 של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף

√לארוב רגילעברבעדבעד.השירותים

3שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון"המכהן כיו)פרידמן  (הרש)הארכת כהונתו של מר חיים  .3  

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה, כדירקטור בדירקטוריון החברה (החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה



חברהשם המרכז
שווי שוק 
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אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף
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המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 
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4שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה (ינקי)הארכת כהונתו של מר ג׳ק  .4 , 

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

5שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

אלגזי -הארכת כהונתה של הגב׳ דפנה דניאלי .5  (דירקטורית בלתי תלויה)

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית, כדירקטורית בדירקטוריון החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה

6שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

לתקופת, הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה .6  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

7שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

ל החברה החל מיום"לאשר את תנאי כהונתו של מר רון אבידן בתפקיד מנכ .7  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח הזימון2.7.2-  ו 2.7.1כמפורט בסעיפים  ,16.5.2019

8שנתית16:30 86087413/05/19מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

ק קליין ועדכון'אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם מר ג .8  

כמפורט בסעיף, ב לחודש" דולר ארה15,000התגמול על פי ההסכם לסך של   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון 2.8

1שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןנגדדיון31.12.2018 ולשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.להורד נגדללא המלצהמינוי מחדש של מר יגאל ברמן כדירקטור .22שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדמינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור .33שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדמינוי מחדש של אלכס מילנר כדירקטור .44שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדמינוי מחדש של מר רון אורן כדירקטור .55שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדמינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור .66שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

7שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך את, זיו האפט BDO למנות את .7  

√לארוב רגילעברנגדבעדהדירקטוריון לקבוע את שכרם

8שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה עד 

 102,689,784- דיבידנד ביניים בסך של כ• : כדלקמן, למועד כינוס האסיפה

• . 2017כדיבידנד סופי לשנת , 5.12.2017ידי החברה ביום -שחולק על, ח"ש

√לארוב רגילעברנגדבעדידי הח-שחולק על, ח" ש10,505,954- דיבידנד ביניים בסך של כ

9שנתית12:30 17816214/05/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה הנמנים על בעל 

: להלן)לדוח זימון אסיפה זה ' לפי הנוסח המצורף כנספח א, השליטה וקרוביו

הינו , כפי שמצורף לדוח זימון זה, כי נוסח כתב השיפוי, יובהר. ("כתב השיפוי"

√לארוב מיוחדעברנגדבעדזהה לנוסח כתב השיפוי שאושר על ידי האסיפה הכללית ביו

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים .11שנתית ומיוחדת

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 2שנתית ומיוחדת

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3שנתית ומיוחדת

 D כשותף ברישיון אלון Ithaca Energy Inc. אישור עסקה לצירוף חברת .3

√לארוב מיוחדעברבעדבעדומינויה למפעיל נכס הנפט

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

4שנתית ומיוחדת

ולהשתתפות בחיפושי נפט" רועי/"399אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון  .4  

בעדבעדאו גז והפקתם ברישיון זה/ו

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

5שנתית ומיוחדת

יהל חדש/"406- ו" אופק חדש/"405אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות  .5 " 

בעדבעדאו גז והפקתם ברישיונות אלו/ולהשתתפות בחיפושי נפט ו

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגדהחזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח .66שנתית ומיוחדת

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןעדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות .77שנתית ומיוחדת

14:00 123720070.025316/05/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן .88שנתית ומיוחדת
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14:00 32676250.025420/05/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

1שנתית ומיוחדת

של השותפות לשנה (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי  .1  

2019-01: אסמכתא) 26.3.2019 שפורסם ביום 31.12.2018שנסתיימה ביום  -

דיוןדיון(025467

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום

14:00 32676250.025420/05/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

2שנתית ומיוחדת

כרואי החשבון, רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן .2  

לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של, המבקרים של השותפות  

ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם, השותפות

הורד 

מסדר 

√לאהיום

14:00 32676250.025420/05/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3שנתית ומיוחדת

 ואת השתתפות השותפות בפעולות North Thekha לאשר את עסקת .3

כמפורט בדוח זימון, פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, או גז/חיפושי נפט ו  

5.1לתקן את סעיף  (א): ולצורך זה, האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה  

כך שזיכיון, להסכם השותפות  North Thekha לארוב מיוחדעברבעדבעדיכלל ברשימת הפרויקטים הנזכר√

14:00 32676250.025420/05/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

4שנתית ומיוחדת

 לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי .4

עד, להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום  

ובכלל זאת לתקן את הסכם, (ח" מיליוני ש30חלף )ח " מיליוני ש40לסך של   

√לארוב מיוחדעברנגדבעד מ30חלף , בפסקה השלישית, 12השותפות המוגבלת באופן שבסעיף 

1ח"אג18:00 3409280.073120/05/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ו (''סדרה ב)מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב  .1 - 

( .ש.ח'' סדרה ב ) 1.1.1: בסמכותה של הנציגות יהיה. ("הנציגות")של החברה    

  בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם1.1.1.1: לפעול כשלוח של הנאמן

√לארוב רגילעברבעד בבדיקת מצבה הכספי1.1.1.2; או בעל השליטה בה/החברה ו

1ח"אג18:00 0.073120/05/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ו (''סדרה ב)מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב  .1 - 

( .ש.ח'' סדרה ב ) 1.1.1: בסמכותה של הנציגות יהיה. ("הנציגות")של החברה    

  בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם1.1.1.1: לפעול כשלוח של הנאמן

√לארוב רגילעברבעד בבדיקת מצבה הכספי1.1.1.2; או בעל השליטה בה/החברה ו

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Dan Falk as director .11שנתית09:30 1105888321/05/19אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Todd C. Freeland as director .22שנתית09:30 1105888321/05/19אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Byron G. Wong as director .33שנתית09:30 1105888321/05/19אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

4שנתית09:30 1105888321/05/19אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

4. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of 

PricewaterhouseCoopers International Limited as independent 

auditors of the Company for 2019.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית09:30 1105888321/05/19אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

5. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation 

of our named executive officersלארוב רגילעברנגדבעד√

11:00 715984323/05/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

שנתית 

1ומיוחדת נדחית

לחוק ' א267אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.2019 בינואר 1החל מיום ,  שנים3לתקופה של , לרבות עדכונה, החברות

11:00 715984323/05/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

שנתית 

.אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה .22ומיוחדת נדחית

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 1שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

2שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

כרואה' למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחשבון המבקר של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה .33שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה .44שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה .55שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדיי פימפליקר כדירקטור בחברה'למנות את מר שישיר ויג .66שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה .77שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה .88שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

9שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת ' למנות את הגב

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019 במאי 20החל מיום , באותם תנאי כהונה

10שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

 למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת .10

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019 במאי 20החל מיום , באותם תנאי כהונה

11שנתית ומיוחדת13:00 10820140.036423/05/19מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

 להעניק כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת השליטה .11

√לארוב רגילעברבעדבעדהמכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת, בחברה

1מיוחדת בוטלה10:00 66437770.005228/05/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

ל החברה"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ .1  

כאמור בדוח זימון האסיפה, המיועד √לארוב מיוחד.
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2מיוחדת בוטלה10:00 66437770.005228/05/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

כאמור בדוח, לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר .2  

√לארוב רגיל.זימון האסיפה

1מיוחדת11:00 56309000.008428/05/19מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

 אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי .1

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה

1מיוחדת10:00 244793580.014629/05/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

1. Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

2מיוחדת10:00 244793580.014629/05/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

2. Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set 

forth in item 1 above, approval of the compensation terms and 

equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. 

Doppeltנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

3מיוחדת10:00 244793580.014629/05/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

3. Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive 

Chairman of the Board, Mr. Johanan Lockerלארוב רגילעברנגדבעד√

1שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

1. To reelect Dr. Giora Yaron as a director until the next Annual 

General Meeting of Shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

2. To reelect Mr. Martin Gerstel as a director until the next Annual 

General Meeting of Shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

3. To reelect Mr. Ilan Biran as a director until the next Annual 

General Meeting of Shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

4. To reelect Mr. Jonathan Kolber as a director until the next 

Annual General Meeting of Shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

5. To reelect Mr. Sami Totah as a director until the next Annual 

General Meeting of Shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

6. To reelect Mr. Christopher M. Cleary as a director until the next 

Annual General Meeting of Shareholders.לארוב רגילעברנגדנגד√

7שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

7. To reelect Ms. Yaffa Krindel Sieradzki as an external director for 

a period of 3 years, starting June 17, 2019.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

8שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

8. To reelect Ms. Zipora (Tzipi) Ozer-Armon as an external director 

for a period of 3 years, starting June 17, 2019.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

9שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

9. To approve an amended Compensation Policy for Executive 

Officers and Directors.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

10שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

10. To approve grants of stock-options to our non-employee 

directors.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

11שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

11. To approve a special bonus to Mr. Gilad Glick, our President 

and Chief Executive Officer.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

12שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

12. To approve the reappointment of Somekh Chaikin, a member 

of KPMG International, as our independent auditors, and to 

authorize our Board of Directors to delegate to the audit committee 

the authority to fix the said independent auditors’ remuneration inלארוב רגילעברבעדבעד√

13שנתית13:00 3442540.028129/05/19מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

13. To review and discuss our consolidated financial statements for 

the year ended December 31, 2018.לאר.לדיוןללא המלצה√

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דיון בדוח התקופתי לשנת 1שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

2שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב רגילעברבעדבעד2019לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה .33שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה .44שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה .55שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה .66שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה .77שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדחנובר כדירקטור בחברה'מינויו מחדש של מר יוסף צ .88שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה .99שנתית14:00 58096650.015404/06/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

1כללית12:00 57930.00105/06/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

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

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

2כללית12:00 57930.00105/06/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

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

ended 31 December 2018לארוב רגילעברבעדבעד√

3כללית12:00 57930.00105/06/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

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

liability for the conduct of business for the financial year ended 31 

December 2018לארוב רגילעברנגדנגד√

4כללית12:00 57930.00105/06/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

4. . Proposal to appoint as executive director (uitvoerend 

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

Articles of Association (Resolution)לארוב רגילעברנגדנגד√
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5כללית12:00 57930.00105/06/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

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

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

Association (Resolution).לארוב רגילעברבעדבעד√

1שנתית13:00 443980.051906/06/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

, פורר, משרד רו״ח קוסט, אישור החלפת רואי החשבון המבקרים של החברה

 Grantבמשרד רו״ח פאהן קנה  (Ernst &amp; Young)גבאי את קסירר 

Thornton Israel ,  2019כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ,

√לארוב רגילעברבעדבעד2019והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 

1ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

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

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

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

2ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

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

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

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

3ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

 לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים

מועמד)לאשר למנות את מר אדוארד קלר לנציגות - נוסח ההחלטה.  לעיל2- ו 1  

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

4ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

 לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים

מועמד)לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות - נוסח ההחלטה.  לעיל2- ו 1  

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

5ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

החלופה אשר תקבל את מירב-בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות    . .5  

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

נגד"לנציגות יצויין כי הצבעה  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה " 

√לארוב רגילעברבעדהואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבי"  נמנע"משולה להצבעה 

6ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

החלופה אשר תקבל את מירב-בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות    . .6  

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

נגד"יצויין כי הצבעה . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה " 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל"  נמנע"משולה להצבעה 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

7ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

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

נגד"יצויין כי הצבעה . לנציגות (3)לאשר למנות שלושה חברים : נוסח ההחלטה " 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתק"  נמנע"משולה להצבעה 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

8ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . .8

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

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

בעד לעיל5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)לנציגות 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

9ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . .9

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

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

 לעיל על מינוי מועמד5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

10ח נדחית"אג23:00 240027.80.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . .10

 לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים

מועמד)לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות - נוסח ההחלטה.   לעיל 5-7  

√לארוב רגילעבר לעיל על מינוי מועמד אח5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

1ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

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

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

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום
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2ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

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

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

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

3ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

 לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים

מועמד)לאשר למנות את מר אדוארד קלר לנציגות - נוסח ההחלטה.  לעיל2- ו 1  

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

4ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

 לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים

מועמד)לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות - נוסח ההחלטה.  לעיל2- ו 1  

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

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

5ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

החלופה אשר תקבל את מירב-בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות    . .5  

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

נגד"לנציגות יצויין כי הצבעה  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה " 

√לארוב רגילעברבעדהואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבי"  נמנע"משולה להצבעה 

6ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

החלופה אשר תקבל את מירב-בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות    . .6  

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

נגד"יצויין כי הצבעה . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה " 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל"  נמנע"משולה להצבעה 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

7ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

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

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

נגד"יצויין כי הצבעה . לנציגות (3)לאשר למנות שלושה חברים : נוסח ההחלטה " 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתק"  נמנע"משולה להצבעה 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

8ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . .8

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

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

בעד לעיל5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)לנציגות 

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

9ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת . .9

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

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

 לעיל על מינוי מועמד5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

10ח נדחית"אג23:00 0.076706/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . .10

 לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים

מועמד)לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות - נוסח ההחלטה.   לעיל 5-7  

√לארוב רגילעבר לעיל על מינוי מועמד אח5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (בשכר

ר אורי גייגר כדירקטור בחברה כמפורט בדוח הזימון"לחדש את מינויו של ד .11שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדבעד.

2שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

ארקין כדירקטור בחברה כמפורט בדוח (מורי)לחדש את מינויו של מר משה  .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הזימון

3שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

חנה לרמן כדירקטורית בחברה כמפורט בדוח' לחדש את מינויה של גב .3  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הזימון

4שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

 לחדש את מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה כמפורט בדוח .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.הזימון

√לארוב רגילעברנגדנגד.לחדש את מינויו של מר איתי ארקין כדירקטור בחברה כמפורט בדוח הזימון .55שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

6שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

 לחדש את מינוי של מר שרון כוחן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .6

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.שנייה כמפורט בדוח הזימון

7שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

 לחדש את מינוי של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .7

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.שנייה כמפורט בדוח הזימון

8שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה' לחדש את מינוי של פרופ .8  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.שנייה כמפורט בדוח הזימון
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9שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

 לאשר את חידוש מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר .9

(E&amp;Y)  ולהסמיך את, 2019כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת  

√לארוב רגילעברבעדבעד.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

2018הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  .1010שנתית10:00 1462900.023110/06/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

1. To appoint Amir Elstein to serve on the Board of Directors until 

the 2022 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברנגדבעד√

2שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

2. To appoint the Roberto A. Mignone to serve on the Board of 

Directors until the 2022 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברנגדבעד√

3שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

3. To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of Directors 

until the 2022 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברנגדבעד√

4שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation 

for Teva’s named executive officers.לארוב רגילעברנגדבעד√

5שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

5. To approve an amended Compensation Policy with respect to 

the terms of office and employment of Teva’s Executive Officers 

and Directors, substantially in the form attached as Appendix A to 

the Proxy Statementלארוב רגילעברנגדבעד√

6שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

6. To approve the compensation to be provided to Teva’s non-

employee directorsלארוב רגילעברנגדנגד√

7שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

7. To approve the compensation to be provided to Teva’s non-

executive Chairman of the Boardלארוב רגילעברנגדנגד√

8שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

8. To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s independent 

registered public accounting firm until the 2020 annual meeting of 

shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית09:00 434145380.001411/06/19מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

9. Presentation of Teva’s annual consolidated financial statements 

for the year ended December 31, 2018לאר.לדיוןנגדדיון√

1שנתית10:00 19928530.021311/06/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .1 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

2שנתית10:00 19928530.021311/06/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

3שנתית10:00 19928530.021311/06/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

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

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

4שנתית10:00 19928530.021311/06/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

3לתקופה של , רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה'לאשר את מינויו של מר ג .4  

או הודעת)או ממועד אישור , (ככל שיתקבל)שנים החל ממועד אישור האסיפה   

ביטוח וחסכון, מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון (אי התנגדות  

לפי המאוחר, שבמשרד האוצר √לארוב רגילעברבעדבעד.

5שנתית10:00 19928530.021311/06/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור'בכפוף לאישור מינויו של מר ג .5  

לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט,  שעל סדר היום לעיל4בנושא   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.5בסעיף 

6שנתית10:00 19928530.021311/06/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

גבאי את קסירר כרואה החשבון, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט .6  

  ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית2019המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של בעלי המניות של החברה

7שנתית10:00 19928530.021311/06/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום .7

2018בדצמבר  31 √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

1. To receive and adopt the Company’s annual accounts for the 

financial year ended 31 December 2018 together with the 

Directors’ report and the auditor’s report on those accounts.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברנגדבעד.To approve the Directors’ Remuneration Report .22שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעד.To approve the Directors’ Remuneration Policy .33שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.To re-appoint Mr Simon Heale as a director of the Company .44שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגד.To re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the Company .55שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגד.To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company .66שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .77שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company .88שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.To re- appoint Mr Ohad Marani as a director of the Company .99שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .1010שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה
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√לארוב רגילעברבעדבעד.To re-appoint Mr David Bonanno as a director of the Company .1111שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

12שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

12. To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the 

Company.לארוב רגילעברבעדבעד√

13שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

13. To re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditor of the 

Company.לארוב רגילעברבעדבעד√

14שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

14. To authorise the Directors to set the remuneration of the 

auditors.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעד.To authorise the Directors to allot relevant securities .1515שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.To authorise the Directors to disapply pre-emption rights .1616שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.To authorise the Directors to further disapply pre-emption rights .1717שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

18שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

18. That a general meeting, other than an Annual General Meeting, 

may be called on not less than 14 clear days’ notice.לארוב מיוחדעברבעדבעד√

19שנתית13:00 586628713/06/19יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

19. To authorise the Company to make market purchases of its 

own ordinary shares.לארוב מיוחדעברנגדנגד√

1מיוחדת15:00 556200.05816/06/19מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

נאוה סברסקי סופר כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את מינויה של גב .1  

ואת תנאי (החל ממועד מינויה)שנים  (שלוש) 3לתקופת כהונה ראשונה בת   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2.2כהונתה כאמור בסעיף 

1שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

1. Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

2. Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to 

hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

3. Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company 

to hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

4. Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

5. Approval of a compensation policy for the Company's directors 

and officers.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

6שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

6. Approval of an amendment to the equity-based compensation 

for our directors.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

7שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

7. Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan 

Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of the 

Company.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

8שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

8. Approval of amendments to the articles of association of the 

Company.לארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית17:00 26325810.00317/06/19מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

9. Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest &amp; Young, as the 

independent auditors of the Company for the period ending at the 

close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה .11מיוחדת16:00 13014260.041919/06/19מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

1שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

חות"הכולל בין היתר את הדו, 2018ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו .1  

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה"הכספיים המבקרים של החברה ואת דו  

כפי שפורסמו על ידי החברה ביום, 2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

28.3.2019 ( √לאר.לדיוןדיוןדיוןהדוח התקופתי לש") (2019-01-026541: אסמכתא' מס

2שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

 סומך חייקין כרואה KPMG מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון .2

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החשבון המבקר של החברה . 

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון: "תמצית ההחלטה המוצעת  

KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית 

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתי

3שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

ביחס למר אבישר פז תנאי. מוצע לאשרר את מינויו מחדש של מר אבישר פז .3  

ב" לדוח זימון האסיפה המצ4- ו3כהונתו והעסקתו הינם כמפורט בסעיפים   

(" "דוח זימון האסיפה ) וכן מר פז יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי,   

√לארוב רגילעברבעדבעדלפרטים אודות המועמד ל. משרה החלה על נושאי המשרה בחברה

4שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

אשר, של מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד, מוצע לאשר את מינויו מחדש .4  

  לדוח זימון2הכל כמפורט בסעיף , ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה

לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה. האסיפה  

1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  26 √לארוב רגילעברבעדבעד,
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5שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

של מר רוברטו אנטוניו חוזה קורניו ספיקרנגל, מוצע לאשר את מינויו מחדש .5 , 

  לדוח זימון2הכל כמפורט בסעיף , אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה

לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה. האסיפה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהת, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  26

6שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

אשר ימשיך להיות זכאי, של מר ברק כהן, מוצע לאשר את מינויו מחדש .6  

לפרטים.  לדוח זימון האסיפה2הכל כמפורט בסעיף , לגמול ותנאי הכהונה  

  לתקנות ניירות26אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 

√לארוב רגילעברבעדבעדראו התיאור לפי תקנ, 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך 

7שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

אשר ימשיך להיות זכאי, של מר נועם שרון, מוצע לאשר את מינויו מחדש .7  

לפרטים.  לדוח זימון האסיפה2הכל כמפורט בסעיף , לגמול ותנאי הכהונה  

  לתקנות ניירות26אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 

√לארוב רגילעברבעדבעדראו התיאור לפי ת, 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך 

8שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

 מוצע להעניק כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי למר אבישר פז .8

תמצית.  לדוח זימון האסיפה3כמפורט בסעיף , בנוסחים המקובלים בחברה  

כמפורט, לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אבישר פז: "החלטה המוצעת  

√לארוב רגילעברבעדבעד". לדוח זימון האסיפה3בסעיף 

9שנתית ומיוחדת17:00 36706240.032819/06/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

ר הדירקטוריון"כיו, מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבישר פז .9  

תמצית ההחלטה.  לדוח זימון האסיפה4כמפורט בסעיף , המיועד של החברה  

ר דירקטוריון"כיו, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבישר פז: "המוצעת  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד". לדוח זימון האסיפה4כמפורט בסעיף , החברה

1ח"אג18:00 202888.40.07323/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית: דחיית מועדים נוסח ההחלטה .1  

אשר היום הקובע בגינן הינו ביום, של החברה ('סדרה ב)למחזיקי אגרות החוב   

25.06.2019 ( 10.07.2019ויום התשלום קבוע ליום  ) המועד: למועדים הבאים,   

יום התשלום ידחה ליום. 201907.25.הקובע ידחה ליום  √לארוב מיוחדעברבעד. 

2ח"אג18:00 202888.40.07323/06/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 ,הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת .2

מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה) יום במצטבר 60כ דחייה כוללת עד "ובסה  

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום: נוסח ההחלטה (זו  

√לארוב מיוחדעברבעד30בתקופות שלא יעלו על , (מועד קובע ומועד תשלום)הקרן והריבית 

1שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

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

accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers 

International Limited, as the Company’s auditors for the year 2019 

and for an additional period until the next Annual General Meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

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

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

annual general meeting to be held in 2022.לארוב רגילעברנגדבעד√

3שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

3. To approve the re-election of Dr. Kenneth Reed to the board of 

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

annual general meeting to be held in 2022.לארוב רגילעברנגדבעד√

4שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

4. To approve the election of Ms. Alla Felder to the board of 

directors of the Company, for a three-year term until the annual 

general meeting to be held in 2022.לארוב רגילעברנגדבעד√

5שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

5. To approve an amendment to the Company's Article of 

Association to add preferred shares to the Company’s registered 

share capital.נגדנגד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לא75רוב מיוחד(פירוט

6שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

6. To approve an amendment to the Company's Article of 

Association to amend staggered board structure.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

7שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

7. To approve amendments to the Company's Compensation 

Policy.לארוב רגילעברנגדבעד√

8שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

8. To approve grants of options to purchase Ordinary Shares in the 

Company to the non-executive directors of the Company.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

9שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

9. To approve the grant of options to purchase Ordinary Shares in 

the Company to Mr. Dror Ben-Asher, the Company's Chairman 

and Chief Executive Officer.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

10שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

10. To approve extension of options to purchase Ordinary Shares 

in the Company granted to Mr. Dror Ben-Asher, the Company’s 

Chief Executive Officer and Chairman of the board of directors of 

the Company.לארוב רגילעברנגדבעד√
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11שנתית15:00 7024090.008124/06/19מ"רדהיל ביופארמה בעיוזמה ותיקה

11. To approve the terms of employment and the grant of options 

to purchase American Depositary Shares of the Company to Mr. 

Rick Scruggs, a Company director and Chief Operating Officer, 

U.S. operations.לארוב רגילעברבעדבעד√

1מיוחדת17:00 1595310.032724/06/19מ"אסף תעשיות בע-חדיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה בת שלוש, מינוי מר אילן גזבר כדירקטור חיצוני בחברה .1  

2019 ביוני 24היינו החל מיום , שתחילתה במועד אישור האסיפה, שנים , 

מר גזבר יהיה זכאי. ואישור זכאותו להסדרי ביטוח ושיפוי הנוהגים בחברה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלכתב השיפוי לנושאי משרה בחברה והכללתו בפוליסת הביטוח של הח

1שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

1. TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

2. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

3. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of 

Directors of the Company until the 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 Compלארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

4. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successor is duly elected, 

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Compלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

5. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until her respective successors is duly elected, 

and to approve the terms of her compensation in compliance with 

the Companyלארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

6. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors 

of the Company until the 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’לארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

7. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successor is duly elected, 

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’לארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

8. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of 

Directors of the Company until the 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 Compלארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

9. TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors 

of the Company until the next 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’לארוב רגילעברבעדבעד√

10שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successor is duly elected, 

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’לארוב רגילעברבעדבעד√

11שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

11. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of 

Directors to serve until the next annual meeting of the 

shareholders and until his successor shall be duly appointed, and 

to approve his terms of compensation in compliance with the 

Company’sלארוב רגילעברבעדבעד√
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12שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

12. TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. 

Russell Ellwanger, in compliance with the Company’s 

Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy 

Statement.נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

13שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

13. TO APPROVE, subject to their appointment as directors under 

Proposal 1, an 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 descrלארוב רגילעברנגדבעד√

14שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

14. TO APPROVE the renewal of the directors’ and officers’ liability 

insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy Statement.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

15שנתית11:00 59435270.006925/06/19מ"טאואר סמיקונדקטור בעיוזמה ותיקה

15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor &amp; 

Co. as the independent public accountant of the Company for the 

year ending December 31, 2019 and for the period commencing 

January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting, 

and the לארוב רגילעברבעדבעד√

17:30 40152080.072326/06/19 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

1שנתית ומיוחדת

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31ביום 

17:30 40152080.072326/06/19 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

2שנתית ומיוחדת

כרואי החשבון המבקרים, רואי חשבון, חידוש מינויו של משרד סומך חייקין .2  

 של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

השותף הכללי, מ"בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע  

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרו ("השותף הכללי: "להלן)בשותפות 

17:30 40152080.072326/06/19 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3שנתית ומיוחדת

אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות- איחוד הון השותפות  .3  

נ.ח ע" ש1 יחידות השתתפות בנות 2.5המונפק והנפרע של השותפות כך שכל  . 

נ.ח ע" ש1תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת  בעדבעד.

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

17:30 40152080.072326/06/19 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןל"סקירת מנכ .44שנתית ומיוחדת

1שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

1. Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date 

of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date 

of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date 

of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of 

the date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG 

International, as our independent auditorלארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

9. Review of our audited financial statements for the year ended 

December 31, 2018לאר.לדיוןדיוןדיון√

נגדבעדApproval of a New Compensation Policy for Office Holders .1010שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

11שנתית10:00 243001160.014627/06/19מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

11. Approval of an equity compensation grant to our Chief 

Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021נגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

1מיוחדת10:00 66052850.000827/06/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

ל החברה"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ .1  

כאמור בדוח זימון האסיפה, המיועד √לארוב מיוחדעברנגדבעד.

2מיוחדת10:00 66052850.000827/06/19מ"החברה לישראל בעיוזמה ותיקה

כאמור בדוח, לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר .2  

בעדבעד.זימון האסיפה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

1מיוחדת בוטלה12:00 58656100.008527/06/19מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

מר יוחנן לוקר, ר הדירקטוריון הנכנס"אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו .1 , 

 ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט בסעיף

√לארוב מיוחדבעדבעד.לדוח זימון האסיפה 1.1.3
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2מיוחדת בוטלה12:00 58656100.008527/06/19מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

  למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף7.1אישור שינוי סעיף  .2

√לארוב מיוחדבעדבעדלדוח זימון האסיפה 1.2.1

1שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה .1

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה. 2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום   

  באתר ההפצה של רשות ניירות2019 במרס 27 אשר פורסם ביום 2018לשנת 

אסמכתא)מ "אביב בע-ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  

√לאר.לדיוןדיוןדיוןמספר

2שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

 זיו האפט כמשרד רואי החשבון BDO מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .2

ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון. המבקר של החברה ודיווח על שכרו  

2018 בפרק דוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת 2018המבקר בשנת  √לארוב רגילעברבעדבעד.

3שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

 .מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .3

  בפרק הפרטים הנוספים בדוח26ראה תקנה , לפרטים אודות מר יעקב שינפלד

2018התקופתי לשנת  √לארוב רגילעברנגדנגד.

4שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת' מינוי מחדש של גב .4 . 

  בפרק הפרטים הנוספים בדוח26ראה תקנה , רות ססובר' לפרטים אודות גב

2018התקופתי לשנת  √לארוב רגילעברנגדנגד.

5שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת' מינוי מחדש של גב .5 . 

  בפרק הפרטים הנוספים בדוח26ראה תקנה , ניצה דנסקי' לפרטים אודות גב

2018התקופתי לשנת  √לארוב רגילעברנגדנגד.

6שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

 .מינוי מחדש של מר ישי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .6

  בפרק הפרטים הנוספים26ראה תקנה , לפרטים אודות מר ישי כץ שינפלד

2018בדוח התקופתי לשנת  √לארוב רגילעברנגדנגד.

7שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר אמיתי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .7

  בפרק הפרטים26ראה תקנה , לפרטים אודות מר אמיתי כץ שינפלד. נוספת

2018הנוספים בדוח התקופתי לשנת  √לארוב רגילעברנגדנגד.

8שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

. מינוי מחדש של מר מתן שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

 בפרק הפרטים הנוספים בדוח 26ראה תקנה , לפרטים אודות מר מתן שינפלד

√לארוב רגילעברנגדנגד.2018התקופתי לשנת 

9שנתית14:00 2155840.023927/06/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר ישראל בן יהודה כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת .9

  בפרק26ראה תקנה , לפרטים אודות מר ישראל בן יהודה. כהונה נוספת

2018הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת  √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון שטיגר כמנכ .11שנתית14:00 11582650.033527/06/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

2שנתית14:00 11582650.033527/06/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי .2 , 

המכהנים וכפי, שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו, ל החברה"למעט מנכ  

√לארוב רגילעברבעדבעדשיכהנו מעת לעת בחברה

3שנתית14:00 11582650.033527/06/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי .3 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהנמנים עם בעל השליטה או קרובו

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למנכ .44שנתית14:00 11582650.033527/06/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת12:00 29413410.011330/06/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

של שלוש  (שנייה)מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד לתקופת כהונה נוספת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2019 ביולי 1שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 

1שנתית13:00 1836890.036502/07/19מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה ותיקה

את הדוחות , בין היתר, הכולל , 2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 31הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018בדצמבר 

2שנתית13:00 1836890.036502/07/19מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה ותיקה

ביחד עם קוסט פורר גבאי את, רואי חשבון, למנות מחדש את זיו האפט .2  

לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה, רואי חשבון, קסירר  

 בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע

√לארוב רגילעברבעדבעדאת שכרם

3שנתית13:00 1836890.036502/07/19מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה עד, ר הדירקטוריון"יו, למנות מחדש את מר אסי ברטפלד .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

4שנתית13:00 1836890.036502/07/19מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה עד, ל החברה"מנכ, למנות מחדש את מר מאיר מנחם .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

5שנתית13:00 1836890.036502/07/19מ"בע (2012)דלק תמלוגים יוזמה ותיקה

 למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום .5

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

1שנתית15:00 5019000.017202/07/19מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

2שנתית15:00 5019000.017202/07/19מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

זהר, אלמגור, ברייטמן- אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט  .2  

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית', ושות  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה

3שנתית15:00 5019000.017202/07/19מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

המכהן כדירקטור, (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של רמי דר  .3  

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של, בחברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , החברה
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4שנתית15:00 5019000.017202/07/19מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של ניתאי טל .4  

כמפורט בסעיף, נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח הזימון 2.3

5שנתית15:00 5019000.017202/07/19מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

המכהן, (כדירקטור בלתי תלוי)אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן  .5  

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית, כדירקטור בחברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , הבאה של החברה

6שנתית15:00 5019000.017202/07/19מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

 אישור מינויו לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה עד לתום .6

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.4כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף - והכל, 2018דיון בדוח התקופתי לשנת  .11שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

2שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת, ח המבקר"מינוי מחדש של משרד רוה .2  

  לדוח1.2כמפורט בסעיף - והכל, 2019הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.הזימון

3שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

 ,מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה .3

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.1כמפורט בסעיף 

4שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

 ,מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה .4

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.2כמפורט בסעיף 

5שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

 ,מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה .5

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.3כמפורט בסעיף 

6שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

צים ואינם"בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח .6  

ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם"ה, נמנים על בעלי השליטה  

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור)לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות   

√לארוב רגילעברבעדבעדתשלום גמול שנתי- קרי , "(תקנות הגמול )"2000- ס "תש, (חיצוני

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח הזימון1.5אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף  .77שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח הזימון1.6ל החברה והכל כמפורט בסעיף "עדכון תנאי העסקה למנכ .88שנתית ומיוחדת17:00 34464220.016502/07/19מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה .11מיוחדת נדחית14:00 40940230.04207/07/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ .22מיוחדת נדחית14:00 40940230.04207/07/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

3מיוחדת נדחית14:00 40940230.04207/07/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

ר"ר דירקטוריון עם יו"אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו .3  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.דירקטוריון החברה

1ח"אג15:30 0.134307/07/19דולר טריפל איייוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה ב)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאר.לבעדדיון.החברה

2ח"אג15:30 0.134307/07/19דולר טריפל איייוזמה ותיקה

לאשר את מינויו של הנאמן המכהן: אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה .2 , 

 כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשטר הנאמנות

של החברה ('סדרה ב)לאגרות החוב  √לארוב רגילבעדבעד.

3ח"אג15:30 0.134307/07/19דולר טריפל איייוזמה ותיקה

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

√לאר.לבעדדיון.החוב

1שנתית16:00 394830.059407/07/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

ח דירקטוריון" ובדו2018חות הכספיים של החברה לשנת "הצגה ודיון בדו (1  

ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה, בנושא זה יערך דיון בלבד. 2018החברה לשנת  √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2שנתית16:00 394830.059407/07/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

משרד סומך חייקין, ח המבקר של החברה"מינוי מחדש של משרד רוה (2 , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3שנתית16:00 394830.059407/07/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור חיצוני, מר משה גנזי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן (3 . 

אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון. 21.9.1999החל את כהונתו ביום   

( המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת, בוועדת הביקורת, קרי  

√לארוב רגילעברבעדבעדהוו: "להלן ביחד', ועדת המאזן'- חות הכספיים של החברה "הדו

4שנתית16:00 394830.059407/07/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור, מר שמעון בוסקילה, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן (4  

אינו חבר בוועדות הקבועות של. 9.2.2014החל את כהונתו ביום . חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון

5שנתית16:00 394830.059407/07/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור חיצוני, מר דוד שאואט, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן (5 . 

אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון. 6.7.2017החל את כהונתו ביום  √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית16:00 394830.059407/07/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

ר הדירקטוריון"יו)מן 'מר שחר תורג, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן (6 ), 

אינו חבר בוועדות. 26.1.2017החל את כהונתו ביום . שאינו דירקטור חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדבעדהקבועות של הדירקטוריון

7שנתית16:00 394830.059407/07/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור, מר חן לוי, המכהן( הבלתי תלוי)מינוי מחדש של הדירקטור  (7  

חבר בכל הוועדות הקבועות של. 17.11.2013החל את כהונתו ביום . חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון
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1שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"דיון בדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31החברה ליום 

2שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

וזאת עד, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

3שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

וזאת עד, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

4שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

וזאת, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לתום האסיפה השנתית הבאה

5שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

אלמה)רובין ' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, עוגן (רם

6שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

אחינועם אלוני' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .6 , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

7שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

תמר אנגל' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .7 , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

8שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

סול לביא בן' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .8  

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, שימול

9שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון .9

בהתאם, מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  

√לארוב רגילעברבעדבעדלהמלצת ועדת מאזן

10שנתית ומיוחדת15:00 14637020.026108/07/19מ"פלסאון תעשיות בעיוזמה ותיקה

 אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של .10

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019 בספטמבר 20שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 1מיוחדת14:00 4632690.019509/07/19מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

ח קלסמן וקסלמן ושות"משרד רו, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר .22מיוחדת14:00 4632690.019509/07/19מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדבעד'

3מיוחדת14:00 4632690.019509/07/19מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

לתקופת, המכהנת כדירקטורית בחברה, אסתר רוטר' מינוי מחדש של הגב .3  

 כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעדשתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, של בעלי המניות של החברה

4מיוחדת14:00 4632690.019509/07/19מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, המכהן כדירקטור בחברה, מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר .4  

 נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי

√לארוב רגילעברבעדבעדשתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, המניות של החברה

5מיוחדת14:00 4632690.019509/07/19מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, המכהן כדירקטור בחברה, מינוי מחדש של מר אמיר תמרי .5  

 נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי

√לארוב רגילעברבעדבעדשתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, המניות של החברה

6מיוחדת14:00 4632690.019509/07/19מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

עסקה עם- ל החברה "אישור תנאי העסקתו של מר רון רוטר כמשנה למנכ .6  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדקרובו של בעל השליטה

14:00 120433390.025810/07/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

1מיוחדת

 אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של .1

לדוח זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח א, שנים ממועד אישור האסיפה 3  

ב"המצ √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

14:00 120433390.025810/07/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

2מיוחדת

אישור עדכון תנאי, 1' בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס .2  

כמפורט, ל השותף הכללי"בתפקיד מנכ, הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו  

ב" לדוח זימון האסיפה המצ4בסעיף  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

14:00 120433390.025810/07/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3מיוחדת

  לדוח זימון5כמפורט בסעיף , אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת . .3

ב"האסיפה המצ √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

14:00 120433390.025810/07/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

ללא המלצה(לבקשת המפקח)אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני  .44מיוחדת

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום

1שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31/12/2018שהסתיימה ביום 

2שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה לתקופת (ר הדירקטוריון"יו)ה גילון בק "מינוי מחדש של ה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון

3שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .3  

√לארוב רגילעברנגדבעד.כמפורט בדוח הזימון

4שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

ה עמי בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .4  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון

5שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

בחברה לתקופת (בלתי תלוי)ה שלמה זוהר כדירקטור "מינוי מחדש של ה .5  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון

6שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

ה לימור בקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .6  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון

7שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

ה שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת"מינוי מחדש של ה .7  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון

8שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

משרד קוסט– מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה  .8  

√לארוב רגילעברבעדבעד.פורר גבאי את קסירר
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9שנתית ומיוחדת14:00 9445620.021910/07/19מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

לתקופה, מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי מחדש של גב .9  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. שנים החל ממועד אישור האסיפה3של 

√לאר.לדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:00 26924540.157611/07/19מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:00 26924540.157611/07/19מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה – ' 45אישרור כהונת הנאמן לסדרה  .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאדיוןבעדדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:15 877440.10.018211/07/19מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:15 877440.10.018211/07/19מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור)החלטה רגילה – 46אישרור כהונת הנאמן לסדרה  .2  

למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות מחדש כדירקטור את מר יוסף ביתן .11שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות מחדש כדירקטור את מר נחום ינאי .22שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות מחדש כדירקטור את מר שאול אשכנזי .33שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות מחדש כדירקטור את מר זיו בן יהודה .44שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות מחדש כדירקטור את מר איתן ארזי .55שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

6שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

משרד זיו, למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה .6  

√לארוב רגילעברבעדבעדרואי חשבון- האפט 

7שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות לראשונה את גב .7  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2018דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 8שנתית12:00 1699840.052611/07/19מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

1שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה 

√לאדיוןבעדדיון31.12.2018ביום 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה .22שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה .33שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה .44שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה .55שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה .66שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אבנר לושי לדירקטור בחברה .77שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

8שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

 'ברייטמן אלמגור זוהר ושות Deloitte למנות מחדש את משרד רואי החשבון .8

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית, רואי חשבון  

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

9שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' לאשר את מינויה של הגב

כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד סיום תקופת כהונתה הקודמת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(11.8.2019החל מיום - דהיינו )

10שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת .10

תנאי כהונתו של מר. 29.8.2019שתחילתה ביום , כהונה בת שלוש שנים  

כללים בדבר)צפריר הולצבלט יהיו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלפי הדרגה בה תס, 2000-ס"התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

11שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

 לאשר מתן כתב שיפוי לדירקטורים אבנר לושי וצפריר הולצבלט בנוסח .11

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח העסקה' ב כנספח ד"המצ

12שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

ח לקיבוץ רביבים" ש33,921לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בסך של  .12  

  בתפקידה2018ברוריה טאובה לחברה בשנת ' בגין תרומתה של הגב

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלית האיכות של קבוצת רבל"כסמנכ

13שנתית14:00 5729220.046311/07/19מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

 לאשר את הארכת תוקף ותיקון הסכם שירותי כוח האדם בין החברה וקיבוץ .13

2019 בינואר 1למשך תקופה של חמש שנים שראשיתה ביום , רביבים , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח העסקה2.2בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

√לאדיוןבעדדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:15 655245.80.23114/07/19מ"כלכלית ירושלים בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:15 655245.80.23114/07/19מ"כלכלית ירושלים בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:30 590165.20.022714/07/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:30 590165.20.022714/07/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:45 733836.90.15314/07/19מ"ביג מרכזי קניות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:45 733836.90.15314/07/19מ"ביג מרכזי קניות בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה Xלארוב רגילעברבעדבעד(

1שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

כמנהל פיתוח עסקי, אישור ועדכון של תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס .1  

  ועד לתום שלוש שנים2019 בינואר 1לתקופה נוספת החל מיום , בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ממועד האסיפה הכללית
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2שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

 עדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה המועסקים .2

זאת, מר ניסו כהן ומר יעקב שמעוני– בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה   

וכן אישור תנאי העסקתו של מר נתי בן, עד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד20 בפברואר 5החל מיום , שאף הוא קרוב של בעל השליטה, סימן טוב

3שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר רמי לוי .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

4שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

לתקופת, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס .4  

√לארוב רגילעברנגדנגדכהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

5שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

לתקופת, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

6שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

לתקופת, המכהנת בדירקטוריון החברה, דליה איציק' מינוי מחדש של גב .6  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

7שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר יורם דר .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

8שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

לתקופת, המכהנת בדירקטוריון החברה, מיכאלה אלרם' מינוי מחדש של גב .8  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

9שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר חיים לוטן .9  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

10שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

וכן מינוי משרד רואי' קופ ושות-מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי .10  

כרואי החשבון המבקרים, (דלויט ישראל)', החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות  

 המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית ודיווח על שכרם

√לארוב רגילעברבעדבעד2018לשנת 

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה .1111שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

12שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

 אישור עדכון תנאי פוליסות הביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים של .12

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה וההתקשרות בהן

13שנתית16:00 25691460.013314/07/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

 הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום .13

2018בדצמבר  31 √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1ח"אג15:00 197056.30.345715/07/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה יז)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאר.לדיוןבעדדיון.החברה

2ח"אג15:00 197056.30.345715/07/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג15:00 197056.30.345715/07/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןבעד.החוב

1ח"אג15:30 253072.90.343915/07/19מ"גירון פיתוח ובניה בעיוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה ז)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאר.לדיוןבעדדיון.החברה

2ח"אג15:30 253072.90.343915/07/19מ"גירון פיתוח ובניה בעיוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג15:30 253072.90.343915/07/19מ"גירון פיתוח ובניה בעיוזמה ותיקה

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

√לאדיוןבעד.החוב

√לאר.לדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:30 621570.40.009116/07/19מ"יוניברסל מוטורס ישראל בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:30 621570.40.009116/07/19מ"יוניברסל מוטורס ישראל בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאימוץ מדיניות תגמול מתוקנת .11מיוחדת נדחית14:00 58372140.02316/07/19מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדבעדל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר איציק אברכהן .22מיוחדת נדחית14:00 58372140.02316/07/19מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדר הדירקטוריון של החברה"יו, אישור תנאי התגמול של מר מאוריסיו ביאור .33מיוחדת נדחית14:00 58372140.02316/07/19מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג16:00 602790.10.262116/07/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג16:00 602790.10.262116/07/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה טז)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג16:30 15445290.201616/07/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

2ח"אג16:30 15445290.201616/07/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה ז)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

14:00 120433390.025217/07/19שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני .11השתתפות

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג14:30 530418.80.315917/07/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה
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2ח"אג14:30 530418.80.315917/07/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה ז)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאדיוןבעדללא המלצה.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 848744.40.342117/07/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 848744.40.342117/07/19מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה ח)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:15 859523.30.240718/07/19מ"בע(2009)הפניקס גיוסי הון יוזמה ותיקה

2ח"אג10:15 859523.30.240718/07/19מ"בע(2009)הפניקס גיוסי הון יוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאדיוןבעדדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:30 895540.30.05718/07/19לימיטד (איי.וי.בי)וורטון פרופרטיז יוזמה ותיקה

2ח"אג10:30 895540.30.05718/07/19לימיטד (איי.וי.בי)וורטון פרופרטיז יוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

1שנתית14:00 370926990.020318/07/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום"דיון בדוחות הכספיים ובדו .1  

  לדוח המיידי בדבר כינוס1.1ראו סעיף , לפרטים נוספים. 2018בדצמבר  31

)אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה  הדוח המיידי: "להלן √לאר.לדיוןדיוןדיון("

2שנתית14:00 370926990.020318/07/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

 וקוסט פורר (KPMG) למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין .2

לתקופה שתחל, ח מבקרים משותפים של הבנק"כרו (EY) גבאי את קסירר  

 ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקט ("מועד הסיום: "להלן) 2019השנתיים של הבנק לשנת 

3שנתית14:00 370926990.020318/07/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

 'ומשרד ברייטמן אלמגור זהר ושות (KPMG) למנות את משרד סומך חייקין .3

(Deloitte) לתקופה שממועד הסיום, כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק , 

ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך, כהגדרתו לעיל  

√לארוב רגילעברבעדבעדלפרטים נוספים בקשר ע. את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

4שנתית14:00 370926990.020318/07/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

דירקטור)" דירקטור אחר"אירית שלומי כדירקטור במעמד ' למנות את הגב .4  

1941לפקודת הבנקאות  (2)(א)ד11שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

( "דירקטור במעמד דירקטור אחר", "פקודת הבנקאות: "להלן ) 3לתקופה של    

√לארוב רגילעברבעדבעדוהחל ממ, או אי התנגדותה, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, שנים

5שנתית14:00 370926990.020318/07/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

דירקטור אחר"למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדירקטור במעמד  .5 " 

או אי התנגדותה, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים,  שנים3לתקופת של  , 

6והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום   

√לארוב רגיללא עברנגדבעדמר (אסתר לבנון כדירקטור בבנק' מועד סיום כהונתה של גב) 2019בספטמבר 

6שנתית14:00 370926990.020318/07/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ערך נקוב של הבנק למר" ש1 מניות רגילות בנות 12,364לאשר הצעת  .6  

במסגרת מתאר להצעת מניות שבבעלות מדינת, ר הדירקטוריון"יו, דוד ברודט  

  ובהתאם2018 בנובמבר 20א ביום "ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במגנ

√לארוב רגילעברבעדבעדר הדירקטוריון"לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות יו. לתנאיו

√לאדיוןדיוןדיון2018דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 1שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

2שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את 

√לארוב רגילעברבעדבעד2019שכרו לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר רמי שביט לכהונת דירקטור בחברה .33שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדדבורה יצחקי לכהונת דירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב .44שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדי לכהונת דירקטור בחברה'מינוי מחדש של מר ואדים אוסדצ .55שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדקרן אורבך ברנע לכהונת דירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב .66שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

7שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חיים צבי גולדשטיין לתקופת כהונה שלישית כדירקטור .7

כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד מתוך, יצוין. חיצוני בחברה  

המשתתפים בהצבעה רשאי. ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד. שניים  

√לארוב מיוחדעברנגדנגדלהצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחבר

8שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

כי, יצוין. אישור מינויו של מר זיו עירוני לכהונת דירקטור חיצוני בחברה .8  

ההצבעה לגבי כל. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד מתוך שניים  

המשתתפים בהצבעה רשאי להצביע עבור כל אחד. מועמד תיעשה בנפרד  

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעדלפרטים נוספים ראה. מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעדשינוי שם החברה .99שנתית14:00 1468700.013618/07/19מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

√לאר.לדיוןבעדדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג14:00 19711990.076418/07/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

2ח"אג14:00 19711990.076418/07/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של החברה ('סדרה א)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאר.לדיוןבעדדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג14:30 20094410.174418/07/19 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה ותיקה

2ח"אג14:30 20094410.174418/07/19 שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב יוזמה ותיקה

לחוק ניירות (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

של השותפות ('סדרה א)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

√לאר.לבעדדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.25318/07/19מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 0.25318/07/19מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

סדרה)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים   

רוב רגיל של סך הקולות של: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה (47  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמדדים לקביעת ק. מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה

1שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

31.12.2018דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך

2שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

חייקין-לאשר את מינויים מחדש של סומך .2  (KPMG), וזיו האפט, רואי חשבון  

(BDO), עד לתום, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, רואי חשבון  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק

3שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א, לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק .3 ' 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח

4שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

לפי הוראות חוק)לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני  .4  

הכהונה תחל במועד. בבנק לתקופה של שלוש שנים (301החברות והוראה   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי

5שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

לפי הוראות)לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני  .5  

הכהונה תחל. בבנק לתקופה של שלוש שנים (301חוק החברות והוראה   

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי

6שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

לפי הוראה)לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני  .6  

הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. בבנק לתקופה של שלוש שנים (301 √לארוב רגילעברנגדבעד.

7שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

לפי הוראה)לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני  .7  

הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. בבנק לתקופה של שלוש שנים (301 √לארוב רגיללא עברנגדנגד.

8שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

לפי הוראה)לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני  .8  

אך, הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. בבנק לתקופה של שלוש שנים (301  

ידי-תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על  

)המפקחת  √לארוב רגילעברבעדבעד.( לדוח2.3 לפרטים ראה סעיף , 17.2.2019

9שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

נוי גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה-תמר בר' לאשר את מינויה של גב .9  

הכהונה תחל במועד. דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים  

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.כמפורט בדוח

10שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני .10

כפוף לקבלת, 1.1.2020הכהונה תחל ביום . בבנק לתקופה של שלוש שנים  

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי

11שנתית16:00 350081090.020918/07/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור"לאשר את מינויו של ד .11  

הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים √לארוב רגילעברנגדבעד.

1ח"אג15:00 321092.50.270821/07/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה א)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאדיוןבעדדיון.החברה

2ח"אג15:00 321092.50.270821/07/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .33ח"אג15:00 321092.50.270821/07/19מ"סי אנרגיה בע.פי.אויוזמה ותיקה √לאדיוןבעדדיון.

√לאר.לדיוןבעדדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.04321/07/19מ"הבינלאומי הראשון הנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 0.04321/07/19מ"הבינלאומי הראשון הנפקות בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

 (סדרה כג)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים 

רוב רגיל של סך הקולות של: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמדדים לקביעת ק. מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה

1ח"אג15:00 807769.80.058922/07/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה ו)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החברה

2ח"אג15:00 807769.80.058922/07/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

1ח"אג16:00 173075.40.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל נוסח ההחלטה"מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה .1 : 

כולן או חלקן)ל "לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה , 

וזאת בשיתוף פעולה מלא עם (או על דרך השקעה בהון החברה/באופן ישיר ו  

√לארוב רגילעברבעדהתנאים למינוי היועץ נידונו בין ה)נציגות מחזיקי אגרות החוב 



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

2ח"אג16:00 173075.40.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .2  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

3ח"אג16:00 173075.40.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .3  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

4ח"אג16:00 173075.40.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .4  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגילעברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

5ח"אג16:00 173075.40.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .5  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

6ח"אג16:00 173075.40.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .6  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברבעדלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

1ח"אג16:00 0.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל נוסח ההחלטה"מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה .1 : 

כולן או חלקן)ל "לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה , 

וזאת בשיתוף פעולה מלא עם (או על דרך השקעה בהון החברה/באופן ישיר ו  

√לארוב רגילעברבעדהתנאים למינוי היועץ נידונו בין ה)נציגות מחזיקי אגרות החוב 

2ח"אג16:00 0.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .2  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

3ח"אג16:00 0.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .3  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

4ח"אג16:00 0.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .4  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגילעברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

5ח"אג16:00 0.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .5  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

6ח"אג16:00 0.072222/07/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

ל לאשר"בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה .6  

 את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים

ל וזאת"לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה,  להלן2-6בסעיפים   

√לארוב רגיללא עברבעדלכתב הה' נספח ב- בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ

1שנתית ומיוחדת14:00 1271940.046924/07/19מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31.12.2018שהסתיימה ביום 

2שנתית ומיוחדת14:00 1271940.046924/07/19מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון המבקר, רואי חשבון ,BDO לחדש את מינוי משרד זיו האפט .2  

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, של החברה , 

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
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3שנתית ומיוחדת14:00 1271940.046924/07/19מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

ליאורה קצנשטין כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת' לאשר את מינוי פרופ .3  

לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה, מומחיות חשבונאית ופיננסית  

ח זימון האסיפה וכן הכללתה"במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתב שיפוי

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:30 830540.50.110225/07/19מ"שלמה החזקות בע.שיוזמה ותיקה

2ח"אג10:30 830540.50.110225/07/19מ"שלמה החזקות בע.שיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:45 319585.90.342725/07/19מ"קרסו מוטורס בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:45 319585.90.342725/07/19מ"קרסו מוטורס בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

1מיוחדת15:00 8683550.026325/07/19מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

 אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת .1

עתליה' חברה בשליטת הגב, ("טוביאס")מ "טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע  

  במאי1לתקופה של שלוש שנים החל מיום , בעלת השליטה בחברה- שמלצר 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבמסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות ,2019

1ח"אג15:30 235873.90.000925/07/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה ב)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החברה

2ח"אג15:30 235873.90.000925/07/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג15:30 235873.90.000925/07/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1ח"אג16:00 322600.90.230825/07/19מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה יד)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החברה

2ח"אג16:00 322600.90.230825/07/19מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג16:00 322600.90.230825/07/19מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1ח"אג16:30 320578.30.278725/07/19מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה ותיקה

שהונפקו על ידי ('סדרה טו)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב  .1  

√לאדיוןדיוןדיון.החברה

2ח"אג16:30 320578.30.278725/07/19מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג16:30 320578.30.278725/07/19מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעיוזמה ותיקה

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

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור תנאי התקשרות עם אחד מבעלי השליטה בחברה .11מיוחדת14:00 4632690.019228/07/19מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.208428/07/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 0.208428/07/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

 (סדרה יב)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים 

רוב רגיל של סך הקולות של: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמדדים לקביעת קי. מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דוח תקופתי לשנת 1מיוחדת15:00 11804950.019429/07/19מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד2020-2021מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2מיוחדת15:00 11804950.019429/07/19מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

3מיוחדת15:00 11804950.019429/07/19מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת עד, מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

4מיוחדת15:00 11804950.019429/07/19מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת עד, מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

5מיוחדת15:00 11804950.019429/07/19מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת, דינה סבן כדירקטורית בחברה' מינויה מחדש של גב .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

6מיוחדת15:00 11804950.019429/07/19מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

 אישור מינויו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של .6

מועד סיום כהונתו של מר שמעון כהן) 18.8.2019החל מיום , שנים (3)שלוש  , 

הדירקטור החיצוני האמור. (המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדיהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הק

7מיוחדת15:00 11804950.019429/07/19מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

 (3)אישור מינויו של מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש  .7

המסיים, מועד סיום כהונתו של מר יצחק נחושתן) 18.8.2019החל מיום , שנים  

הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי. (כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועי

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:00 548082.30.140830/07/19מ"מגה אור החזקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:00 548082.30.140830/07/19מ"מגה אור החזקות בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:15 911255.60.269530/07/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה
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2ח"אג10:15 911255.60.269530/07/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

1שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .1

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת

2שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת .2

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת

3שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

אשנר כדירקטור בחברה לתקופת (דידי)לאשר את מינויו מחדש של מר דן  .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת

4שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .4

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת

5שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של גב .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת

6שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

רואי חשבון כרואה- ח סומך חייקין "לאשר את מינויו מחדש של משרד רו .6  

 חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

7שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

 דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה .7

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

√לארוב רגילעברבעדבעדמר רמי אנטין, ר דירקטוריון החברה"שינוי תנאי כהונה והעסקה של יו .88שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

ר הדירקטוריון"לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של יו .99שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של מנכ .1010שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

11שנתית ומיוחדת14:00 12155350.0530/07/19מ"בע (אדיר יהושע)דנאל יוזמה ותיקה

זקס-ר טויזר"לאשר את התקשרות החברה בהסכם הייעוץ עם ד .11 , 

2019 בינואר 1בתוקף רטרואקטיבי החל מיום , דירקטורית בחברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

1שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון31/12/2018

2שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

רואה החשבון הקיים של)' מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות .2  

  ועד למועד האסיפה2019כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  (החברה

 השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת

) 2018ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת  לדוח הזימון' החלטה א √לארוב רגילעברבעדבעד(

3שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

החלטה ב)מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה  .3 ' 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(לדוח הזימון

4שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה .4

( לדוח הזימון' החלטה ב √לארוב רגילעברבעדבעד(

5שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

החלטה)מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה  .5  

לדוח הזימון' ב √לארוב רגילעברבעדבעד(

)מינוי מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בחברה  .66שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה לדוח הזימון' החלטה ב √לארוב רגילעברבעדבעד(

7שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

  לחוק20אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  .7

)החברות  לדוח המיידי' החלטה ג √לארוב מיוחדעברבעדבעד.(

8שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

מר אסא, ל החברה"אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ .8  

) 2019 ביולי 1לוינגר בתוקף מיום  לדוח המיידי' החלטה ד √לארוב מיוחדעברבעדבעד.(

9שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

ל החברה כרשת ביטחון לכיסוי חבות"אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ .9  

ל החברה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה תגמול"מס הוני שעשויה להיווצר למנכ  

לדוח' החלטה ה) וזאת כגמול מיוחד 5/16במסגרת תגמול ארוך טווח מסדה   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(המיידי

10שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

 החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה .10

או נושאי משרה באלוני חץ /ואינם מועסקים ו ( לדוח המיידי' החלטה ו √לארוב רגילעברבעדבעד(

11שנתית14:00 29210020.021930/07/19מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

החלטה ז)של החברה  (לרבות נספח אמריקאי)אישור תכנית האופציות  .11 ' 

√לארוב רגילעברבעדבעד(לדוח המיידי

1מיוחדת17:00 35479720.037630/07/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

ל החברה כמפורט"לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למנכ .1  

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה

2מיוחדת17:00 35479720.037630/07/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

ככל שנוגע, למדיניות התגמול של החברה (1)2.2.4לאשר תיקון לסעיף  .2  

כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה, ל"להענקת כתבי אופציה למנכ √לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות .11ח"אג10:30 645209.20.149801/08/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

2ח"אג10:30 645209.20.149801/08/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן  .2  

למעט הנמנעים, רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה .11מיוחדת15:00 31816920.021501/08/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדגביש כדירקטור בחברה (קותי)מינוי מר יקותיאל  .22מיוחדת15:00 31816920.021501/08/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה
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1מיוחדת15:00 52320210.033501/08/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי דירקטורים, לאשר תיקונים בתקנון החברה .1  

(שאינם דירקטורים חיצוניים) תקנון החברה המוצע מצורף כנספח א. בחברה  ' 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה

2מיוחדת15:00 52320210.033501/08/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

ר דריקטוריון"בגין כהונתו כיו, לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר .2  

החל מיום מינויו לתפקיד , החברה ( 2019 במרץ 20יום  √לארוב רגילעברבעדבעד(

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 550944.90.115901/08/19יר הולדינגס לימיטד-אוליוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 550944.90.115901/08/19יר הולדינגס לימיטד-אוליוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של החברה (סדרה ג)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  . 

רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר. החוב המשתתפים בהצבעה

1שנתית ומיוחדת16:00 55808520.016506/08/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

2שנתית ומיוחדת16:00 55808520.016506/08/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

כרואי, רואי חשבון, אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר .2  

 החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

3שנתית ומיוחדת16:00 55808520.016506/08/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

 אישור מינוי מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו .3

שתתקיים לאחר מועד המינוי, ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה , 

√לארוב רגילעברנגדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה .44שנתית ומיוחדת16:00 55808520.016506/08/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ .55שנתית ומיוחדת16:00 55808520.016506/08/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדתיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי יקיר .66שנתית ומיוחדת16:00 55808520.016506/08/19מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת נדחית11:00 2406500.036307/08/19מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 'לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח א .1

 לדוח זה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו לתקופה בת שלוש שנים מיום

√לארוב מיוחדעברבעדבעד31.7.2022עד ליום  1.8.2019

2מיוחדת נדחית11:00 2406500.036307/08/19מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

לדוח' לאשר חידוש כתבי שיפוי ופטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ב .2  

לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים, זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו  

שהינם חברי קיבוץ שער הגולן ואשר הגמול, בחברה ושיכהנו בעתיד מעת לעת  

בעדבעדבגינם מועבר לקיבוץ

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

1שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 2018 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

2שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר ישי דוידי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור .2

√לארוב רגילעברנגדבעדבחברה

3שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר רון בן חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור .3

√לארוב רגילעברנגדבעדבחברה

4שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב אלינב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור .4

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה

5שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר אריה גוטליב לתקופת כהונה נוספת .5

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה

6שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר ניר דרור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור .6

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה

7שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 'ברייטמן אלמגור זוהר ושות Deloitte למנות מחדש את משרד רואי החשבון .7

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית, רואי חשבון  

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה √לארוב רגילעברבעדבעד.

8שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו של מר יגאל מורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .8

תנאי כהונתו של מר יגאל מורן. 10.8.2019שתחילתה ביום , בת שלוש שנים  

כללים בדבר גמול והוצאות)יהיו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלפי הדרגה בה תסווג החברה, 2000-ס"התש, (לדירקטור חיצוני

9שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

מעין כהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת' לאשר את מינויה של הגב .9  

תנאי כהונתה של הגב. 10.8.2019שתחילתה ביום , כהונה בת שלוש שנים ' 

כללים)מעין כהן יהיו בהתאם לסכומים המזעריים הקבועים בתקנות החברות   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלפי הדרגה, 2000-ס"התש, (בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

10שנתית14:00 539400.011307/08/19מ" בע1993 (מוצרים מדוייקים)גן -תדיריוזמה ותיקה

יגאל מורן ומעין כהן, לאשר מתן כתב שיפוי לדירקטורים אריה גוטליב .10  

לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ג"בנוסח המצ √לארוב רגילעברבעדבעד.
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1שנתית בוטלה16:00 394830.059307/08/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

1) של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי, תוך עדכון ותיקון הוראות, אישור  

שאושרה בחברה, ("מדיניות התגמול הנוכחית: "להלן)המשרה של החברה   

- ו19.1.2017, 20.12.2016דיווחי החברה מימים : ראו)* 26.1.2017ביום 

√לארוב מיוחדנגדבעד2017- ו2017-01-007216, 2016-01-089922אסמכתאות ' מס ,26.1.2017

1ח"אג15:00 16620520.259608/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

 ('סדרה א) מטעם הנאמן לאגרות החוב 2018-2019דיון בדוח השנתי  .1

√לאר.לדיוןדיוןדיוןשהונפקו על ידי החברה

2ח"אג15:00 16620520.259608/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג15:00 16620520.259608/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1ח"אג15:30 480332.40.14208/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

 ('סדרה ב) מטעם הנאמן לאגרות החוב 2018-2019דיון בדוח השנתי  .1

√לאר.לדיוןדיוןדיוןשהונפקו על ידי החברה

2ח"אג15:30 480332.40.14208/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג15:30 480332.40.14208/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1ח"אג16:00 559989.50.206408/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

 ('סדרה ג) מטעם הנאמן לאגרות החוב 2018-2019דיון בדוח השנתי  .1

√לאר.לדיוןדיוןדיוןשהונפקו על ידי החברה

2ח"אג16:00 559989.50.206408/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

3ח"אג16:00 559989.50.206408/08/19מ"פיתוח נכסים בע-חברת נמלי ישראליוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

א267אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף  .1  

לדוח זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח א, לחוק החברות √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

2שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

ידי האסיפה-בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על .2 , 

לאשר עדכון למענק השנתי במסגרת הסכם הניהול, לסדר היום 1  כאמור בסעיף  

ל החברה "עם מר אייל חנקין כמנכ  ,(באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)

√לארוב מיוחדעברנגדבעדלדוח זימון האסיפה' כמפורט בחלק ג

3שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

 לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטתה .3

ובכפוף לאישור, דנה עזריאלי' גב, ר הדירקטוריון הפעילה של החברה"של יו  

כאמור בסעיף, ידי האסיפה-מדיניות התגמול העדכנית של החברה על  לסדר 1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלאשר את עדכון תנאי הסכם הניהול ללא כל שינוי בתנאי ה, היום

4שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

 למנות את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה .4

2019 באוגוסט 23החל מיום , בת שלוש שנים √לארוב מיוחדעברנגדבעד.

5שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

 למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה .5

2019 באוגוסט 23החל מיום , בת שלוש שנים √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

6שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

 למנות את מר דן גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה החל .6

  ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות2019 באוגוסט 23מיום 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות, של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.או תקנון ההתאגדות של החברה

7שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה' אישור מינוי מחדש של גב .7  

אלא, נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

 אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה

8שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה' אישור מינוי מחדש של גב .8  

אלא, נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

 אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה

9שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה' אישור מינוי מחדש של גב .9  

אלא, נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

 אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה

10שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

 אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .10

אלא, נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

 אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה

11שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת' אישור מינוי מחדש של גב .11  

 ,כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

 אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה
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12שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

 אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .12

אלא, נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  

 אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה

13שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

ח"לאשר את מינויו מחדש של משרד רו .13  Deloitte זהר, אלמגור, בריטמן  

כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית' ושות  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה

14שנתית16:00 283171890.016711/08/19מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

 דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה .14

2018 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  √לאדיוןדיוןדיון.

1מיוחדת15:00 118598910.020713/08/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב .1  

שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח, בת שלוש שנים  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , זימון האסיפה

2מיוחדת15:00 118598910.020713/08/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה בת, דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב .2  

שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח, שלוש שנים  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , זימון האסיפה

1מיוחדת12:00 58656100.007815/08/19מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

מר, ר דירקטוריון החברה"אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות ליו .1  

)עובדיה עלי  √לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח זימון האסיפה1והכול כמפורט בסעיף 

1מיוחדת10:00 1380030.023220/08/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

 אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה המצורפת .1

לתקופה של עד שלוש שנים שתחילתה במועד, לדוח זימון האסיפה' כנספח א  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור מדיניות התגמול

2מיוחדת10:00 1380030.023220/08/19מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

לאשר את תוכנית המענקים, בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת .2  

2019לשנת , מר רפאל ורנר, ל החברה"למנכ, השנתית √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

2מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

זהר ושות, אלמגור, בריטמן - Deloitte מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .2 ' 

לתקופת ביקורת נוספת עד למועד, כרואה החשבון המבקר של החברה  

 האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.לקבוע את שכרו

3מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר ניצן ספיר .3  

 נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החברה

4מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

 מינויו מחדש של מר עדי אייל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד .4

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

5מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית' מינויה מחדש של הגב .5  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

6מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

 מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד .6

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

7מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

 מינויו מחדש של מר דניאל שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי .7

13בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד ליום   

לפי) שנים ממועד מינוי לראשונה כדירקטור בחברה 9, קרי, 2020ביולי   

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.(המוקדם

8מיוחדת12:00 13050150.030920/08/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

 ,הארכת כתב השיפוי וביטוח למר עדי אייל שהנו בעל השליטה בחברה .8

 , בספטמבר9החל מיום ,  שנים3למשך תקופה של , ל החברה"דירקטור ומנכ

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה2019

1מיוחדת15:00 189677780.021420/08/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות את מר יוסף פלוס כדירקטור: ההחלטה המוצעת. מינוי דירקטור חיצוני .1  

כמשמעותו של. ("החברה"או " הבנק"להלן )מ "חיצוני בבנק מזרחי טפחות בע  

העומד גם בתנאי הכשירות של) 1999- ט "התשנ, מונח זה בחוק החברות  

301' מס, לפי הוראות ניהול בנקאי תקין, דירקטור חיצוני √לארוב מיוחדעברבעדבעד,(

1ח התייעצות"אג13:00 130473.60.189522/08/19מ"ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בעיוזמה ותיקה

  דיון בבקשת החברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות1.1.1דיון והתייעצות  1.1

או/י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.1.2. ('סדרה ב)החוב   

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

1מיוחדת10:00 11582650.030728/08/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

בהתאם, שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוי מחדש של גב .1  

לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, לחוק החברות (א)245לאמור בסעיף   

באותם תנאי, 7.6.2019שתחילתה עם מועד סיום כהונתה הראשונה ביום   

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.כהונה

2מיוחדת10:00 11582650.030728/08/19מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

בהתאם, אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה .2  

לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, לחוק החברות (א)245לאמור בסעיף   

באותם תנאי, 7.6.2019שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום   

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.כהונה

1כללית16:30 48540.00129/08/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

Proposal to adopt (vaststellen) the minutes of the Annual General 

Meeting of the Company, held on 5 June 2019לארוב רגילעברבעדבעד√
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2כללית16:30 48540.00129/08/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

Proposal to approve (goedkeuren) and to, insofar required, ratify 

(bekrachtigen) and confirm (bevestigen) the contemplated 

transaction by which the Company will approve the disposal by its 

100% subsidiary Dambovita Center Holding B.V. of 75% of the 

share לארוב רגילעברבעדבעד√

3כללית16:30 48540.00129/08/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

3. Proposal to approve and proposal to, insofar required, ratify and 

confirm, the entering into and assumption by the Company of its 

guarantee obligations pursuant to the Pre-Sale Agreementלארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 1שנתית17:00 00.019929/08/19ישראכרטיוזמה ותיקה

2שנתית17:00 00.019929/08/19ישראכרטיוזמה ותיקה

חייקין-לאשר את מינוים מחדש של סומך .2  (KPMG), רואי חשבון ואת זיו 

כרואי החשבון המבקרים של החברה במשותף, רואי חשבון ,(BDO) האפט , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

3שנתית17:00 00.019929/08/19ישראכרטיוזמה ותיקה

דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את מינויה של הגב .3  

 דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות המכהנת גם כדירקטורית)

  בינואר16החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום , (301ת "חיצונית לפי נב

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2022

4שנתית17:00 00.019929/08/19ישראכרטיוזמה ותיקה

דירקטור חיצוני)לאשר את מינויו של מר אבי הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה  .4  

301ת "לפי הוראות חוק החברות אשר יכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב ) 

החל ממועד אישור האסיפה הכללית, שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

2שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון המבקרים של, רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין .2  

 החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

3שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

4שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

5שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי .5

 יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על פי

√לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)תקנות החברות 

6שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

שנים (3)מן לתקופה נוספת שלישית בת שלוש ''רחל תורג'' מינוי גב .6  

החל ממועד האסיפה, כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית   

 ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות,

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהחברות

7שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

לדוח'' אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב .7  

  בדצמבר31 ועד יום 2019 בינואר 1לתקופה בת שלוש שנים מיום , הזימון

√לארוב מיוחדעברנגדבעד2021

8שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של  .8

לקבלת שירותי ניהול, ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מר חיים צוף  

למשך תקופה של שלוש , באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"של יו (3) 

√לארוב מיוחדעברנגדבעד לדוח הזימ1.7והכל כמפורט בסעיף , 1.1.2019שנים החל מיום 

9שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון החברה שהינו בעל"אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו  .9  

 , שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו3לתקופה של , שליטה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון'' ב כנספח ג"בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ

10שנתית14:00 23130670.030503/09/19מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת"אישור התקשרות חנ .10  

1.9כמפורט בסעיף , 1.1.2019שנים החל מיום  (3)לתקופה של שלוש , אקויטל  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון

1שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

(סומך חייקין) KPMG מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .1 כרואי החשבון   

לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכה, המבקרים של החברה  

כמפורט בדוח הזימון, לקביעת שכרם √לארוב רגילעברבעדבעד.

2שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי"מינוי לתקופת כהונה ראשונה את ה .2  

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס, בחברה  

כמפורט בדוח זימון, האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

3שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

ר"יו)ה יאיר סרוסי "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה .3  

עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור, (הדירקטוריון  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה
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4שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

החל ממועד קבלת, ה שי ויל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה .4  

 אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

כמפורט בדוח זימון האסיפה, ואישור תנאי כהונתו √לארוב רגילעברבעדבעד.

5שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

ה איציק בצלאל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה .5 , 

 החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה

כמפורט בדוח זימון האסיפה, הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו √לארוב רגילעברבעדבעד.

6שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

ה גלעד יעבץ "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה .6 ( ל החברה"מנכ ), 

 החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה

כמפורט בדוח זימון האסיפה, הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו √לארוב רגילעברבעדבעד.

7שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה"מינויו לראשונה של ה .7  

החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר,  שנים3בת   

ואישור תנאיו כהונתו, 2020מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

8שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

כמפורט, ה גלעד יעבץ"ה, ל החברה ודירקטור"אישור עדכון בשכר למנכ .8  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בדוח זימון האסיפה

9שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

ה יאיר סרוסי"ה, ר דירקטוריון החברה"אישור הגדלת היקף משרתו של יו .9 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

2018הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת  .1010שנתית14:00 18469490.026603/09/19מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

2שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון המבקרים של, רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין .2  

 החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

3שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

4שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

5שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה-גור שם-הדר בן' מינוי מחדש של גב .5  

 ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בגובה

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור)הגמול המזערי על פי תקנות החברות   

√לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, (חיצוני

6שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

לדוח' אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב .6  

  בדצמבר31 ועד יום 2019 בינואר 1לתקופה בת שלוש שנים מיום , הזימון

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2021

7שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

 אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של .7

לקבלת שירותי ניהול, ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מר חיים צוף  

למשך תקופה של שלוש , באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"של יו (3) 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח הזימו1.7והכל כמפורט בסעיף , 1.1.2019שנים החל מיום 

8שנתית15:00 40472780.007803/09/19מ"אקויטל בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון החברה שהינו בעל"אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו .8  

 , שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו3לתקופה של , שליטה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון' ב כנספח ג"בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ

1ח נדחית"אג15:30 0.074503/09/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

מצב נכסיה וחתימה על מסמך כוונות, דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה 1  

 דיווח Tahal Group International B.V. 1.2 – בקשר עם בחינת השקעה ב

  דיווח על1.3. אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

√לאר.לדיוןדיוןדיוןלסיים את תפקידו ולהעביר את ה ('סדרה א)בקשת נאמן אגרות החוב 

1מיוחדת16:00 394830.058403/09/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי, תוך עדכון ותיקון הוראות, אישור .1  

בהתאם, וזאת - ("מדיניות התגמול הנוכחית: "להלן)המשרה של החברה   

וכן בנוסח עם', נקי'בנוסח )ב "המצ, לנוסח מדיניות התגמול העדכנית המוצעת  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמד: "להלן )(סימון העדכונים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית

1ח התייעצות"אג10:00 6231600.000704/09/19מ"התעשיה האוירית לישראל בעיוזמה ותיקה

 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לעדכון אמות המידה הפיננסיות 1.1

לאור כניסתו לתוקף של תקן,  ('סדרה ג)שנקבעו בשטר הנאמנות לאגרות החוב   

ב התיקון המוצע על ידי החברה לשטרי"רצ. 15חשבונאות בינלאומי מספר   

√לאר.לדיוןדיוןדיון דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על1.2 . ('סדרה ג)הנאמנות 

1ח התייעצות"אג10:00 466446.40.045504/09/19מ"התעשיה האוירית לישראל בעיוזמה ותיקה

 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה בעדכון אמות המידה הפיננסיות .1

לאור כניסתו לתוקף של תקן' שנקבעו בשטר הנאמנות באגרת חוב סדרה ד  

ב התיקון המוצע על ידי החברה לשטר"רצ. 15חשבונאות בינלאומי מספר   

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים. 2. 'הנאמנות סדרה ד

1שנתית12:30 170062880.015116/09/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018בדצמבר 
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2שנתית12:30 170062880.015116/09/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

  מניות40,000לבעלים של , 6% בשיעור של 2019לאשר דיבידנד לשנת  .2

24,000סכום הדיבידנד הינו . כל אחת. נ.ח ע" ש0.00504בכורה צוברות בנות   

2019 בדצמבר 31והוא צפוי להיות משולם ביום , ט"ליש √לארוב רגילעברבעדבעד.

3שנתית12:30 170062880.015116/09/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

 למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת .3

ולהסמיך את דירקטוריון, משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר  

באסיפה ידווח על שכר. הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים  

√לארוב רגילעברבעדבעדעבור פעולות הביקורת ועבור שירו, 2018רואי החשבון המבקרים לשנת 

4שנתית12:30 170062880.015116/09/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

נוי גוטלין כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני-תמר בר' למנות את גב .4  

לתקופה של שלוש שנים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301כהגדרתו בהוראה  . 

או אי, מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים  

√לארוב רגיללא עברבעדנגדבאסיפה תיבחר מועמדת אחת. 2020ולא לפני חודש מרץ , התנגדותה

5שנתית12:30 170062880.015116/09/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

במעמד של דירקטור חיצוני, כץ כדירקטורית (מירי)מרים ' למנות את גב .5  

לתקופה של שלוש שנים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301כהגדרתו בהוראה  , 

או אי, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, 2020 בפברואר 1מיום   

√לארוב רגילעברנגדבעדמועמדות לכהו (2)באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי . התנגדותה

6שנתית12:30 170062880.015116/09/19מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

ב"המצ, לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק .6  

לתקופה של עד, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , לדוח הזימון' כנספח א  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית

13:00 29496450.025416/09/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

1שנתית ומיוחדת

של השותפות לשנה (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי  .1  

2019-01: אסמכתא) 26.3.2019 שפורסם ביום 31.12.2018שנסתיימה ביום  -

√לאדיוןדיוןדיון. (025467

13:00 29496450.025416/09/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

2שנתית ומיוחדת

כרואי החשבון, רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן .2  

לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית, המבקרים של השותפות  

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם, הבאה של השותפות

13:00 29496450.025416/09/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3שנתית ומיוחדת

פיתוחם והפקתם , או גז/לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפושי נפט ו

כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת , בשטח הרישיונות

כך שרישיונות ,  להסכם השותפות5.1לתקן את סעיף  (א): ולצורך זה, ההחלטה

√לארוב מיוחדעברנגדבעד יכללו ברשימת הפרויקטים הנזכרי53- ו52, 48, 47, 46, 45, 40, 39

1שנתית ומיוחדת14:00 7096070.021418/09/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

עד לתום האסיפה, מר צור דבוש, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .1  

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

2שנתית ומיוחדת14:00 7096070.021418/09/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

עד לתום האסיפה, מר קובי לוי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

3שנתית ומיוחדת14:00 7096070.021418/09/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

נעמי אנוך' גב, מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה .3 , 

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לתום האסיפה השנתית הבאה

4שנתית ומיוחדת14:00 7096070.021418/09/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

 ,(EY) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר .4

 כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה

 של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתקשרות עימו

5שנתית ומיוחדת14:00 7096070.021418/09/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

 דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב .5

2018 בדצמבר 31ענייני החברה ליום  √לאר.לדיוןדיוןדיון.

6שנתית ומיוחדת14:00 7096070.021418/09/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

דיאנה לבן לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון' מינוי הגב .6  

1 ועד ליום 2019 באוקטובר 2החל מיום , החברה לתקופה של שלוש שנים  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.(כולל) 2022באוקטובר 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .11שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director .22שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

3שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a 

directorלארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .44שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

5שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a 

directorלארוב רגילעברבעדבעד√

בעדבעדTo approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director .66שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

7שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside 

directorבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 
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נגדבעדTo approve an amendment of Executive Equity Award Caps .88שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

9שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

9. To approve an amendment of Non-Executive Directors’ Equity 

Award Capsנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

10שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

10. To re-appoint the Company’s independent auditors and to 

authorize the Board to set their remunerationלארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements .1111שנתית15:00 308955120.001818/09/19מ"נייס בעיוזמה ותיקה

1שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

 עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת .1

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשלוש שנים

2שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה לראשונה של הגב .2  

ואישור תנאי, 2019 בנובמבר 7לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכהונתה בכפוף לאישור מינויה

3שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

 אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .3

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3כמפורט בסעיף 

4שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

פינס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה-אישור מינויו מחדש של מר אופיר פז .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3נוספת כמפורט בסעיף 

5שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת' אישור מינויה מחדש של גב .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3כהונה נוספת כמפורט בסעיף 

6שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

 אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .6

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3נוספת כמפורט בסעיף 

7שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

קרנית גולדווסר כדירקטורית בלתי תלויה' אישור מינויה מחדש של גב .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף 

8שנתית ומיוחדת15:00 2566010.046819/09/19מ"בע. מ.אוריין שיוזמה ותיקה

 ,'אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות .8

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, כרואה החשבון המבקר של החברה

1ח התייעצות"אג15:45 0.073324/09/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה1.1: על סדר יומה של האסיפה .1

  דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים1.2. למחזיקי אגרות החוב

או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמנים ו"נוספים שיועלו בישיבה ע √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1מיוחדת11:00 2406500.035325/09/19מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

לדוח' לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח א .1 , 

 ,לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד מעת לעת

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשלקיבוץ יש עניין אישי בשיפויים

1שנתית14:30 8809640.001825/09/19מ"אלוט בעיוזמה ותיקה

1. To approve an amendment to the Company’s Articles of 

Association, effective immediately upon the approval of this 

Proposal 1, to provide for the elimination of the different classes of 

members of the Board of Directors of the Company )the “Board”(, 

so לארוב רגיללא עברבעדבעד√

2שנתית14:30 8809640.001825/09/19מ"אלוט בעיוזמה ותיקה

2. To reelect Nadav Zohar as a Class I director, to serve until the 

2022 annual meeting of shareholders (or, if Proposal 1 is 

approved, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders), 

and until his successor has been duly elected and qualified, oלארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית14:30 8809640.001825/09/19מ"אלוט בעיוזמה ותיקה

3. To reelect Steven Levy as an Outside Director (as defined in the 

Israel Companies Law) of the Company, to serve for a term of 

three years commencing as of the end of his current term, or until 

his office is vacated in accordance with the Company’s Artiבעדנגד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

4שנתית14:30 8809640.001825/09/19מ"אלוט בעיוזמה ותיקה

4. To approve the compensation policy for officers and directors of 

the Company for the years 2019-2021.נגדנגד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

5שנתית14:30 8809640.001825/09/19מ"אלוט בעיוזמה ותיקה

5. To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay &amp; 

Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as Allot’s 

independent registered public accounting firm for the fiscal year 

ending December 31, 2019 and until the next annual meeting of 

shareholdלארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית14:30 8809640.001825/09/19מ"אלוט בעיוזמה ותיקה

6. To report on the business of the Company for the fiscal year 

ended December 31, 2018, including a review of the fiscal 2018 

financial statements.לאר.לדיוןדיוןדיון√

7שנתית14:30 8809640.001825/09/19מ"אלוט בעיוזמה ותיקה

7. To act upon any other matters that may properly come before 

the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof.לאר.לדיוןדיוןדיון√

1שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה .22שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה
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3שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

 אישור מינויו מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית .3

 הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה

 ,(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

2000-ס"התש √לארוב רגילעברבעדבעד.

4שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

 אישור מינויה מחדש של הדירקטורית ליאת בנימיני עד לאסיפה השנתית .4

 הבאה ואישור תנאי העסקתה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה

 ,(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

2000-ס"התש √לארוב רגילעברבעדבעד.

5שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

 אישור מינויה של שגית סבאג לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה .5

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית

6שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

 אישור מינויו של דוד גרוסמן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת .6

ללא המלצהשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

7שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

לית הכספים של החברה"אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של סמנכ .7 , 

בדרך של הוספת מנגנון מענק שנתי, רעייתו של בעל השליטה, רונית הררי' גב , 

ללא המלצהאשר יורכב מעמידה ביעדים המפורטים בדוח זימון האסיפה

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

8שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

 של (CTO) אישור עדכון שכרו החודשי של מנהל הטכנולוגיות הראשי - .8

בנו של בעל השליטה, אורן הררי, החברה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

9שנתית נדחית15:00 426600.051825/09/19מ"אלספק הנדסה בעיוזמה ותיקה

אישור מינויו של איתן לבנה לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019 באוקטובר 12שנים החל מיום 

1מיוחדת11:00 26539140.037526/09/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

כמפורט בסעיף, רוני מנינגר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה' מינוי גב .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה 1.1

2מיוחדת11:00 26539140.037526/09/19מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

כמפורט בסעיף, מינוי מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה .2  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה 1.2

1שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

 דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה .1

13אשר פורסמו על ידי החברה ביום , 2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום   

ללא קבלת החלטה, (2019-01-020559: אסמכתא' מס) 2019במרץ  √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

ח סומך חייקין"למנות את משרד רו .2  (KPMG)  מגדל, 17מרחוב הארבעה  

עד לאסיפה הכללית, כרואי החשבון המבקרים של החברה, תל אביב, המילניום  

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה

3שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

עופרה שטראוס הפורשת על פי תור בהתאם' למנות מחדש את הגב .3  

כדירקטורית בחברה, להוראות תקנון החברה √לארוב רגילעברנגדבעד.

4שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

רונית חיימוביץ הפורשת על פי תור בהתאם להוראות' למנות מחדש את הגב .4  

כדירקטורית בחברה, תקנון החברה √לארוב רגילעברנגדבעד.

5שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

 למנות מחדש את מר דוד מושביץ הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון .5

כדירקטור בחברה, החברה √לארוב רגילעברנגדבעד.

6שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

הגב, ר דירקטוריון החברה"לאשר את הארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו .6 ' 

כמפורט בסעיף, עופרה שטראוס √לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה 3  

7שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

המצורפת כנספח א, לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה .7 ' 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה

8שנתית15:00 118598910.019726/09/19מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

 ,לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס .8

לשלוש שנים נוספות החל ממועד, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף , אישור האסיפה הכללית

1שנתית12:00 85073640.014503/10/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31

2שנתית12:00 85073640.014503/10/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

חייקין-חידוש מינוי רואה חשבון סומך .2  KPMG כרואה החשבון המבקר של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה והסמכת דירקטוריון חברה לקבוע את שכר טרחתו

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה .33שנתית12:00 85073640.014503/10/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה .44שנתית12:00 85073640.014503/10/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

5שנתית12:00 85073640.014503/10/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

 מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור .5

√לארוב רגילעברבעדבעד.תנאי כהונתו והעסקתו

6שנתית12:00 85073640.014503/10/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

לתקופה של שלוש שנים, לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה .6 , 

2019 בינואר 1החל מיום  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

7שנתית12:00 85073640.014503/10/19מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

 לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה .7

ר דירקטוריון פעיל"לקבלת שירותי ניהול של יו, מלאים של מר חיים צוף  

לתקופה של שלוש,  משרה40%-בהיקף השווה ל, באמצעות מר חיים צוף  

2019 בינואר 1החל מיום , שנים √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1מיוחדת12:00 58656100.00703/10/19מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

1ב והכול כמפורט בסעיף " מיליוני דולר ארה50חלוקת דיבידנד בסך של  .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלזימון

1שנתית ומיוחדת14:00 5373080.031603/10/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31
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2שנתית ומיוחדת14:00 5373080.031603/10/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון המבקרים של' ח פאהן קנה ושות"חידוש מינויו של משרד רו .2  

 החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה לקבוע את שכרו

3שנתית ומיוחדת14:00 5373080.031603/10/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

ה אליעזר אלקון"ה, ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה"הארכת כהונתו של יו .3 , 

 לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

√לארוב רגילעברבעדבעדואישור הארכת הסכם למתן שירותים עמו

4שנתית ומיוחדת14:00 5373080.031603/10/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

לתקופה של, ה שאול לוטן"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדעד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

5שנתית ומיוחדת14:00 5373080.031603/10/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

לתקופה, ה רחל לוטן"ה, הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה .5  

√לארוב רגילעברבעדבעד.של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

6שנתית ומיוחדת14:00 5373080.031603/10/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

ה ניר קפלון"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה .6 , 

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה .77שנתית ומיוחדת14:00 5373080.031603/10/19מ"משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת10:00 19884510.020706/10/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

3לתקופה של , לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה .1  

או הודעת)או ממועד אישור , (ככל שיתקבל)שנים החל ממועד אישור האסיפה   

ביטוח וחסכון, מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון (אי התנגדות  

לפי המאוחר, שבמשרד האוצר √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

2מיוחדת10:00 19884510.020706/10/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

3לתקופה של , לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה .2  

או הודעת)או ממועד אישור , (ככל שיתקבל)שנים החל ממועד אישור האסיפה   

ביטוח וחסכון, מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון (אי התנגדות  

לפי המאוחר, שבמשרד האוצר √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

3מיוחדת10:00 19884510.020706/10/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

 בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה כאמור .3

לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט,  שעל סדר היום לעיל1בנושא   

ב" לדוח הזימון המצ1.3בסעיף  √לארוב רגילעברבעדבעד.

4מיוחדת10:00 19884510.020706/10/19מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

 בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא .4

1.4לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף , שעל סדר היום לעיל 2  

ב"לדוח הזימון המצ √לארוב רגילעברבעדבעד.

1מיוחדת10:00 2444190.023710/10/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

בהתאם להוראות סעיף, אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה .1  

א לחוק החברות267 √לארוב מיוחדעברנגדבעד.

2מיוחדת10:00 2444190.023710/10/19מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום "חידוש מינוי מר דרור ברזילי כדח

√לארוב מיוחדעברבעדבעד10.10.2019

1ח התייעצות"אג15:30 15225710/10/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח אודות המשא ומתן בעניין עסקת תהל1: על סדר יומן של האסיפות .1

  דיון והתייעצות של מחזיקי2. ומתן הנחיות באשר להתקדמות המשא ומתן

או מחזיקי אגרות/י הנאמנים ו"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1ח התייעצות"אג15:30 10/10/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח אודות המשא ומתן בעניין עסקת תהל1: על סדר יומן של האסיפות .1

  דיון והתייעצות של מחזיקי2. ומתן הנחיות באשר להתקדמות המשא ומתן

או מחזיקי אגרות/י הנאמנים ו"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

1מיוחדת16:00 394830.055110/10/19מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

 אישור הארכת התקשרות החברה בעסקה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו של .1

ל פיתוח עסקי בחברה"ל וסמנכ"בתפקיד משנה למנכ, מר שלמה בוסקילה  

( ח העסקה המפורסם בצמוד לכתב הצבעה זה"כמפורט בדו ) ( העסקה: "להלן "). 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלחוק הח (4)270לפי הוראות סעיף ' עסקה עם בעל שליטה'-העסקה מסווגת כ

1מיוחדת11:00 3899030.033722/10/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

מ "תיקון של הסכם ההשקעה שנחתם בין החברה לבין מיטב דש השקעות בע

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2015 באוגוסט 13ביום , בעלת השליטה בחברה, ("מיטב דש")

1ח"אג20:00 1522570.073723/10/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  לפיו לאחר ביצוע בדיקת10.10.2019בהמשך לדיווח החברה מיום : רקע .1

קיבלה החברה מכתב כוונות מעודכן לביצוע השקעה בחברת, נאותות  Group 

International V.B Tahal (" על ידי, ("תהל  FIMI Opportunity ("קרנות 

√לארוב רגילעברללא המלצהמתבקשים מח, ל"על פי העקרונות המפורטים בדיווח החברה הנ, ("פימי

1ח"אג20:00 0.073723/10/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  לפיו לאחר ביצוע בדיקת10.10.2019בהמשך לדיווח החברה מיום : רקע .1

קיבלה החברה מכתב כוונות מעודכן לביצוע השקעה בחברת, נאותות  Group 

International V.B Tahal (" על ידי, ("תהל  FIMI Opportunity ("קרנות 

√לארוב רגילעברללא המלצהמתבקשים מח, ל"על פי העקרונות המפורטים בדיווח החברה הנ, ("פימי

1שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2018 בדצמבר 31

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018
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2שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

גבאי את קסירר, פורר, אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט .2  

כרואי החשבון המבקרים' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' ושות  

שתסתיים במועד אישור אסיפת)המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת   

√לארוב רגילעברבעדבעד למינוי רואי חשבון מבקרים2020בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 

3שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

מר, ר דירקטוריון החברה"של יו, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש .3  

המכהן כדירקטור רגיל בחברה, דני נוה √לארוב רגילעברבעדבעד.

4שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

של מר אברהם קנובל המכהן, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש .4  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור רגיל בחברה

5שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

ורדה אלשייך המכהנת' של הגב, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש .5  

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטורית רגילה בחברה

6שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

מרגליות (מלי)חנה מזל ' של הגב, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש .6  

√לארוב רגילעברבעדבעד.המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה

7שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .7

(שניה) בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה,  שנים3של   √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

8שנתית ומיוחדת15:00 31957850.018727/10/19מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בעיוזמה ותיקה

לדוח' אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב .8  

א לחוק החברות267המידי בהתאם לסעיף  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31החברה ליום 

2שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

וזאת, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יצחק גולדנברג .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לתום האסיפה השנתית הבאה

3שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

וזאת עד, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר רענן פרנס .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

4שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

וזאת, אפרת קטן' אישור חידוש כהונתו של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לתום האסיפה השנתית הבאה

5שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

מוריס (טדי)אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אדברד  .5 , 

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

6שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

וזאת עד, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גל אבריאל .6  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

7שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

וזאת, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יונתן גליקמן .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לתום האסיפה השנתית הבאה

8שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

דיאנה בוגוסלבסקי כדירקטורית בחברה עד לתום' אישור מינויה של הגב .8  

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה

9שנתית15:00 791460.023527/10/19(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

 זיו האפט כרואה חשבון BDO אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון .9

בהתאם, מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  

√לארוב רגילעברבעדבעדלהמלצת ועדת מאזן

1שנתית11:00 1729790.025129/10/19מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

ברייר לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית-נגה קנז' למנות את גב .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלפי המאוחר,  או מועד אישור האסיפה5.12.2019החל מיום , חיצונית בחברה

1מיוחדת14:00 6782640.006329/10/19מ"מהדרין בעיוזמה ותיקה

חברת בת המוחזקת, מ"אישור מכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור בע .1  

במקרקעין המצויים במועצה האזורית, ("פרי אור")בבעלות מלאה של החברה   

  דונם38.727 בשטח כולל של 4663 בגוש 2גדרות הידועים גם כחלקה 

(" "הנכס ) אשר החברה לנכסים ובנין בע, מ"לחברת גב ים לקרקעות בע,  √לארוב מיוחדעברבעדבעד"

1שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

1. Approval of the re-appointment of Kesselman &amp; 

Kesselman, independent certified public 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 לארוב רגילעברנגדבעד√

2שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

2. Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended 

December 31, 2018, as determined by 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 affלאר.לדיוןנגדדיון√

3שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

3. Discussion of the Company’s audited financial statements for 

the year ended December 31, 2018 and the report of the Board of 

Directors for such period.לאר.לדיוןנגדדיון√

4שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon 

Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. 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 directoלארוב רגילעברנגדבעד√



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

5שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

5. (A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. 

Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. 

Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda 

Saban and Mr. Ori Yaron; (B) approval and ratification of the 

reimburנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

6שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

6. (A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. 

Arie Steinberg; (B) approval and 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 wiלארוב רגילעברנגדבעד√

7שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

7. Approval of the renewal of the Company's Compensation Policy 

for Office Holdersנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

8שנתית14:00 25218340.012629/10/19מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

8. Do your holdings and your vote DO NOT require 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 נגדללא המלצה

ננעלה 

ללא 

קבלת 

√לאר.להחלטות

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה .11שנתית14:00 11573980.028429/10/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

2שנתית14:00 11573980.028429/10/19מ"ארד בעיוזמה ותיקה

 אשור מתן פטור מאחריות וכתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים מטעם בעלי .2

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהשליטה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018חות הכספיים של החברה לשנת "ח הדירקטוריון והדו"קבלת דו1מיוחדת11:00 32098220.033230/10/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

2מיוחדת11:00 32098220.033230/10/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

גבאי את קסירר, פורר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו .2  (Ernst &amp; 

Young) והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את, כרואי החשבון של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.שכרם

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין .33מיוחדת11:00 32098220.033230/10/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן .44מיוחדת11:00 32098220.033230/10/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדתיקון תקנון ההתאגדות של החברה .55מיוחדת11:00 32098220.033230/10/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות, תיקון סעיפי הפטור .66מיוחדת11:00 32098220.033230/10/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדלא עברנגדבעד.אישור מדיניות תגמול .77מיוחדת11:00 32098220.033230/10/19מ"טי בע.מטריקס אייוזמה ותיקה

1מיוחדת15:00 52320210.031230/10/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

מדיניות התגמול המוצעת . אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

לדוח זימון האסיפה ועליה מסומנים התיקונים שנעשו ביחס ' מצורפת כנספח א

למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2016 באוגוסט 25

ח" מיליון ש3ל החברה בסך של "אישור מענק פרישה מיוחד למנכ .22מיוחדת15:00 52320210.031230/10/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ .11מיוחדת14:00 57860830.015531/10/19מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה .11שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה .22שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה .33שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר קותי גביש כדירקטור בחברה .44שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה .55שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

6שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

 ,כרואי החשבון המבקרים של החברה BDO הארכת כהונת משרד זיו האפט .6

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת  .77שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה .88שנתית ומיוחדת15:00 31816920.021803/11/19מ" בע1ריט יוזמה ותיקה

1מיוחדת13:00 5181650.016704/11/19מ"בע (פ.עו.מ)אמיליה פיתוח יוזמה ותיקה

לתקופת כהונה של שלוש , מינוי מר אברהם דותן כדירקטור חיצוני בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2019,  בנובמבר25בתוקף מיום , שנים

√לאMr. Leon Recanati מינוי דירקטור .11בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאDr. Michael Berelowitz מינוי דירקטור .22בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאMr. Avraham Berger מינוי דירקטור .33בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאMr. Asaf Frumerman מינוי דירקטור .44בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאMr. Jonathan Hahn מינוי דירקטור .55בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאProf. Itzhak Krinsky מינוי דירקטור .66בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאMs. Efrat Makov מינוי דירקטור .77בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאMr. Shmuel (Milky) Rubinstein מינוי דירקטור .88בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאMr. David Tsur מינוי דירקטור .99בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה
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10בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

. To approve the grant of options to each of the director nominees 

(other than Mr. Asaf Frumerman), subject to their election at the 

Meeting.לא√

11בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

. To approve amended compensation terms and a one-time award 

of equity-based compensation, consisting of options and restricted 

shares, to Mr. Amir London, the Company’s Chief Executive Officer.לא√

12בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

. To approve an amended Compensation Policy for Executive 

Officers and Compensation Policy for Directors.לא√

13בוטלה14:00 7872300.012904/11/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

. To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & 

Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company’s 

independent registered public accountants for the year ending 

December 31, 2019 and for such additional period until the next 

annלא√

1מיוחדת14:00 1271940.043805/11/19מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

ח זימון"לדו' ב כנספח א"לאשר מחדש את מדיניות התגמול בנוסח המצ .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהאסיפה

2מיוחדת14:00 1271940.043805/11/19מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

 לאשר מחדש את התקשרות החברה בהסכם ניהול למתן שירותים על ידי מר .2

ר"כיו, באמצעות חברה בבעלותו, אברהם אסף מבעלי השליטה בחברה  

או דירקטור בחברות מוחזקות של החברה/דירקטוריון פעיל של החברה ו  

והכללת תנאי ההתקשרות,  להלן3.2-  ו3.1בתנאים המפורטים בסעיפים   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבהסכם הנ

3מיוחדת14:00 1271940.043805/11/19מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

 לאשר מחדש את התקשרות החברה בהסכם ניהול למתן שירותים על ידי מר .3

ל"כמנכ, באמצעות חברה בבעלותו, שמואל בר אור מבעלי השליטה בחברה  

או נושא משרה בחברות מוחזקות של החברה בתנאים המפורטים/החברה ו  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדוהכללת תנאי ההתקשרות בהסכם הנ, ח זימון האסיפה" לדו3.3- ו3.1בסעיפים 

4מיוחדת14:00 1271940.043805/11/19מ"אמנת ניהול ומערכות בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר אריה ברן כדירקטור חיצוני בחברה בעל .4

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל, מומחיות חשבונאית ופיננסית  

  וכן הכללתו בפוליסת ביטוח10.1.2020קרי מיום , ממועד סיום כהונתו הנוכחי

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתב שיפוי שאושרה ה

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון החברה"אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר מרדכי ברקוביץ כיו .11מיוחדת16:00 25691460.013305/11/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה .22מיוחדת16:00 25691460.013305/11/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

3מיוחדת16:00 25691460.013305/11/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

כהגדרת מונח זה בחוק)שהינו קרוב , עדכון תנאי העסקתו של מר עובד לוי .3  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשל בעל השליטה בחברה (החברות

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור עדכון תקנון החברה .44מיוחדת16:00 25691460.013305/11/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדלא עברבעדנגדמינוי של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני .55מיוחדת16:00 25691460.013305/11/19מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

1כללית13:30 114293730.014306/11/19אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

1. Approval of the amendment of the Third Amended and Restated 

Certificate of Incorporation and the Fourth Amended and Restated 

Bylaws of the Company to provide for board declassification (the 

“Declassification Proposal”(.בעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

2כללית13:30 114293730.014306/11/19אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

2. . Approval of the adjournment of the Special Meeting from time 

to time, if necessary or advisable (as determined by the Company), 

to solicit additional proxies in the event there are not sufficient 

votes at the time of the Special Meeting to approve thלארוב רגילעברבעדבעד√

1מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו

√לאר.לדיוןדיון2018 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

2מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

המכהן כדירקטור, (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של יהודה שגב  .2  

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של, בחברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , החברה

3מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

לתקופת, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של הראל שפירא .3  

כמפורט, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדנגד. לדוח הזימון2בסעיף 

4מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

לתקופת, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של ישראל שפירא .4  

כמפורט, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדנגד. לדוח הזימון2בסעיף 

5מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

לתקופת, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של גיל שפירא .5  

כמפורט, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדנגד. לדוח הזימון2בסעיף 

6מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

לתקופת, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של חן שפירא .6  

כמפורט, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדנגד. לדוח הזימון2בסעיף 
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7מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

המכהנת, (דירקטורית בלתי תלויה)אישור מינויו מחדש של עינת צפריר  .7  

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית, כדירקטורית בחברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

8מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

זהר, אלמגור, ברייטמן- אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט  .8  

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית', ושות  

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה

√לארוב מיוחדעברנגדבעד. לדוח הזימון4כמפורט בסעיף , אישור מדיניות התגמול של החברה .99מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

10מיוחדת13:00 46647130.02207/11/19מ"שפיר הנדסה ותעשיה בעיוזמה ותיקה

 אישור הסכמי העסקה החדשים של בעלי השליטה בחברה המכהנים .10

5כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור כמפורט בסעיף   

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.לדוח הזימון

1שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

 ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 31.12.2018דיון בדוחות הכספיים ליום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31.12.2018שהסתיימה ביום 

2שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

רואי חשבון לרואי, לאשר את מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר .2  

 החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית

לפרטים. ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.1נוספים ראו סעיף 

3שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה .3

לפרטים נוספים ראו. שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.3סעיפים 

4שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופה' לאשר את מינויה מחדש של גב .4  

לפרטים נוספים ראו. שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.4סעיפים 

5שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה' לאשר את מינויה מחדש של גב .5  

לפרטים נוספים ראו. שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.5סעיפים 

6שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה .6

לפרטים נוספים ראו. שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2-  ו2.6סעיפים 

7שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר איתן מאיר כדירקטור בחברה לתקופה .7

 שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולקבוע כי תנאי כהונתו

3.3 ר דירקטוריון פעיל בחברה יהיו כמפורט בסעיף "והעסקתו כדירקטור וכיו  

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח זימ3.3-  ו2.7לפרטים נוספים ראו סעיפים . ב"לדוח המיידי המצ

8שנתית15:00 9601770.03207/11/19מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

  לתקנון ההתאגדות של החברה באופן בו הוא יימחק86לתקן את סעיף  .8

מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת. 86: " הבא86ובמקומו יבוא סעיף   

  לדוח זימון2.8לפרטים נוספים ראו סעיף ." מחמישה ולא יעלה על שבעה

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

1שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018,  בדצמבר31

2שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

2.1כמפורט בסעיף , אישור מדיניות תגמול מוצעת לנושאי משרה בחברה .2  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה

3שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון עם אבי"אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו .3  

בעל, חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אבי באום, מ"באום השקעות בע  

  לדוח2.2כמפורט בסעיף , ר דירקטוריון החברה הנוכחי"השליטה בחברה ויו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.זימון האסיפה

4שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

בעל השליטה בחברה, אישור חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אבי באום .4  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2.3כמפורט בסעיף , ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

5שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

ל עם זיברט השקעות"אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ .5  

ל הנוכחי של"המנכ, חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אלי זיברט, מ"בע  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2.4כמפורט בסעיף , החברה

6שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

  יחידות מניה חסומות לחברת100,000אישור מענק הוני חד פעמי של  .6

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה2.5כמפורט בסעיף , בדרך של הצעה פרטית, זיברט

7שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

עד לתום, מר אבי באום, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .7  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

8שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

עד לתום, מר רמי אנטין, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .8  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

9שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

עד לתום, מר מירון אורן, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .9  

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

10שנתית16:00 26462110.030307/11/19מ"חילן בעיוזמה ותיקה

גבאי את קסירר, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט .10  

 כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
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1מיוחדת14:00 85161390.021711/11/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר. ל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר שריד כמנכ .1  

בתוקף, ל של החברה"את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד כמנכ  

תמצית ההחלטה.  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , 1.11.2019מיום   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל"כמנכ, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד: "המוצעת

1מיוחדת14:00 2155840.022314/11/19מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

באמצעות)ל החברה "מנכ, חידוש התקשרות החברה עם מר פנחס גורביץ .1  

  בינואר1 שנים החל מיום 3בהסכם ניהול לתקופה של , (חברה פרטית בבעלותו

 ,ועד למועד האחרון האפשרי לכך בהתאם להוראות חוק החברות 2020

√לארוב מיוחדעברבעדבעדובד ב (שלוש שנים, נכון למועד זה) או כל הוראת דין אחרת 1999-ט"התשנ

1מיוחדת14:00 5019000.021514/11/19מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

מר עירן, ל החברה"למנכ (RSU) אישור הקצאת יחידות למניות חסומות .1  

√לארוב מיוחדעברנגדבעדבחריגה ממדיניות התגמול של החברה, טאוס

1שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

1. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next shareholders’ annual general meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

4. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

5. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next shareholders’ annual general meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

6. To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next shareholders’ annual general 

meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

7. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next shareholders’ annual general meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

8. To elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to a first three-year term as an 

External Director, until November 20, 2022, inclusiveבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

9שנתית13:00 239844380.009920/11/19מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

9. To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member of 

Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent auditor 

for the fiscal year 2019 and until the close of the next 

Shareholders' Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

1ח נדחית"אג20:00 250047.10.104308/12/19מ"דרבן השקעות בעיוזמה ותיקה

 תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות וכן להסמיך את .1

מובהר. לרבות התיקון לשטר הנאמנות, הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים  

  לזימון9כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהכחלק בלתי נפרד מהצע, 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף , לאסיפה

√לאדיוןדיון2018 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

2שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

 כרואה PwC Israel מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן .2

 החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

3שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר אילן רביב .3  

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של, נוספת כדירקטור בחברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

4שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

 ,מינויו מחדש של מר אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .4

√לארוב רגילעברבעדבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

5שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

עד, מינויו מחדש של מר מיכה אבני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדלמועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

 ,מינויו מחדש של מר אלי וורטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .6

√לארוב רגילעברבעדבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

7שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

עינת רום לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה' מינויה מחדש של גב .7 , 

√לארוב רגילעברבעדבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

8שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

 ,מינויו מחדש של מר אסף עזרא לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .8

√לארוב רגילעברבעדבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
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9שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

אירה פרידמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי' מינויה מחדש של גב .9  

√לארוב רגילעברבעדבעדעד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, תלויה בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעדהגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם .1010שנתית11:00 3899030.031110/12/19מ"קבוצת פנינסולה בעיוזמה ותיקה

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון .11שנתית ומיוחדת16:00 9022300.030810/12/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה .22שנתית ומיוחדת16:00 9022300.030810/12/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה"ד ד"מינוי עו .33שנתית ומיוחדת16:00 9022300.030810/12/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה .44שנתית ומיוחדת16:00 9022300.030810/12/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה .55שנתית ומיוחדת16:00 9022300.030810/12/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו .66שנתית ומיוחדת16:00 9022300.030810/12/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .77שנתית ומיוחדת16:00 9022300.030810/12/19מ"קבוצת סקופ מתכות בעיוזמה ותיקה

1ח התייעצות"אג15:30 175251.50.073211/12/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

בהמשך לדיווח מיידי שפורסם ביום, עדכון של החברה בנושא תהל 1.1  

8.12.2019 ( 2019-01-119179: אסמכתא )   דיון והתייעצות של מחזיקי1.2. 

או מחזיקי אגרות/י הנאמנים ו"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע  

√לאדיון.החוב

1ח התייעצות"אג15:30 0.073211/12/19.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

בהמשך לדיווח מיידי שפורסם ביום, עדכון של החברה בנושא תהל 1.1  

8.12.2019 ( 2019-01-119179: אסמכתא )   דיון והתייעצות של מחזיקי1.2. 

או מחזיקי אגרות/י הנאמנים ו"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע  

√לאדיון.החוב

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 1מיוחדת16:00 697930.040611/12/19מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה ותיקה

2מיוחדת16:00 697930.040611/12/19מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את .2

√לארוב רגילעברבעדבעדשכר טרחתם

√לארוב רגילעברבעדבעדהארכת כהונתו של מר אבי וינטר כדירקטור בלתי תלוי בחברה .33מיוחדת16:00 697930.040611/12/19מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדבעדהארכת כהונתו של מר יוסף זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה .44מיוחדת16:00 697930.040611/12/19מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור עדכון תכנית תגמול בחברה .55מיוחדת16:00 697930.040611/12/19מ"לודן חברה להנדסה בעיוזמה ותיקה

1שנתית14:00 85161390.020212/12/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

כמפורט, 2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה1.1בסעיף 

2שנתית14:00 85161390.020212/12/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

ח זיו האפט"אישור מינוי מחדש של משרד רו .2  (BDO) כרואה החשבון המבקר 

1.2כמפורט בסעיף , של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

3שנתית14:00 85161390.020212/12/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

)אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר  .3 ר הדירקטוריון"יו ), 

כמפורט בסעיף, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה 1.3

4שנתית14:00 85161390.020212/12/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

וזאת עד לתום, וינברג (שי)אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול  .4  

  לדוח זימון1.3כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה המצורף לטופס זה

5שנתית14:00 85161390.020212/12/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

וזאת עד לתום, אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב .5  

  לדוח זימון1.3כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה המצורף לטופס זה

6שנתית14:00 85161390.020212/12/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

וזאת, (דירקטור בלתי תלוי)אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר  .6  

1.3כמפורט בסעיף , עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

7שנתית14:00 85161390.020212/12/19מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

דירקטור בלתי)אורן  (יהושע)אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי  .7  

כמפורט, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, (תלוי  

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה1.3בסעיף 

1שנתית נדחית10:00 1290490.031216/12/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

החל מיום,  שנים נוספות3-אישור הארכת מדיניות התגמול של החברה ב .1  

√לארוב מיוחדעברנגדבעד1.1.2020

2שנתית נדחית10:00 1290490.031216/12/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

, בגס (אבי)מר ויקטור אדריאן , ר דירקטוריון החברה"אישור הסכם הניהול עם יו

 1אשר תחילתה ביום ,  שנים3וזאת לתקופה נוספת בת , מבעלי השליטה בה

נגדללא המלצה.2020בינואר 

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

√לארוב מיוחדעברנגדבעדבגס (אבי)תיקון הסכם הניהול הקיים של מר ויקטור אדריאן  .33שנתית נדחית10:00 1290490.031216/12/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדבעדמר שי מגל, ל החברה"תיקון הסכם הניהול עם מנכ .44שנתית נדחית10:00 1290490.031216/12/19מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

1שנתית ומיוחדת12:00 29413410.010316/12/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה"חות הכספיים ובדו"דיון בדו .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיוןהכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר, 31.12.2018ביום 

2שנתית ומיוחדת12:00 29413410.010316/12/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון, פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקרים של החברה



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

3שנתית ומיוחדת12:00 29413410.010316/12/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כחבר בדירקטוריון החברה

4שנתית ומיוחדת12:00 29413410.010316/12/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה (דירקטורית בלתי תלויה)מיכל הוכמן ' מינוי מחדש של גב .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כחברה בדירקטוריון החברה

5שנתית ומיוחדת12:00 29413410.010316/12/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר שלמה זהר  .5  

√לארוב רגילעברנגדבעדכחבר בדירקטוריון החברה

6שנתית ומיוחדת12:00 29413410.010316/12/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

בתוקף החל, אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה .6  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 במרץ 10מיום 

7שנתית ומיוחדת12:00 29413410.010316/12/19מ"ישרס חברה להשקעות בעיוזמה ותיקה

1בתוקף החל מיום , מר עדי דנה, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונת מנכ .7  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020בינואר 

1שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

ובדוח הדירקטוריון על מצב , 31.12.2018ליום , דיון בדוחות הכספיים של הבנק

√לאר.לדיוןדיון2018לשנת , ענייני הבנק

2שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טבעו של הנושא .2  

  לדוח המיידי2.3כאמור בסעיף , מחדש את מר משה וידמן כדירקטור בבנק

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים, זאת; ב"בדבר זימון האסיפה הכללית המצ  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

3שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טבעו של הנושא .3  

  לדוח המיידי בדבר2.3כאמור בסעיף , מחדש את מר רון גזית כדירקטור בבנק

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא, זאת; ב"זימון האסיפה הכללית המצ  

√לארוב רגילעברבעדבעד.תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

4שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טבעו של הנושא .4  

  לדוח המיידי2.3כאמור בסעיף , מחדש את מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים, זאת; ב"בדבר זימון האסיפה הכללית המצ  

√לארוב רגילעברבעדבעדלא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכ

5שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טבעו של הנושא .5  

  לדוח2.3כאמור בסעיף , אשר נחשון כדירקטור בבנק-מחדש את מר יואב

בכפוף לכך שהמפקחת על, זאת; ב"המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ  

בעדללא המלצההבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

6שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טבעו של הנושא .6  

  לדוח המיידי2.3כאמור בסעיף , מחדש את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים, זאת; ב"בדבר זימון האסיפה הכללית המצ  

√לארוב רגילעברבעדבעדלא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכ

7שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טבעו של הנושא .7  

  לדוח המיידי2.3כאמור בסעיף , מחדש את מר אילן קרמר כדירקטור בבנק

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים, זאת; ב"בדבר זימון האסיפה הכללית המצ  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

8שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

למנות: ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של דירקטור: תיאור טבעו של הנושא .8  

  לדוח המיידי2.3כאמור בסעיף , מחדש את מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים, זאת; ב"בדבר זימון האסיפה הכללית המצ  

√לארוב רגילעברבעדבעדלא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

9שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

כרואי', מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות: תיאור טבעו של הנושא  .9  

וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, החשבון המבקרים של הבנק , 

למנות מחדש את בריטמן אלמגור זהר ושות: ההחלטה המוצעת. 2018לשנת  ', 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואי חשבון מבקרים של הבנק

10שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה: תיאור טבעו של הנושא .10  

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי: ההחלטה המוצעת. בבנק  

לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח ב, המשרה בבנק  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד1.1.2020החל מיום , למשך תקופה של שלוש שנים, ב"הכללית המצ

11שנתית14:00 189677780.018518/12/19מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי: תיאור טבעו של הנושא .11  

לאשר את: ההחלטה המוצעת. ("ל"המנכ- "להלן )מר אלדד פרשר , של הבנק  

לתקופה שתחילתה, ל הבנק"מנכ, תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלאשר את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המ, ובכלל זה, 1.1.2020ביום 

1שנתית12:00 6595000.005919/12/19מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

לתקופה כהונה נוספת, ר משה בן שאול"ד, אישור חידוש מינויו של הדירקטור .1  

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
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2שנתית12:00 6595000.005919/12/19מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

לתקופת, חוה שכטר' גב, אישור חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה .2  

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

3שנתית12:00 6595000.005919/12/19מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון, רואי חשבון, אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן .3  

  ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של2019המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות של החברה

2018ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו .44שנתית12:00 6595000.005919/12/19מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1כללית16:00 48540.000819/12/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

1. . Proposal to appoint as executive director (uitvoerend 

bestuurder) Mr. Ron Hadassi, under Article 23 paragraph 1 of the 

Articles of Association.לארוב רגילעברבעדבעד√

2כללית16:00 48540.000819/12/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

2. . Proposal to appoint as non-executive director (niet-uitvoerend 

bestuurder) Ms. Mariana Andrei under Article 23, paragraph 1 of 

the Articles of Associationלארוב רגילעברנגדנגד√

3כללית16:00 48540.000819/12/19וי.פלאזה סנטרס אןיוזמה ותיקה

3. . Proposal to dismiss as executive director, on his own request, 

Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 4 of the Articles of 

Associationלארוב רגילעברבעדבעד√

1שנתית14:00 88260340.011822/12/19מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

כמפורט להלן, הדירקטורים המכהנים, דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק .1 , 

גיל בינו ויעקב סיט, צדיק בינו: ממשיכים בכהונתם √לארוב מיוחדדיוןדיוןדיון.

2שנתית14:00 88260340.011822/12/19מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

לרבות דוח הדירקטוריון, 2018 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ליום  .2 , 

√לארוב מיוחדדיוןדיוןדיון.סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

2018דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  .33שנתית14:00 88260340.011822/12/19מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה √לארוב מיוחדדיוןדיוןדיון.

4שנתית14:00 88260340.011822/12/19מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת' ח סומך חייקין ושות"מינוי משרד רו .4  

 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו 2019

√לארוב רגילעברבעדבעד.על ידו

1מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

 ,למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות .1

החל ובכפוף לקבלת,  שנים3לתקופה של , ("צ"דח: "להלן) 1999-ט"התשנ  

  בפברואר2ולא לפני יום , או אי התנגדותה, הסכמת המפקחת על הבנקים

(לאחר מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה) 2020 √לארוב מיוחדעברנגדבעדבאסיפה כללית זו ע. 

2מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

 ,למנות את מר מרדכי רוזן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות .2

החל ובכפוף לקבלת,  שנים3לתקופה של , ("צ"דח: "להלן) 1999-ט"התשנ  

  בפברואר2ולא לפני יום , או אי התנגדותה, הסכמת המפקחת על הבנקים

√לארוב מיוחדלא עברבעדנגדלדירקטוריון הבנ (1)צ אחד "באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח .2020

3מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

דירקטור אחר"אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד ' למנות את גב .3 " 

( לפקודת הבנקאות (2)(א)ד11דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

1941 ( "דירקטור במעמד דירקטור אחר", "פקודת הבנקאות: "להלן ) לתקופה   

√לארוב רגילעברבעדבעדאו אי הת, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים,  שנים3של 

4מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

דירקטור)" דירקטור אחר"אירה סובל כדירקטורית במעמד ' למנות את הגב .4  

1941לפקודת הבנקאות  (2)(א)ד11שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף   

( "דירקטור במעמד דירקטור אחר", "פקודת הבנקאות: "להלן ) 3לתקופה של    

√לארוב רגיללא עברנגדנגדאו אי התנגדות, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, שנים

5מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

ח המיידי"לדו' לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמפורט בנספח א .5 , 

על פי הקבוע, 2022 ועד לתום שנת 2020שתהיה בתוקף החל מתחילת שנת   

) 1999-ט"התשנ, ב לחוק החברות267-א ו267בסעיפים  חוק החברות: "להלן ") 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנ

6מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

להלן) 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות273על פי הקבוע בסעיף , לאשר .6 : 

"   לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים2ובסעיף  ("חוק החברות

( התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג-אישור מיוחד ואי ) 2016-ו"התשע,   

( "חוק מגבלת התגמול: "להלן ) √לארוב מיוחדעברבעדבעדר הד"את תנאי הכהונה וההעסקה של יו, 

7מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

להלן) 1999-ט"התשנ, לחוק החברות (1ג)272על פי הקבוע בסעיף , לאשר .7 : 

"   לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים2ובסעיף  ("חוק החברות

( התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג-אישור מיוחד ואי ) 2016-ו"התשע,   

( "חוק מגבלת התגמול: "להלן ) √לארוב מיוחדעברבעדבעדאת תנאי הכהונה וההעסקה של המנ, 
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8מיוחדת14:00 370926990.017523/12/19מ"בנק לאומי לישראל בעיוזמה ותיקה

להלן) 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות273על פי הקבוע בסעיף , לאשר .8 : 

" תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בבנק ("חוק החברות , 

במסגרתו תעודכן רשימת האירועים, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת  

√לארוב רגילעברבעדבעדשלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההת

1מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 ,אישור ועדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות .1

לפרטים אודות מדיניות התגמול המוצעת ראה. 1.1.2020שתחילתה ביום   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה המצורף2סעיף 

2מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

בעל השליטה בחברה, אישור התקשרות החברה עם קיבוץ רמת יוחנן .2 , 

לתקופה של שלוש שנים, בהסכם להעמדת שירותי נושאי משרה משובצי קיבוץ , 

3מ המוצע ראה סעיף "א נו"לפרטים אודות הסכם כ. 1.1.2020שתחילתה ביום   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון אסיפה

3מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים"הצגת דו .3  

2018 בדצמבר 31של החברה לשנה שנסתיימה ביום  √לאר.לדיוןדיוןדיון.

4מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ארנון אשד וזאת עד .4

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתום האסיפה השנתית הבאה

5מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

מירב מצגר' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .5 -

√לארוב רגילעברבעדבעדמשה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

6מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

שחר בראב' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .6  

√לארוב רגילעברנגדנגדוזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

7מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

לאה זבולון' אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .7  

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

8מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אהוד פלד וזאת עד .8

√לארוב רגילעברנגדנגדלתום האסיפה השנתית הבאה

9מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יורם שדה וזאת עד .9

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

10מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עודד גילת וזאת עד .10

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

11מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אורי פלטאו וזאת .11

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לתום האסיפה השנתית הבאה

12מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עידו שלם וזאת עד .12

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה

13מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אמיר יבור וזאת עד .13

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתום האסיפה השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו .1414מיוחדת15:00 4345030.02523/12/19מ"תעשיות בע (1990)פלרם יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהר רוני הראל כדירקטור חיצוני בחברה"הארכת כהונתו של ד .11מיוחדת12:00 13050150.027424/12/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהלימור בלדב כדירקטורית חיצונית חדשה בחברה' מינוי גב .22מיוחדת12:00 13050150.027424/12/19מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

1כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

1. To re-elect nine directors to serve as members of the 

Company’s - Mr. Leon Recanatiלארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעדLilach Asher Topilsky .22כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדMr. Avraham Berger .33כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדMr. Amiram Boehm .44כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדMr. Ishay Davidi .55כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדKarnit Goldwasser.66כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדMr. Jonathan Hahn .77כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לאהורד Mr. Shmuel (Milky) Rubinstein .88כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילבעדבעדMr. David Tsur .99כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

10כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

10. Subject to the election of Lilach Asher Topilsky, Amiram 

Boehm, Ishay Davidi and Karnit Goldwasser to serve as a member 

of the Company’s Board of Directors, to approve the Company 

entering into an indemnification and exculpation agreement with 

each suנגדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

11כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

11. To approve an amendment to the Company’s Compensation 

Policy for Executive Officers and Directors, with respect to the 

procurement of directors’ and officers’ liability insuranceבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

12כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

12. To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay 

& Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company’s 

independent registered public accountants for the year ending 

December 31, 2019 and for such additional period until the next aבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט
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13כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

13. To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay 

& Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company’s 

independent registered public accountants for the year ending 

December 31, 2019 and for such additional period until the next a

הורד 

מסדר 

√לאהיום

14כללית14:00 7872300.01224/12/19מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

14. Proposal of Brosh Capital Partners L.P.: To determine that the 

number of directors to serve as members of the Company’s Board 

of Directors shall be seven

הורד 

מסדר 

√לאהיום

1מיוחדת15:00 7096070.018824/12/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

כפי, אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה .1  

  בינואר5שתחילתה ביום , לתקופה של שלוש שנים, שיהיו מעת לעת בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020

2מיוחדת15:00 7096070.018824/12/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

 הארכת ועדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם דבוש .2

ר דירקטוריון החברה"באמצעות מר צור דבוש המכהן כיו, מ"השקעות בע , 

הכולל עדכון, 2020 בינואר 5לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדסכום דמי הניהול ומתן פטור בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כל

3מיוחדת15:00 7096070.018824/12/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

מר פרדי אבוקרט, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ .3 , 

לרבות הקצאת אופציות למניות,  ולתקופה לא קצובה2020 בינואר 1החל מיום   

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.החברה

4מיוחדת15:00 7096070.018824/12/19מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

 הארכת תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור .4

לתקופה לא קצובה וזאת (באמצעות חברה בבעלותו)מומחה עם מר קובי לוי   

√לארוב רגילעברבעדבעד. ללא כל שינוי

√לארוב רגילבעדתיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים .11מיוחדת בוטלה11:00 73451300.01825/12/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדבעדל החברה"תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור למנכ .22מיוחדת בוטלה11:00 73451300.01825/12/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילבעדתיקון תקנון החברה .33מיוחדת בוטלה11:00 73451300.01825/12/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדבעדתיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה .44מיוחדת בוטלה11:00 73451300.01825/12/19מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור שינוי שם החברה ועדכון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאמה .11מיוחדת14:00 31298210.005126/12/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדבעדאישור ביצוע עדכון למדיניות התגמול של החברה .22מיוחדת14:00 31298210.005126/12/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילהורד אישור הענקת אופציות לא סחירות לדירקטורים בחברה .33מיוחדת14:00 31298210.005126/12/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדבעדל החברה"אישור הענקת אופציות לא סחירות למנכ .44מיוחדת14:00 31298210.005126/12/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדבעדל החברה"אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי למנכ .55מיוחדת14:00 31298210.005126/12/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי לנושאי משרה בחברה .66מיוחדת14:00 31298210.005126/12/19מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

√לאדיוןבעדדיון31.12.2018ח הדירקטוריון של החברה ליום "חות הכספיים ובדו"דיון בדו1שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

2שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון"המכהן כיו, ר משה בן שאול"ד, מינויו מחדש של הדירקטור .2  

לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות, החברה  

√לארוב רגילעברבעדנגד.של החברה

3שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

לתקופה, שאול-מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן .3  

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

4שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

לתקופה, תמר גלילי' מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב .4  

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

5שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

טל ירון' מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה גב .5  

לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של, אלדר  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

6שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

 מינויו מחדש של מר מוריס בניסטי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה .6

13.10.2019שתחילתה מיום , בת שלוש שנים (שלישית במספר)נוספת   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדולאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בניסטי

7שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

תמר' מר קלוד בן שאול וגב, ר משה בן שאול"בכפוף לאישור מינויים של ד .7  

מבוקש לאשר מחדש וללא שינוי מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, גלילי  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.מאחריות עבור הדירקטורים שמינויים אושר מחדש

8שנתית ומיוחדת14:00 2310370.033626/12/19מ"מדטכניקה בעיוזמה ותיקה

כרואה החשבון, אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון .8  

 המבקר של החברה האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

1מיוחדת16:00 350081090.018126/12/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

 ,לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק .1

חודשים (12)עשר -לתקופה של עד שנים, לדוח' בנוסח המצורף כנספח א  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 בדצמבר 31קרי עד לא יאוחר מיום , נוספים

2מיוחדת16:00 350081090.018126/12/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון הבנק"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של עודד ערן כיו .2  

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח3בהתאם למפורט בסעיף 

3מיוחדת16:00 350081090.018126/12/19מ"בנק הפועלים בעיוזמה ותיקה

ל הבנק בהתאם"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ .3  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח4למפורט בסעיף 
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1שנתית17:00 35479720.033626/12/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

קוסט פורר גבאי את, למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה .1  

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית, קסירר  

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה, הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על י

2שנתית17:00 35479720.033626/12/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדבאותם תנאי כהונה, בחברה

3שנתית17:00 35479720.033626/12/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, למנות מחדש את מר דניאל זלקינד .3  

√לארוב רגילעברנגדבעדבאותם תנאי כהונה, בחברה

4שנתית17:00 35479720.033626/12/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי, אירית שטרן' למנות מחדש את גב .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדבאותם תנאי כהונה, תלויה בחברה

√לארוב רגילעברנגדבעדלתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר אבי ישראלי .55שנתית17:00 35479720.033626/12/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

6שנתית17:00 35479720.033626/12/19מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום .6

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018בדצמבר  31

1שנתית15:00 52320210.028930/12/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

 'סומך חייקין ושות KPMG אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .1

  ועד לכינוס האסיפה השנתית2019כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

בהתאם להיקף, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.השירותים שיינתנו על ידו

2018דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  .22שנתית15:00 52320210.028930/12/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה √לאדיוןדיון.

2018 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  .33שנתית15:00 52320210.028930/12/19מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה √לאדיוןדיון.

1ח נדחית"אג16:00 546082.30.110530/12/19יר הולדינגס לימיטד-אוליוזמה ותיקה

 תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המצורף לזימון .1

וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים' לאסיפה כנספח א , 

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה. לרבות התיקון לשטר הנאמנות  

ולעניין זה יראו את האמור,  שלהלן9להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף   

√לארוב מיוחדלא עברנגדללא המלצהבסעיף

1ח נדחית"אג16:00 781769.80.133830/12/19יר הולדינגס לימיטד-אוליוזמה ותיקה

 תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המצורף לזימון .1

וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים' לאסיפה כנספח א , 

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה. לרבות התיקון לשטר הנאמנות  

ולעניין זה יראו את האמור,  שלהלן9להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף   

√לארוב מיוחדלא עברנגדללא המלצהבסעיף

13:00 29496450.02231/12/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

1מיוחדת

 לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות ולאשר .1

8, (חלוקת רווחים) 7, (סוגי היחידות) 4, (הגדרות) 2.1את תיקון סעיפים   

(חלוקת עודפים בסיום הנאמנות)  ,15 ( תעודות ופיצולן, פנקס עלי היחידות ), 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלהסכם הנאמנות (העברת יחידות) 16- ו (מיזוג יחידות). א15

13:00 29496450.02231/12/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

2מיוחדת

 מכלל יחידות 5%לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 

ח סיימון יניב כמפקח השותפות "ד ורו"מינוי של עו– השתתפות בשותפות 

√לארוב מיוחדעברנגדבעד1.1.2020החל מיום , לתקופה של שלוש שנים

13:00 29496450.02231/12/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3מיוחדת

  מכלל יחידות5%לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  .3

ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של"מינוי של רו– השתתפות בשותפות   

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעד1.1.2020החל מיום , שלוש שנים

13:00 29496450.02231/12/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

4מיוחדת

-לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל .4

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמ"ב בצירוף מע"דולר ארה 3,000

13:00 29496450.02231/12/19שותפות מוגבלת - (1992)רציו חיפושי נפט יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

5מיוחדת

  להסכם הנאמנות כמפורט להלן22.1- ה ו21.1לאשר את תיקון סעיפים  .5

(בסימון שינויים) המפקח: ה להסכם הנאמנות21.1בפסקה השניה בסעיף :   

 יהיה רשאי לשלם מתוך כספי השותפות המוגבלת את שכרם של בעלי מקצוע

√לארוב מיוחדעברבעדבעד30,00וזאת עד לסכום בשקלים בגובה של , הנחוצים למילוי תפקידיו כאמור

1שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

ח דירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה .22שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה .33שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר איתי פרלמן לדירקטור בחברה .44שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדורדה טריאקס לדירקטורית בחברה' למנות את הגב .55שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה .66שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה .77שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה .88שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה .99שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה
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10שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 ;Ernst &amp) למנות מחדש את משרדי רואה החשבון ארנסט אנד יאנג .10

Young) כרואי', ורוזנבלום הולצמן ושות' גבאי את קסירר ושות, פורר, קוסט  

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, החשבון המבקרים של החברה

11שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

ב כנספח"לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ .11  

למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית, לדוח זימון האסיפה' ב  

( ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות, או תקופה ארוכה יותר √לארוב מיוחדעברבעדבעד(

12שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

2019 בדצמבר 1החל מיום , ל החברה"לאשר את תנאי כהונתו של מנכ .12 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה3באופן שתנאי כהונתו יהיה כמפורט בסעיף 

13שנתית14:00 2629140.044102/01/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

הגב, לאשר מתן כתב שיפוי למועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה .13 ' 

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה' ב כנספח ג"בנוסח המצ, ורדה טריואקס

1שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .1

1.1כמפורט בסעיף , נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח הזימון

2שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד .2

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

3שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חררדו טישברוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .3

1.1כמפורט בסעיף , נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח הזימון

4שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .4

  לדוח1.1כמפורט בסעיף , עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.הזימון

5שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד .5

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

כרואי, לבדו ,(PWC) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן .6  

 החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית

ככל הנדרש, הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת , 

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף , לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים

7שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

2018דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת  .7  

√לאר.לדיוןדיוןדיון. לדוח הזימון1.3כמפורט בסעיף 

8שנתית15:30 2529230.01202/01/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

  כמפורט בסעיף2018דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת  .8

√לאר.לדיוןדיוןדיון.לדוח הזימון 1.4

1מיוחדת10:00 2444190.021905/01/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום"מינוי מר גיא רוזן כדח .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד6.1.2020

1ח"אג18:00 204629.30.067506/01/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית: דחיית מועדים נוסח ההחלטה .1  

אשר היום הקובע בגינן הינו ביום, של החברה ('סדרה ב)למחזיקי אגרות החוב   

8.1.2020 ( 19.1.2020ויום התשלום קבוע ליום  ) המועד: למועדים הבאים,   

2020יום התשלום ידחה ליום . 2020.2.11הקובע ידחה ליום  √לארוב מיוחדעברבעד.

2ח"אג18:00 204629.30.067506/01/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 ,הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת .2

מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה) יום במצטבר 60כ דחייה כוללת עד "ובסה  

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום: נוסח ההחלטה (זו  

√לארוב מיוחדעברבעד30בתקופות שלא יעלו על , (מועד קובע ומועד תשלום)הקרן והריבית 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמתן כתבי שיפוי לנושאי משרה .11מיוחדת14:00 4632690.016607/01/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה .22מיוחדת14:00 4632690.016607/01/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי דירקטור חיצוני .33מיוחדת14:00 4632690.016607/01/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי דירקטור .44מיוחדת14:00 4632690.016607/01/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת17:00 9445620.039907/01/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

ל"למנכ (לא סחירות) אופציות 100,000אישור הקצאה פרטית מהותית של  .1  

מר אמיר וידמן, החברה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

√לארוב מיוחדנגדללא המלצה('סדרה ג)אישור תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב  .11בוטלה16:00 6231600.000708/01/20מ"התעשיה האוירית לישראל בעיוזמה ותיקה

1בוטלה16:00 468207.10.044908/01/20מ"התעשיה האוירית לישראל בעיוזמה ותיקה

לאור: נוסח ההחלטה ('סדרה ד)אישור תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב  .1  

לאשר את התיקון, 151כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות בינלאומי מספר   

שנחתם ביום ('סדרה ד)המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב   

√לארוב מיוחדנגדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפ. לכתב ההצבעה' נספח ג- המצורף כ ,27.7.2014
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1שנתית נדחית18:00 394830.050808/01/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

 (1998)אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מותגי חברת גלי רשתות  .1

להלן) (ח העסקה המפורסם בצמוד לכתב הצבעה זה"כמפורט בדו)מ "בע : 

" לפי הוראות סעיף' עסקה עם בעל שליטה'-העסקה מסווגת כ. ("העסקה  

חוק"או " החוק: "להלן) 1999-ט"התשנ, רישא לחוק החברות (4)270  

√לארוב רגילעברנגדבעד.("החברות

1מיוחדת17:00 8524450.019509/01/20מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון החברה"פרידמן כיו (הרש)לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים  .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה1.1כמפורט בסעיף 

2מיוחדת17:00 8524450.019509/01/20מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

  לדוח1.2.2כמפורט בסעיף , מינוי מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה .2

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהזימון

3מיוחדת17:00 8524450.019509/01/20מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

1.2.3כמפורט בסעיף , מינוי מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה .3  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון

1מיוחדת17:01 8524450.019409/01/20מ"חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע-אזוריםיוזמה ותיקה

 אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט .1

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה1.1בסעיף 

1שנתית15:00 590590.049612/01/20מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2שנתית15:00 590590.049612/01/20מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

כרואה החשבון המבקר, מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3שנתית15:00 590590.049612/01/20מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום .3

√לארוב רגילעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

4שנתית15:00 590590.049612/01/20מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר דורון ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום .4

√לארוב רגילעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

5שנתית15:00 590590.049612/01/20מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום .5

√לארוב רגילעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

6שנתית15:00 590590.049612/01/20מ"י בע'ברנמילר אנרגיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר זיו דקל כדירקטור בחברה עד תום האסיפה .6

√לארוב רגילעברנגדנגדהשנתית הבאה של בעלי מניות החברה

1שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה"חות הכספיים ובדו"דיון בדו .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיוןהכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר, 31.12.2018ביום 

2שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון, פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו .2  

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקרים של החברה

3שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג .3  

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

4שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה (דירקטורית בלתי תלויה)תמר גוטליב ' מינוי מחדש של גב .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת כחברה בדירקטוריון החברה

5שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון .5

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה .66שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

7שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

של שלוש שנים (ראשונה)מינויו של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה  .7  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 בפברואר 12כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 

8שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

של שלוש שנים (ראשונה)מינויו של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה  .8  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 בפברואר 12כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 

9שנתית ומיוחדת12:00 16689440.015913/01/20מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בעיוזמה ותיקה

 20אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד1999-ט"התשנ, לחוק החברות

1מיוחדת בוטלה14:00 1468700.011713/01/20מ" החזקות בע365המשביר יוזמה ותיקה

המכהן, בעל השליטה בחברה, הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט .1  

1בתוקף החל מיום , שנים (3)לתקופה של שלוש , ל וכדירקטור בחברה"כמנכ  

√לארוב מיוחדנגדנגד(כולל) 2022 בדצמבר 31 ועד ליום 2020בינואר 

√לארוב רגילעברבעדבעדל החברה"לקה כמנכ'אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ .11מיוחדת16:00 12938090.03616/01/20מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון החברה"עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיו .22מיוחדת16:00 12938090.03616/01/20מ"אינרום תעשיות בנייה בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31.12.2018

2מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

ח מבקר לחברה"כרו' מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות .2  

 ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על

 שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים

2018לשנת  √לארוב רגילעברבעדבעד.

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה .33מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה .44מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה .55מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה .66מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה .77מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה .88מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי מחדש של גב .99מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדבעד.
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10מיוחדת15:00 85765870.010220/01/20מ"אמות השקעות בעיוזמה ותיקה

מדיניות התגמול מצורפת. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .10  

3מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של . ח זימון האסיפה"לדו' כנספח ב  

2019 בספטמבר 28שנים שתחילתה ביום  √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1שנתית14:00 8683550.024421/01/20מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי לשנה, הצגת הדוחות הכספיים של החברה .1  

√לאר.לדיוןדיוןודיון בהם, 31.12.2018שנסתיימה ביום 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברה .22שנתית14:00 8683550.024421/01/20מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברה .33שנתית14:00 8683550.024421/01/20מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברה .44שנתית14:00 8683550.024421/01/20מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

5שנתית14:00 8683550.024421/01/20מ"אפקון החזקות בעיוזמה ותיקה

גבאי את קסירר, פורר, לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט .5  - Ernst 

&amp; Young ולהסמיך את דירקטוריון, כרואי החשבון המבקרים של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה לקבוע את שכרם

1שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון על מצב ענייני"חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו .1  

לרבות בשכר טרחת רואה, 2018 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום   

ח הדירקטוריון"החשבון המבקר הכלול בדו √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

ח"מינוי מחדש של משרד רו .2  KPMG כרואי החשבון המבקרים, סומך חייקין  

והסמכת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של החברה  

√לארוב רגילעברבעדבעד.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

3שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

ר הדירקטוריון"יו, מר עובדיה עלי (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .3 , 

 לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברנגדנגד.החברה

4שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .4  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

5שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר גיא אלדר (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .5  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

6שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

קפלן-מאיה אלשיך' הגב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית  .6 , 

 לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברנגדנגד.החברה

7שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת, מר יעקב גוטנשטיין (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .7  

√לארוב רגילעברנגדנגד.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

8שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת, אריה עובדיה' פרופ (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .8  

√לארוב רגילעברנגדנגד.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

9שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר אבישר פז (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .9  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

10שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר אלכס פסל (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .10  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

11שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר שגיא קאבלה (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור  .11  

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

12שנתית ומיוחדת11:00 58656100.010626/01/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו מחדש של מר מודי פלד .12 , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים

1מיוחדת15:00 118598910.017429/01/20מ"שטראוס גרופ בעיוזמה ותיקה

לתקופת, דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות מחדש את גב .1  

2כמפורט בסעיף , 2020 בפברואר 5שתחילתה ביום , כהונה בת שלוש שנים  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה

1מיוחדת10:00 239416310.016930/01/20מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

1. Approval of the Company's engagement in directors' and 

officers' insurance policies, as a framework transaction, for a 

period of three years starting February 1, 2020, including the 

allocation of premiums between the Company and Israel 

Corporation Ltd.לארוב מיוחדעברבעדבעד√

1ח"אג16:00 575465.30.107230/01/20יר הולדינגס לימיטד-אוליוזמה ותיקה

לזימון לאסיפה וכן' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המצורף כנספח א .1  

לרבות התיקון לשטר, להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים  

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון. הנאמנות  

√לארוב מיוחדעברבעדכחלק בל, 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון לאסיפה9שבסעיף 

1מיוחדת14:00 26539140.033502/02/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

  לדוח זימון1כמפורט בסעיף , אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה .1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.האסיפה

1מיוחדת14:00 6595000.005803/02/20מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

הנמנה על בעלי השליטה, ר משה בן שאול"אישור הסמכתו מחדש של ד .1  

1החל מיום , ר דירקטוריון החברה לתקופה של שנתיים"לכהן כיו, בחברה  

הנמנית אף היא על, תמר גלילי' גב, במקביל לכהונתה של בתו, 2020בינואר   

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"כמנכ, בעלי השליטה בחברה

2מיוחדת14:00 6595000.005803/02/20מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון החברה כאמור"כיו, ר בן שאול"בכפוף לאישור מינויו של ד .2  

ר בן"אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם העסקה עם ד,  לעיל1בסעיף   

2020 בינואר 1החל מיום , לתקופה של שנתיים, ר דירקטוריון החברה"שאול כיו  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדזאת ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתו הנוכחיים כפי שאושרו ע
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3מיוחדת14:00 6595000.005803/02/20מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

ללא שינוי)ל החברה "כמנכ, גלילי' אישור עדכון מנגנון המענק השנתי לגב .3  

כך שיקבע כי הזכאות למענק השנתי תהא בהתאם לעמידה ביעד, (בתקרות  

EBITDA  חלף עמידה (כהגדרת המונח במדיניות התגמול)של קבוצת אילקס  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.במאוחד EBITDA ביעד

4מיוחדת14:00 6595000.005803/02/20מ"אילקס מדיקל בעיוזמה ותיקה

לחוק החברות' א267אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף  .4  

ללא שינוי ביחס למדיניות, 2020 בינואר 1 שנים החל מיום 3לתקופה של   

למעט עדכון תקרת עלות שכר הבסיס החודשי, התגמול הקיימת של החברה  

√לארוב מיוחדעברבעדבעדעדכון משקלם היחסי של רכיבי; ל החברה "ר דירקטוריון החברה ולמנכ"ליו

√לארוב מיוחדנגדבעדל החברה"עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ .11בוטלה17:00 11301040.031303/02/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדנגדבעד.התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההיגיינה .22בוטלה17:00 11301040.031303/02/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדנגדבעד.אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה .33בוטלה17:00 11301040.031303/02/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדבעדבעדאישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .44בוטלה17:00 11301040.031303/02/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

16:00 0.022104/02/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

1התכנסות

ע "ני'' מס(. ש.אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח

אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות ( ,1162528

√לארוב מיוחדעברבעד2020.1.2משולמת ביום 

16:00 0.022104/02/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

2התכנסות

  עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול2020 בינואר 23אישור ההסכם מיום  .2

אלון אנרגיה בישראל-בשליטת דור, ")ניהול רשתות("מ "בע (1999(רשתות   

)1988 ) ההסכם("מ ומר מוטי בן משה "בע √לארוב מיוחדעברבעד)"

16:00 0.086804/02/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

1התכנסות

ע "ני'' מס(. ש.אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח

אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות ( ,1162528

√לארוב מיוחדעברבעד2020.1.22משולמת ביום 

16:00 0.086804/02/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

2התכנסות

  עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול2020 בינואר 23אישור ההסכם מיום  .2

אלון אנרגיה בישראל-בשליטת דור, ")ניהול רשתות("מ "בע (1999(רשתות   

)1988 ) ההסכם("מ ומר מוטי בן משה "בע √לארוב מיוחדעברבעד)"

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכדירקטורית חיצונית בחברה, עמית אורלנד' מינויה מחדש של הגב .11מיוחדת11:00 2406500.03105/02/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת13:00 00.008105/02/20יוחננוףיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של גב .1  

החל ממועד אישור האסיפה, בת שלוש שנים √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

2מיוחדת13:00 00.008105/02/20יוחננוףיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, רן כדירקטורית חיצונית בחברה-אסתרי גילעז' מינויה של גב .2  

החל ממועד אישור האסיפה, בת שלוש שנים √לארוב מיוחדעברנגדבעד.

1מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

 30לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 

√לארוב רגילעברבעדבעד2019, ביוני

2מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

 30ל החברה החל מיום "לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019, ביוני

3מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

  ביוני30בתוקף החל מיום ,  לתקנון החברה114.2לאשר את תיקון סעיף  .3

√לארוב מיוחדעברבעדבעדביחס לשיפוי נושא משרה בחברה ,2019

4מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

  למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של8.2לאשר את תיקון סעיף  .4

החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה , 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019 ביוני 30בתוקף החל מיום 

5מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

  למדיניות התגמול7.2.1.6.3-ו (סעיף ההגדרות) 1לאשר את תיקון סעיפים  .5

 של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי

 , בדצמבר16החל מיום , ל החברה"האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(ואילך) 2020בגין שנת  2019

6מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

  למדיניות התגמול של נושאי המשרה של7.2.1.6.3לאשר את תיקון סעיף  .6

ל החברה"החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנכ  

  בגין שנת2019,  בדצמבר16החל מיום , ל החברות הבנות המהותיות"ומנכ

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(ואילך) 2020

7מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

עד לאסיפה, מר דארן גלאט, בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור .7  

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

8מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

עד לאסיפה, מר רן פורר, בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור .8  

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

9מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל 

,  בדצמבר1החל מיום ,  שעל סדר היום1לרבות התיקון המוצע בנושא , בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד2019

10מיוחדת11:00 73451300.017806/02/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

 לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל .10

 , בדצמבר1החל מיום ,  שעל סדר היום1לרבות התיקון המוצע בנושא , בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2019

1מיוחדת13:00 2077990.031306/02/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת-אסתרי גילעז' מינוי גב - 1נושא  .1  

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020,  בפברואר16החל מיום , כהונה נוספת

2מיוחדת13:00 2077990.031306/02/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה  - 2נושא 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020,  בפברואר16החל מיום , נוספת
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1ח התייעצות"אג13:30 157407.219/02/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  עדכון על1.2.  עדכון של החברה בנושא תהל1.1: על סדר יומן של האסיפות .1

עדכון1.3. בנוגע לפעילות החברה בסין, מר שמואל חיבל, ל קרדן סין"ידי מנכ  

דיון והתייעצות של מחזיקי1.4. בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב  

√לאי ה"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

1ח התייעצות"אג13:30 19/02/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  עדכון על1.2.  עדכון של החברה בנושא תהל1.1: על סדר יומן של האסיפות .1

עדכון1.3. בנוגע לפעילות החברה בסין, מר שמואל חיבל, ל קרדן סין"ידי מנכ  

דיון והתייעצות של מחזיקי1.4. בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב  

√לאר.לדיוןדיוןדיוןי ה"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

1מיוחדת14:00 88260340.011226/02/20מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיוזמה ותיקה

לדוח' המצורפת כנספח א, לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק .1  

א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , זימון האסיפה √לארוב מיוחדעברבעדבעד.

1מיוחדת14:00 239844380.010326/02/20מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

1. To approve an amendment to the Company’s compensation 

policy to increase the maximum coverage that the Company is 

authorized to procure under, and the maximum annual premium 

that the Company is authorized to pay for, policies of D&amp;O 

insuranceבעדבעד

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

1שנתית14:00 58372140.021327/02/20מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

31הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום  .1  

  ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה2018בדצמבר 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןבאותו התאריך

2שנתית14:00 58372140.021327/02/20מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

 כרואי החשבון המבקרים של (PWC) לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן .2

√לארוב רגילעברבעדבעדוזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החברה

3שנתית14:00 58372140.021327/02/20מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד לתום .3

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה

4שנתית14:00 58372140.021327/02/20מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

דן כדירקטורית בחברה עד-דיאנה אלשטיין' לאשר את מינויה מחדש של גב .4  

√לארוב רגילעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

5שנתית14:00 58372140.021327/02/20מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה' לאשר את מינויה מחדש של דר .5  

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

6שנתית14:00 58372140.021327/02/20מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום .6

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה

7שנתית14:00 58372140.021327/02/20מ"שופרסל בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה עד לתום .7

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמיכל ספיר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב .11שנתית14:00 11573980.02527/02/20מ"ארד בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מינויו של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה .22שנתית14:00 11573980.02527/02/20מ"ארד בעיוזמה ותיקה

3שנתית14:00 11573980.02527/02/20מ"ארד בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון"יו- אופן 'ר הוגו צ"אישור עדכון גמול חודשי והארכת כהונה לד .3  

√לארוב רגילעברבעדבעדארד

1מיוחדת נדחית12:00 1699840.043705/03/20מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

 עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת .1

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

2מיוחדת נדחית12:00 1699840.043705/03/20מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

און ואישורו לתקופה בת-עדכון תנאי הסכם השירותים בין החברה למושב רם .2  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

3מיוחדת נדחית12:00 1699840.043705/03/20מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

ל"אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר עמית רגב בתוקף תפקידו כמנכ .3  

2017החברה ועדכון תנאי כתבי האופציה שהוקצו לו בשנת  √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

4מיוחדת נדחית12:00 1699840.043705/03/20מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון"אישור תנאי הכהונה של מר יוסף ביתן בתוקף תפקידו כיו .4  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.החברה

או יוצעו על ידי המושב/עדכון גמול דירקטורים בחברה שהוצעו ו .55מיוחדת נדחית12:00 1699840.043705/03/20מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.עדכון נוסח כתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה .66מיוחדת נדחית12:00 1699840.043705/03/20מ"בע (1999)און השקעות והחזקות -רםיוזמה ותיקה

1מיוחדת16:00 12293610.009505/03/20מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

1. Approval of the remuneration to the Company's new Chief 

Executive Officer.נגדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

בעדללא המלצה.Amendment of the Company’s Compensation Policy .22מיוחדת16:00 12293610.009505/03/20מ"סלקום ישראל בעיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהמינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני .11מיוחדת17:00 25691460.015605/03/20מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהנופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית בחברה' מינוי של גב .22מיוחדת17:00 25691460.015605/03/20מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

3מיוחדת17:00 25691460.015605/03/20מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

גיסו של בעל השליטה, אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן .3  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהבחברה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהאישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטה .44מיוחדת17:00 25691460.015605/03/20מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה יוזמה ותיקה

1מיוחדת10:00 19884510.017311/03/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

וזאת, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, עדכון מדיניות התגמול של החברה .1  

2020,  בינואר1החל מיום  √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

2מיוחדת10:00 19884510.017311/03/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

79,628אישור הקצאת ,  שעל סדר היום לעיל1.1בכפוף לאישור נושא  .2  

בנות,  מניות רגילות79,628-הניתנות למימוש ל, אופציות לא רשומות למסחר  

ל החברה"מנכ, למר יעקב הבר, של החברה, כל אחת. נ.ח ע"ש 1 בעדללא המלצה.

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

1שנתית10:00 1290490.02812/03/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

מר ויקטור אדריאן , ר דירקטוריון החברה"אישור הסכם הניהול עם יו .1  (אבי)

אשר תחילתה,  שנים3וזאת לתקופה נוספת בת , מבעלי השליטה בה, בגס  

2020 בינואר 1ביום  √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהאישור מדיניות התגמול של החברה .11מיוחדת12:00 13050150.032612/03/20מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה
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√לארוב רגילעברבעדללא המלצהאישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה .22מיוחדת12:00 13050150.032612/03/20מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

3מיוחדת12:00 13050150.032612/03/20מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

כפי שיכהנו, אישור הענקת פטור לכלל הדירקטורים ולנושאי משרה בחברה .3  

בעלת")מ "אשר אינם נמנים על קבוצת מחשוב ישיר בע, בה מעת לעת  

מחשוב ישיר"או " השליטה √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.("

4מיוחדת12:00 13050150.032612/03/20מ"וואן טכנולוגיות תוכנה בעיוזמה ותיקה

אשר נמנים על, אישור הענקת פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה .4  

ל במחשוב"בעל השליטה ומנכ)עדי אייל : ה"קרי לה, בעלת השליטה בחברה  

ר"ר דירקטוריון החברה ויו"יו)ניצן ספיר , (ל החברה"דירקטור ומנכ, ישיר  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהדירקטורית בחברה ודירקטור)ודינה עמיר  (דירקטוריון מחשוב ישיר

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהאישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה .11מיוחדת15:00 2529230.011312/03/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

2מיוחדת15:00 2529230.011312/03/20מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעיוזמה ותיקה

 אישור מחדש להענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר .2

או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי/הם ו  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההשליטה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם

1מיוחדת14:00 239844380.010617/03/20מ"אלביט מערכות בעיוזמה ותיקה

1. To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first 

three-year term commencing on the close of the Meetingבעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

1מיוחדת12:30 170062880.01418/03/20מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

לסדר' ב כנספח א"המצ, לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק .1  

חוק: "להלן) 1999- ט "התשנ, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , היום  

כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים, עוד לאשר. ("החברות  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההתשע, (התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג-אישור מיוחד ואי)פיננסיים 

2מיוחדת12:30 170062880.01418/03/20מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

המפורטים, מר אורי לוין, ל הבנק"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ .2  

2019 בדצמבר 2החל מיום , לסדר היום' בנספח ב √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

3מיוחדת12:30 170062880.01418/03/20מ"בנק דיסקונט לישראל בעיוזמה ותיקה

מר שאול קוברינסקי, ר הדירקטוריון"לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו .3 , 

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה. לסדר היום4.1.3כאמור בסעיף 

1מיוחדת14:00 25218340.013418/03/20מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

1. Approval of an amendment to the Company's Compensation 

Policy for Office Holdersבעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

2מיוחדת14:00 25218340.013418/03/20מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

2. Approval of compensation to the Company's Chairman of the 

Board of Directorsלארוב רגילעברנגדללא המלצה√

3מיוחדת14:00 25218340.013418/03/20מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

3. Approval of general compensation terms to the Company's 

directorsנגדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

4מיוחדת14:00 25218340.013418/03/20מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

4. Approval and ratify compensation, including the grant of 

indemnification and release letters to Mr. Yossi Shachak and Mr. 

Richard Hunter and that these directors will benefit from the 

Company's D&amp;O policyלארוב רגילעברנגדללא המלצה√

5מיוחדת14:00 25218340.013418/03/20מ"חברת פרטנר תקשורת בעיוזמה ותיקה

5. Do your holdings and your vote DO NOT require 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 לארוב רגילעברבעד√

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהאישור מדיניות התגמול של החברה .11מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהל החברה"הארכת ותיקון הסכם ניהול עם מנכ .22מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהאישור התחייבות לפטור למר יגאל דמרי .33מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהל"סמנכ, איריס דמרי' הארכת ותיקון הסכם העסקה גב .44מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהאיריס דמרי' אישור התחייבות לפטור לגב .55מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהתמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי גב .66מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי .77מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

8מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

12הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמרי לתקופה בת  .8  

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהחודשים

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהמתן מענק פרישה למר חזקיה דמרי בתום תקופת ההעסקה .99מיוחדת נמשכת15:00 11804950.015218/03/20מ"דמרי בניה ופיתוח בע.ח.ייוזמה ותיקה

1מיוחדת16:00 4058130.017618/03/20מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

1. To approve amendments to the Company’s Compensation 

Policy and to approve and ratify the purchase of directors’ and 

officers’ liability insurance policy, as detailed in the proxy statement.בעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט
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2מיוחדת16:00 4058130.017618/03/20מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

2. To clarify the Company’s equity-based award policy for non-

employee directors, including external directors, as detailed in the 

Proxy statement.נגדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

3מיוחדת16:00 4058130.017618/03/20מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

3. To approve the grant to the Company’s President and Chief 

Executive Officer of (i) performance-based stock options and 

performance-based RSUs in exchange for a waiver of certain prior 

grants and (ii) service stock options, as detailed in the proxy statנגדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

4מיוחדת16:00 4058130.017618/03/20מ"איתמר מדיקל בעיוזמה ותיקה

4. To approve a special bonus to the Company’s President and 

Chief Executive Officerנגדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

1ח"אג16:00 387934.30.170423/03/20ספנסר אקוויטי גרופ לימיטדיוזמה ותיקה

 תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון המוצע לשטר הנאמנות המצורף.1.1

וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים ("התיקון לשטר: "להלן)' כנספח א  

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה. לרבות התיקון לשטר הנאמנות, הנדרשים  

√לארוב מיוחדלא עברבעדולעניין זה יראו,  שלהלן9כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

1מיוחדת17:00 55808520.015124/03/20מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

 הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה .1

ל החברה המכהן או שיכהן"המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ  

 מעת לעת ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהלעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקת

2מיוחדת17:00 55808520.015124/03/20מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

 הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה .2

ל החברה המכהן או שיכהן"המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ  

 מעת לעת ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהלעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם

3מיוחדת17:00 55808520.015124/03/20מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

 אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו לדירקטורים .3

בין היתר לדירקטורים מטעם בעלת השליטה, המתגוררים מחוץ לישראל  

אשר מכהנים או יכהנו מטעם בעלת השליטה בדירקטוריון החברה, בחברה √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה .44מיוחדת17:00 55808520.015124/03/20מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה .55מיוחדת17:00 55808520.015124/03/20מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

6מיוחדת17:00 55808520.015124/03/20מ"הפניקס אחזקות בעיוזמה ותיקה

לוין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה (רוחה)מינוי גברת רחל  .6  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה. שנים ולאשר לה כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה3ראשונה בת 

1כללית14:00 7872300.005425/03/20מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

1. To approve an amended Compensation Policy for Executive 

Officers and Compensation Policy for Directorsבעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

2כללית14:00 7872300.005425/03/20מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

2. Subject to the approval of Proposal 1, to approve the grant of 

options to each of the currently serving directors.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

3כללית14:00 7872300.005425/03/20מ"קמהדע בעיוזמה ותיקה

3. To approve amended compensation terms and a one-time 

award of equity-based compensation, consisting of options and 

restricted shares, to Mr. Amir London, the Chief Executive Officer 

of the Company.בעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

1מיוחדת15:00 189677780.016825/03/20מ"בנק מזרחי טפחות בעיוזמה ותיקה

התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים: תיאור טבעו של הנושא .1  

ההחלטה. לרבות המבקר הפנימי הראשי של הבנק, ונושאי המשרה האחרים  

לביטוח ("פוליסת הביטוח"– להלן )לאשר את ההתקשרות בפוליסה : המוצעת  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהא (ובכללם אלה שימונו בעתיד)המכהנים מעת לעת , אחריות נושאי המשרה

1ח"אג18:30 676244.80.193426/03/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

1.1.   דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב1.2. קבלת דיווח מאת החברה

 לרבות בדבר הצעדים שעל הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לנקוט כדי להגן על

במחזיקי, לרבות בנוגע להגנה מידית מפני פעולות שיפגעו בנאמן, זכויותיהם  

√לאר.לדיוןדיוןדיון דיון בנושאים נוספים שיוע1.3. אגרות החוב או בנכסי החברה

1מיוחדת11:00 2406500.028729/03/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

בהתאם, איריס פיין כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של הגב .1  

שתחילתה, שנים (3)לתקופת כהונה בת שלוש , לחוק החברות (א)245לסעיף   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה2020 מרץ 29קרי ביום , במועד אישור האסיפה

1מיוחדת10:00 1380030.018331/03/20מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

 לאשר את התקשרות החברה עם החברה הרוכשת וחברת היעד בהסכם .1

את עסקת המיזוג ואת כל יתר הפעולות וההתקשרויות, על מכלול תנאיו, המיזוג  

ובכלל זה פרעון ההלוואה לתאגיד הבנקאי ואגב כך)בקשר עם עסקת המיזוג   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהשחרור בעל השליטה בחברה מערבות אישית אשר העמיד לטובת חלק מההלו

2מיוחדת10:00 1380030.018331/03/20מ"אקסלנז ביוסיינס בעיוזמה ותיקה

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי, לאשר ולאשרר את רכישת הפוליסה .2  

ל"משרה בחברה שאינם קשורים לקבוצת השליטה בחברה או קרוביהם או מנכ  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה. לדוח זימון האסיפה1.2כמפורט בסעיף , החברה



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 
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הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף
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הצבעה

החלטת
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ה
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1מיוחדת14:00 85161390.019101/04/20מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

 לאשר את מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור .1

לתקופה בת שלוש, היינו)החל מתום תקופת כהונתו השנייה , חיצוני בחברה  

1.5.2020-שנים שתחילתה ביום ה √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה(

1מיוחדת15:00 52320210.027301/04/20מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

התיקונים במדיניות . אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

לדוח זימון האסיפה ' התגמול לנושאי המשרה בחברה מסומנים על גבי נספח א

ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה 

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצה.2019 באוקטובר 30ביום 

2מיוחדת15:00 52320210.027301/04/20מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

בגין כהונתו , מר ניר שטרן, ל החברה"אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצה.2020 בינואר 22החל מיום , ל החברה"כמנכ

3מיוחדת15:00 52320210.027301/04/20מ"פז חברת הנפט בעיוזמה ותיקה

ח לישיבה לדירקטורים המכהנים" ש4,000לאשרר תשלום גמול בסך  .3  

כאשר הסכום צמוד למדד מחודש)בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות   

וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון, (מ כדין" ובתוספת מע2010פברואר   

2009 בנובמבר 25החברה מיום  √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 1שנתית10:00 00.034402/04/20גנריישן קפיטליוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה .22שנתית10:00 00.034402/04/20גנריישן קפיטליוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם .33שנתית10:00 00.034402/04/20גנריישן קפיטליוזמה ותיקה

1מיוחדת12:00 19057750.005102/04/20מ"מגה אור החזקות בעיוזמה ותיקה

לחוק' א267אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף  .1  

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצה2020 בפברואר 24 שנים החל מיום 3לתקופה של , לרבות עדכונה, החברות

18:00 0.026102/04/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

1התכנסות

את התקשרות, להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה .1  

√לארוב רגילעברבעד2020החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לשנת 

18:00 0.026102/04/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

2התכנסות

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

 התקשרות החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה החל

√לארוב רגילעברבעד(  אלף דולר75עד פרמיה שנתית בגובה של ,  ואילך2021משנת 

18:00 0.026102/04/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

3התכנסות

אלון: "להלן(מ "לאשרר את התקשרות החברה עם אלון חיפושי גז טבעי בע .3  

  וכן את2019 באוגוסט 26 שנים החל מיום 3בהסכם ניהול לתקופה של , )"גז

√לארוב רגילעברבעדהתיקון להסכם הניהול

18:00 02/04/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

1התכנסות

את התקשרות, להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה .1  

√לארוב רגילעבר2020החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לשנת 

18:00 02/04/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

2התכנסות

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

 התקשרות החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה החל

√לארוב רגילעבר אלף דולר75עד פרמיה שנתית בגובה של ,  ואילך2021משנת 

18:00 02/04/20מ"אלון חברת הדלק לישראל בעיוזמה ותיקה

ח ללא "אג

3התכנסות

אלון: "להלן(מ "לאשרר את התקשרות החברה עם אלון חיפושי גז טבעי בע .3  

  וכן את2019 באוגוסט 26 שנים החל מיום 3בהסכם ניהול לתקופה של , )"גז

√לארוב רגילעברהתיקון להסכם הניהול

1מיוחדת14:00 5729220.035305/04/20מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

ל החברה באופן ש"לאשר את שינוי תנאי כהונתו של מר ניר אלימלך כמנכ .1 : 

חלף מתן) מר ניר אלימלך יועסק כעובד של החברה 1.1.2020החל מיום  (1)  

  שכרו1.1.2020החל מיום ( 2); (שירותי ניהול באמצעות חברה בשליטתו

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהיוקצו למ (3)וכן ; ח" ש105,000החודשי של מר ניר אלימלך יהיה 

2מיוחדת14:00 5729220.035305/04/20מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

 (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית)לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית  .2

  כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה בשליטת מר367,746של 

אשר תנאיהם כמפורט בנספח א, ר דירקטוריון החברה"יו, שמואל וולודינגר ' 

לדוח העסקה

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

3מיוחדת14:00 5729220.035305/04/20מ"בע. אס.סי.רבל אייוזמה ותיקה

 (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית)לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית  .3

  כתבי אופציה המירים למניות החברה לקיבוץ רביבים בגין הצבת93,800של 

אשר תנאיהם, חברת קיבוץ רביבים שאינה נושאת משרה לעבודה חברה  

לדוח העסקה' כמפורט בנספח א

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

1מיוחדת בוטלה14:00 2629140.040306/04/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית)לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית  .1

ל החברה" כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה למנכ208,000של  , 

√לארוב מיוחדבעדללא המלצהלדוח העסקה' אשר תנאיהם כמפורט בנספח א, מר פביו קהאן

2מיוחדת בוטלה14:00 2629140.040306/04/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית)לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית  .2

  כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה בשליטת מר155,000של 

אשר תנאיהם כמפורט בנספח א, ר דירקטוריון החברה"יו, שמואל וולודינגר ' 

√לארוב מיוחדנגדללא המלצה.לדוח העסקה

1ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

זהות חברי הנציגות הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את מגדל חברה 

ניתן לבחור נציגים נוספים . מ כחברת נציגות מחזיקי אגרות החוב"לביטוח בע

הצהרת המועמד והסכם שכר - ד עודד גולדשטיין "עו: שהגישו מועמדות כדלקמן

√לארוב רגילעברנמנע.1-ב כנספח א"טרחה המוצע מצ
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2ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

זהות חברי הנציגות הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את מגדל חברה 

ניתן לבחור נציגים נוספים . מ כחברת נציגות מחזיקי אגרות החוב"לביטוח בע

הצהרת - ד אברהם קרן "אסף אפרתי ועו (ח"רו)ד "עו: שהגישו מועמדות כדלקמן

√לארוב רגיללא עברנמנע.2-ב כנספח א"המועמדים והסכם שכר טרחה המוצע מצ

3ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

זהות חברי הנציגות הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את מגדל חברה 

ניתן לבחור נציגים נוספים . מ כחברת נציגות מחזיקי אגרות החוב"לביטוח בע

הצהרת המועמד והסכם שכר - מר קובי נימקובסקי : שהגישו מועמדות כדלקמן

√לארוב רגיללא עברנמנע.3-ב כנספח א"טרחה המוצע מצ

4ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .4

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם- משרד עורכי דין , פרץ פיגל: (אקראי  

√לארוב רגיללא עבר זה כ1.2ההחלטה בסעיף . 1-ב כנספח ב"להסכם שכר הטרחה המצ

5ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .5

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

באמצעות עורך הדין עופר צור בהתאם- עורכי דין ', גורניצקי ושות: (אקראי  

√לארוב רגילעבר זה כ1.2ההחלטה בסעיף . 2-ב כנספח ב"להסכם שכר טרחה המצ

6ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .6

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

ד"באמצעות עוה- משרד עורכי דין ' טולידאנו ושות, בן נתן, ארדינסט: (אקראי  

√לארוב רגיללא עברב"רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ

7ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .7

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

באמצעות- עורכי דין , סטיס- עורכי דין ומושקוביץ ' אמיר פלמר ושות: (אקראי  

√לארוב רגיללא עברד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ בהתאם להסכם שכר הט"עוה

8ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .8

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

ד"משרד עו' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות' גיא בכר לביא ושות: (אקראי  - 

√לארוב רגיללא עברההחלטה. 5-ב כנספח ב"בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ

9ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .9

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

באמצעות עורכי הדין גיל אורן ואסף, עורכי דין', יגאל ארנון ושות: (אקראי  

√לארוב רגיללא עברההחלטה. 6-ב כנספח ב"מסיקה בהתאם להסכם לשכר הטרחה המצ

10ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .10

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

באמצעות עורכי הדין אברהם וול ובועז' פישר בכר חן וול אוריון ושות: (אקראי  

√לארוב רגיללא עברבעדההח. 7-ב כנספח ב"נוימן בהתאם להסכם לשכר הטרחה המצ

11ח"אג18:00 535981.60.179206/04/20רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטדיוזמה ותיקה

 ,זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות .11

סדר הופעת המועדים הינו)הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן   

הצהרת המועמד- ד הדין ארנון שגב "באמצעות עו' ארנון שגב ושות: (אקראי  

√לארוב רגיללא עבר1.2ההחלטה בסעיף . 8-ב כנספח ב"והסכם שכר טרחה המוצע מצ

1שנתית נדחית13:30 40940230.053807/04/20מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

ר דירקטוריון"המכהן כיום כיו, אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין .1  

  לדוח2.1כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, החברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.זימון האסיפה המצורף

2שנתית נדחית13:30 40940230.053807/04/20מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

המכהן כיום כדירקטור, אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין .2  

  לדוח2.1כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, בחברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.זימון האסיפה המצורף

3שנתית נדחית13:30 40940230.053807/04/20מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

המכהן כיום כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג .3 , 

  לדוח זימון2.1כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.האסיפה המצורף

4שנתית נדחית13:30 40940230.053807/04/20מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

המכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה, אורית לרר' אישור מינויה של גב .4  

  לדוח2.1כמפורט בסעיף , כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, בחברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.הזימון המצורף

5שנתית נדחית13:30 40940230.053807/04/20מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

2.1כמפורט בסעיף , אישור מינויו של מר יוסי פרייברון כדירקטור בחברה .5  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.לדוח הזימון המצורף

6שנתית נדחית13:30 40940230.053807/04/20מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

 כרואי (PWC) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן .6

 החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החברה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים בגין תקופת כהונתם
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7שנתית נדחית13:30 40940230.053807/04/20מ"ים לקרקעות בע-חברת גביוזמה ותיקה

בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה (ללא החלטה)דיון  .7  

2019 בדצמבר 31 ולשנה שהסתיימה ביום 2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום  √לאר.לדיוןבעדדיון.

1מיוחדת14:00 35479720.032312/04/20מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

 לאשר את התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של .1

 דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של

וכן;  לדוח זימון האסיפה הכללית1בתנאים כמפורט בסעיף , החברה מעת לעת  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמ, החברה תהא רשאית, לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.תיקון תקנון החברה ביחס למספר חברי הדירקטוריון המירבי .11מיוחדת14:00 31298210.012720/04/20מ"מבני תעשיה בעיוזמה ותיקה

1שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

 31דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019בדצמבר 

2שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה .2

ועד לתום האסיפה הכללית השנתית, 2020החשבון המבקר של החברה לשנת   

וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון, הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההמבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר שלמה רודב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .33שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר דוד שמואל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .44שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

5שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

  לדוח זימון1.4 כמפורט בסעיף , לאמץ ולאשר את מנגנון חלוקת הפרמיות .5

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההאסיפה לתקופה של שלוש שנים מיום אישור האסיפה הכללית

6שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

ר דירקטוריון החברה"לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו .6 , 

  לדוח1.5 כפי שפורט בסעיף , ספנות, שבין החברה לבין בעלת השליטה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהזימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים מיום אישור האסיפה הכללית

7שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

שבין, תבורי-ל יפאורה"לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של מנכ .7  

  לדוח1.6כמפורט בסעיף , ספנות, תבורי לבין בעלת השליטה בחברה-יפאורה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה2021 בינואר 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום , העסקה

8שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

שבין, תבורי-ר יפאורה"לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו .8  

  לדוח1.7כמפורט בסעיף , ספנות, תבורי לבין בעלת השליטה בחברה-יפאורה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה2021 בינואר 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום , העסקה

9שנתית ומיוחדת16:00 11582650.024620/04/20מ"קרור אחזקות בעיוזמה ותיקה

שבין יפ, אורה-ר יפ"לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו .9 -

 , לדוח העסקה1.8כמפורט בסעיף , ספנות, אורה לבין בעלת השליטה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה2021 בינואר 1לתקופה של שלוש שנים שתחילה ביום 

1שנתית10:00 239416310.015923/04/20מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

1. Election of Yoav Doppelt, Aviad Kaufman, Avisar Paz, Sagi 

Kabla, Ovadia Eli, Reem Aminoach, Lior Reitblatt and Tzipi Ozer 

Armon to serve as directors, effective as of the date of the Meeting, 

until the next annual general meeting of shareholders of theלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

2שנתית10:00 239416310.015923/04/20מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

2. Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG 

International, as the Company’s independent auditor until the next 

annual general meeting of shareholders of the Companyלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

3שנתית10:00 239416310.015923/04/20מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

3. Approval of the award of equity-based compensation, consisting 

of restricted shares, to each director (who is not an officer or 

director of Israel Corporation Ltd.) serving in such capacity 

immediately following the Meeting, and to each other such direבעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

4שנתית10:00 239416310.015923/04/20מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

4. Approval of an amendment to the Company’s Memorandum of 

Association and Articles of Association, to facilitate a change in the 

Company's formal name to "ICL".בעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

5שנתית10:00 239416310.015923/04/20מ"כימיקלים לישראל בעיוזמה ותיקה

5. Presentation and discussion on our audited financial statements 

for the year ended December 31, 2019.לאר.לדיוןבעדדיון√

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהאישור חידוש התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים .11מיוחדת12:00 58656100.014823/04/20מ"בתי זקוק לנפט בעיוזמה ותיקה

1ח"אג16:00 137821.90.063123/04/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

לאשר לדחות את מועד הפדיון הסופי: דחיית מועדים נוסח ההחלטה .1  

הריבית על קרן. 1.7.2020ליום , של החברה ('סדרה ב)למחזיקי אגרות החוב   

 אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על

√לארוב מיוחדעברבעדכי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף, יודגש. תיקוניו
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2ח"אג16:00 137821.90.063123/04/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

כ"ובסה, הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד הפדיון הסופי מעת לעת .2  

נוסח (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) יום במצטבר 30דחייה כוללת עד   

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועד הפדיון הסופי: ההחלטה , 

√לארוב מיוחדעברבעדובלבד שסך הימים אשר יי,  ימים כל דחייה15בתקופות שלא יעלו על 

1שנתית13:00 2077990.028327/04/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות דירקטוריון לשנים  - 1נושא 

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.2019-  ו2018

החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה - 2נושא  .22שנתית13:00 2077990.028327/04/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה √לארוב רגילעברבעדללא המלצה. 

3שנתית13:00 2077990.028327/04/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום - 3' נושא מס .3  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

4שנתית13:00 2077990.028327/04/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום - 4' נושא מס .4  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

5שנתית13:00 2077990.028327/04/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה עד תום - 5' נושא מס .5  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית13:00 2077990.028327/04/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

מינוי מחדש של מר אריה קופמן כדירקטור בחברה עד תום - 6' נושא מס .6  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

7שנתית13:00 2077990.028327/04/20מ"אוברסיז קומרס בעיוזמה ותיקה

מינוי מחדש של מר שאול דנקור כדירקטור בחברה עד תום - 7' נושא מס .7  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

1מיוחדת16:00 283171890.01330/04/20מ"קבוצת עזריאלי בעיוזמה ותיקה

שרון עזריאלי' שהוענקו לגב, הארכת תוקפם של כתבי שיפוי ופטור מאחריות .1  

שהינן מבעלות השליטה בחברה ומכהנות כדירקטוריות, נעמי עזריאלי' ולגב  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.בחברה

√לאדיוןדיוןדיון2019-  ו2018דיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 1שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר יהודה כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .22שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר אילן אופיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .33שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר אילן אשל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .44שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר יעקב קרני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .55שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר יעקב שן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .66שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר מוטי אליאסי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .77שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

8שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

עינת אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית' מינוי מחדש של גב .8  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהבחברה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהענת שילה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב .99שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר שאול גור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה .1010שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

11שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי .11

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהתלוי בחברה

12שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר דורון הראל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי .12

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהבאותם תנאי כהונה, בחברה

13שנתית11:00 2406500.028203/05/20מ"גולן מוצרי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

קוסט פורר גבאי, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה .13  

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית, את קסירר  

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של, השנתית הבאה של החברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהרואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

1מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור  .1 , 

 לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.של החברה

2מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

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

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

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.המניות של החברה

3מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

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

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

4מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית' לאשר את הארכת כהונתה של גב .4  

  שנים שתחילתה ביום3של  (כהונה שלישית)לתקופת כהונה נוספת , בחברה

2020, במאי 15 √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

5מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

 ,לאשר את הארכת כהונתו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה .5

 , במאי15 שנים שתחילתה ביום 3של  (כהונה שלישית)לתקופת כהונה נוספת 

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.2020

6מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית' בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב .6  

לאשר מחדש את תנאי הכהונה,  שעל סדר היום לעיל4כאמור בנושא , בחברה  

ב" לדוח הזימון המצ1.6.2- ו1.6.1כמפורט בסעיפים , וההעסקה בעבורה √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.
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7מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

 בכפוף לאישור מינויו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה .7

לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה,  שעל סדר היום לעיל5כאמור בנושא   

כמפורט בסעיפים, בעבורו ב"שבדוח הזימון המצ 1.6.2 -ו 1.6.1   √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

8מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

גבאי את קסירר כרואה החשבון, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט .8  

  ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית2020המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.הבאה של בעלי המניות של החברה

9מיוחדת10:00 19884510.016404/05/20מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איייוזמה ותיקה

 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019בדצמבר 

1ח התייעצות"אג11:00 137821.90.059904/05/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח והתייעצות בנוגע למצבה של החברה1.1: על סדר יומן של האסיפות .1

 וחברות הבנות שלה וכן באשר לפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר

לזימון זה' נספח א- עם פרויקט דאליאן כמפורט בהודעה החברה המצורפת כ . 

√לאדיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים 1.2

1ח התייעצות"אג11:00 0.059904/05/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

  דיווח והתייעצות בנוגע למצבה של החברה1.1: על סדר יומן של האסיפות .1

 וחברות הבנות שלה וכן באשר לפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר

לזימון זה' נספח א- עם פרויקט דאליאן כמפורט בהודעה החברה המצורפת כ . 

√לאדיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים 1.2

1שנתית17:00 00.048904/05/20אזורים ליו ריטיוזמה ותיקה

את הדוחות הכספיים של , בין היתר, הכולל, דיון בדוח התקופתי של החברה

 31החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019בדצמבר 

2שנתית17:00 00.048904/05/20אזורים ליו ריטיוזמה ותיקה

כרואה, רואי חשבון' מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות .2  

לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה, החשבון המבקר של החברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.הכללית השנתית הבאה של החברה

3שנתית17:00 00.048904/05/20אזורים ליו ריטיוזמה ותיקה

אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון' מינוי לראשונה של גב .3  

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, החברה  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.הכללית

4שנתית17:00 00.048904/05/20אזורים ליו ריטיוזמה ותיקה

 מינוי לראשונה של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון .4

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, החברה  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.הכללית

5שנתית17:00 00.048904/05/20אזורים ליו ריטיוזמה ותיקה

בדירקטוריון (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי של מר רון מאור כדירקטור  .5  

לתקופת כהונה ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה, החברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה

1שנתית13:00 4841880.024605/05/20מ"מניבים קרן הריט החדשה בעיוזמה ותיקה

ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת' מינוי מחדש של הגב .1  

2020 במאי 17החל מיום , כהונה נוספת באותם תנאי כהונה √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

2שנתית13:00 4841880.024605/05/20מ"מניבים קרן הריט החדשה בעיוזמה ותיקה

עד בושביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה -מינוי מחדש של מר גיל

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.2020 במאי 17החל מיום , נוספת באותם תנאי כהונה

3שנתית13:00 4841880.024605/05/20מ"מניבים קרן הריט החדשה בעיוזמה ותיקה

גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (נתי)מינוי מחדש של מר נתן  .3  

2020 במאי 17החל מיום , נוספת באותם תנאי כהונה √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

1שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

1כמפורט בסעיף , אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה .1  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.לדוח הזימון

2שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

2כמפורט בסעיף , כפי שהיו מעת לעת, הגמול המשולם לדירקטורים בחברה .2  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.לדוח הזימון

3שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

לתקופת, מירי נוה' גב, אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית .3  

בת שלוש שנים לרבות אישור התגמול שישולם לה בעבור (שניה)כהונה נוספת   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה. לדוח הזימון3כמפורט בסעיף , שירותיה כדירקטורית חיצונית

4שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, מר דוד בן עמי, אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני .4  

בת שלוש שנים לרבות אישור התגמול שישולם לו בעבור שירותיו (שניה)נוספת   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה. לדוח הזימון3כמפורט בסעיף , כדירקטור חיצוני

5שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

זהר, אלמגור, ברייטמן- אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט  .5  

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית', ושות  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה. לדוח הזימון4כמפורט בסעיף , הבאה של החברה

6שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

המכהן כדירקטור, (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של רמי דר  .6  

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של, בחברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , החברה

7שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

לתקופת כהונה, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של ניתאי טל .7  

 נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ועדכון תנאי

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , כהונתו והעסקתו

8שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

לתקופת, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר .8  

 כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ועדכון

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , תנאי כהונתו והעסקתו
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9שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

המכהן, (כדירקטור בלתי תלוי)אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן  .9  

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית, כדירקטור בחברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , הבאה של החברה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו

10שנתית ומיוחדת14:00 5019000.028405/05/20מ"בע (1966פארם אפ )נובולוג יוזמה ותיקה

בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני (ללא החלטה)דיון  .10  

2019 בדצמבר 31החברה לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום  √לאדיוןדיוןדיון.

1שנתית15:00 7096070.016905/05/20מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31החברה ליום 

2שנתית15:00 7096070.016905/05/20מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

 ,(EY) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר .2

 כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי, של החברה  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהההתקשרות עמו

3שנתית15:00 7096070.016905/05/20מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

עד לתום האסיפה, מר צור דבוש, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .3  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.השנתית הבאה

4שנתית15:00 7096070.016905/05/20מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

עד לתום האסיפה, מר קובי לוי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה .4  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.השנתית הבאה

5שנתית15:00 7096070.016905/05/20מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

עד לתום, נעמי אנוך' גב, מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה .5  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.האסיפה השנתית הבאה

6שנתית15:00 7096070.016905/05/20מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

 עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור מומחה .6

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.(באמצעות חברה בבעלותו)עם מר קובי לוי 

7שנתית15:00 7096070.016905/05/20מ"קליל תעשיות בעיוזמה ותיקה

מר אריה, ל לשעבר"אישור הארכת מועד תקופת מימוש כתבי אופציה למנכ .7  

√לארוב מיוחדלא עברנגדללא המלצה.ריכטמן

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהצית בחברה ואישור גמולה"ה אביטל שטיין כדח"חידוש כהונת ה .11מיוחדת17:00 34464220.012605/05/20מ"מנורה מבטחים החזקות בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors : Bradley A. Alford .11שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors : Rolf A. Classon .22שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors : Adriana Karaboutis .33שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors: Murray S. Kessler .44שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors:  Jeffrey B. Kindler .55שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors:  Erica L. Mann .66שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors: Donal O’Connor .77שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors: Geoffrey M. Parker .88שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Directors: Theodore R. Samuels .99שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

10שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

10. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst 

& Young LLP as the Company’s independent auditor, and 

authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through 

the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditorלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהAdvisory vote on executive compensation . .1111שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהRenew the Board’s authority to issue shares under Irish law .1212שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

13שנתית08:00 219653840.002506/05/20פריגו קומפנייוזמה ותיקה

13. Renew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-emption 

rights under Irish lawבעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElect of Director Marcello V. Bottoli .11שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElect of Director Michael L. Ducker .22שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElect of Director David R. Epstein . .33שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director Roger W. Ferguson, Jr . .44שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director John F. Ferraro .55שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director Andreas Fibig .66שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director Christina Gold .77שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director Katherine M. Hudson .88שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director Dale F. Morrison .99שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director Dr. Li-Huei Tsai .1010שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.Elect of Director Stephen Williamson .1111שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

12שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

12. Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our 

independent registered public accounting firm for the 2020 fiscal 

year.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

13שנתית10:00 561354680.000306/05/20.אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינקיוזמה ותיקה

13. Approve, on an advisory basis, the compensation of our 

named executive officers in 2019.לארוב רגילעברנגדללא המלצה√

1שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

2שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

גבאי את קסירר ודיווח על , פורר, קוסט: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה2019שכרו לשנת 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה .33שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה
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√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה .44שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה .55שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהרמי פרלינג כדירקטור בחברה'מינוי מחדש של מר ג .66שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה .77שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמורן קופרמן כדירקטורית בחברה' מינוי גב .88שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מר רון כהן כדירקטור בחברה .99שנתית14:00 26539140.032707/05/20מ"מיטרוניקס בעיוזמה ותיקה

1מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019,  בדצמבר31

2מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

כדירקטור בחברה לתקופת (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של גילון בק  .2  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהכהונה נוספת

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .33מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .44מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת .55מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .66מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

7מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

כדירקטור בלתי תלוי (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של שלמה זהר  .7  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהבחברה לתקופת כהונה נוספת

8מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

משרד קוסט– מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה  .8  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהפורר גבאי את קסירר

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה .99מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהאישור תיקון תקנון החברה .1010מיוחדת16:00 9445620.03607/05/20מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המיוזמה ותיקה

1שנתית17:00 2155840.018607/05/20מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

נוסח. בתוקף ממועד אישור האסיפה, תיקון תקנון ההתאגדות של החברה .1  

בהתאם, בתוקף ממועד אישור האסיפה, לאשר את תיקון התקנון: ההחלטה  

לדוח זימון זה' ב כנספח א"לנוסח התקנון המצ √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

2שנתית17:00 2155840.018607/05/20מ"זנלכל בעיוזמה ותיקה

לדוח זימון' בנוסח המצורף כנספח ב, אישור מתן כתב שיפוי מתוקן מראש .2  

לרבות, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, ("כתב השיפוי המתוקן")זה   

ה יעקב"ה, קרי)לדירקטורים ולנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהנ' גב, מתן שינפלד, אמיתי כץ שינפלד, ישי כץ שינפלד, שינפלד

1מיוחדת16:00 26462110.029210/05/20מ"חילן בעיוזמה ותיקה

עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת' מינוי של הגב .1  

החל ממועד אישור האסיפה, שלוש שנים √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

1מיוחדת16:00 6782640.005311/05/20מ"מהדרין בעיוזמה ותיקה

 אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף .1

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהא לחוק החברות267

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 1שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

2שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

 כמשרד רואה KPMG אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין .2

  עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי2020החשבון המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההמניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

מר שלמה, (ר הדירקטוריון"המכהן כיו)אישור מינויו מחדש של הדירקטור  .3  

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה, רודב  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהשל בעלי המניות של החברה

4שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת, מר דארן גלאט, אישור מינויו מחדש של הדירקטור .4  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהבדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

5שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

לתקופת כהונה נוספת, מר רן פורר, אישור מינויו מחדש של הדירקטור .5  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהבדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

6שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

לתקופת, מר דוד גרנות, אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי .6  

 כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההמניות של החברה

7שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

מר יוסי, בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור מקרב העובדים .7  

לכהונה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי, יל'אברג  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצההמניות של החברה

8שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

 אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור מקרב .8

 העובדים בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה6.2.2020הדירקטורים בחברה באסיפה הכללית של החברה ביום 

9שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

ד"מר תומר ראב, אישור מינויו של דירקטור רגיל לדירקטוריון החברה .9 , 

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי, מ"בהתאם לבקשת בי קומיוניקיישנס בע  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצההמניות של החברה

10שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה

כפי, אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול הקיימת של החברה .10  

על ידי האסיפה,  לתקופה בת שלוש שנים2019 במאי 23שאושרה ביום   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה2020 בפברואר 6ותוקנה ביום , הכללית של בעלי המניות של החברה

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצהאישור תיקון תקנון החברה לבקשת ביקום להכללת נושא זה בסדר היום .1111שנתית11:00 73451300.016214/05/20מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעיוזמה ותיקה
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1שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

√לאר.לדיוןבעדדיון2019 בדצמבר 31החברה ליום 

2שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

מר אייל שלמון, הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה .2 , 

5קרי מיום ,  שנים ממועד תום כהונתו הנוכחית3לתקופת כהונה נוספת בת   

וללא שינוי בתנאי כהונתו הנוכחיים, 2020במאי  √לארוב מיוחדלא עברבעד.

3שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

לתקופת, טובה פוזנר חנקין כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של גב .3  

החל ממועד אישור האסיפה,  שנים3כהונה בת  √לארוב מיוחדלא עברבעד.

4שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

עד, מר יצחק גולדנברג, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה .4  

√לארוב רגילעברבעד.לתום האסיפה השנתית הבאה

5שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

עד לתום, מר רענן פרנס, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה .5  

√לארוב רגילעברבעד.האסיפה השנתית הבאה

6שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

עד, אפרת קטן' גב, אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה .6  

√לארוב רגילעברבעד.לתום האסיפה השנתית הבאה

7שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

עד, מוריס (טדי)מר אדברד , אישור חידוש כהונתו הדירקטור המכהן בחברה .7  

√לארוב רגילעברבעד. לדוח זימון האסיפה1.4כמפורט בסעיף . לתום האסיפה השנתית הבאה

8שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

עד, מר גל אבריאל, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה .8  

√לארוב רגילעברבעד.לתום האסיפה השנתית הבאה

9שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

דיאנה' גב, אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה .9  

עד לתום האסיפה השנתית הבאה, בוגוסלבסקי √לארוב רגילעברבעד.

10שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

עד, מר יונתן גליקמן, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה .10  

√לארוב רגילעברבעד.לתום האסיפה השנתית הבאה

11שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

כרואה חשבון, רואי חשבון, זיו האפט - BDO חידוש כהונתו של משרד .11  

 ,מבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעד.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת מאזן

12שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

 ,אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות .12

ללא שינוי של ממש, 2020 באפריל 27שתחילתן ביום  √לארוב מיוחדעברבעד.

13שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

 אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שיפוי בנוסח הקיים בחברה .13

שהינם חברי, או בחברותה בת שלה/לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ו  

בעל השליטה בחברה, מ"ח בע"קיבוץ הזורע אגש √לארוב מיוחדלא עברבעד.

14שנתית ומיוחדת15:00 791460.020114/05/20(בשימור)מ "חברת פלסטופיל הזורע בעיוזמה ותיקה

לצורך, מר איציק בן חנן, ל החברה"אישור תכנית יעדים פרטנית למנכ .14  

  שלא בהתאם להוראות מדיניות התגמול2020תשלום מענק שנתי בגין שנת 

 של החברה והוראות ההתקשרות הקיימת עם חברת הניהול שמעמידה את

√לארוב מיוחדעברבעד.שירותיו של מר בן חנן

1מיוחדת בוטלה16:00 120433390.019514/05/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח, רואי חשבון', מינוי פאהן קנה ושות .1  

√לארוב מיוחדלשותפות ואישור שכר המפקח

√לארוב מיוחדאישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח .22מיוחדת בוטלה16:00 120433390.019514/05/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

1ח"אג16:00 134920.40.061317/05/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי .1

לאור: של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם פרויקט דאליאן נוסח ההחלטה  

3.5.2020עמדת החברה כפי שהוצגה באסיפת ההתייעצות ובמכתביה מיום   , 

√לארוב רגילעברבעדלהורות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפ , 7.5.2020ומיום 

1ח"אג16:00 0.061317/05/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי .1

לאור: של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם פרויקט דאליאן נוסח ההחלטה  

3.5.2020עמדת החברה כפי שהוצגה באסיפת ההתייעצות ובמכתביה מיום   , 

√לארוב רגילעברבעדלהורות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפ , 7.5.2020ומיום 

1שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

1. To receive and adopt the Company’s annual accounts for the 

financial year ended 31 December 2019 together with the 

Directors’ report and the Auditor’s report on those accountsלארוב רגילעברללא המלצה√

√לארוב רגילעברללא המלצהTo approve the Directors’ Remuneration Report .22שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברללא המלצהTo re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .33שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברללא המלצהTo re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the Company .44שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברללא המלצהTo re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company .55שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברללא המלצהTo re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .66שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברללא המלצהTo re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company .77שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברללא המלצהTo re-appoint Mr Ohad Marani as a director of the Company .88שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

9שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

9. To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the 

Companyלארוב רגילעברללא המלצה√
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√לארוב רגילעברללא המלצהTo re-appoint Mr David Bonanno as a director of the Company .1010שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברללא המלצהTo appoint Ms. Amy Lashinsky as a director of the Company .1111שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

12שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

12. To re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditor of the 

Companyלארוב רגילעברללא המלצה√

13שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

13. To authorise the Directors to set the remuneration of the 

auditorsלארוב רגילעברללא המלצה√

√לארוב רגילעברללא המלצהTo authorise the Directors to allot relevant securities .1414שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

ללא המלצהTo authorise the Directors to disapply pre-emption rights .1515שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

ללא המלצהTo authorise the Directors to further disapply pre-emption rights .1616שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

רוב )עבר 

מיוחד 

√לארוב מיוחדללא 

17שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

17. That a general meeting, other than an Annual General Meeting, 

may be called on not less than 14 clear days’ noticeלארוב מיוחדעברללא המלצה√

18שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

18. To authorise the Company to make market purchases of its 

own ordinary sharesלארוב מיוחדעברללא המלצה√

√לארוב מיוחדעברללא המלצהThat the name of the Company be changed to Energean PLC .1919שנתית13:00 60579460.002121/05/20יאן נפט וגז פי אל סי'אנרגיוזמה ותיקה

1ח נדחית"אג22:00 565725.70.016121/05/20מ"בע (1998)פתאל החזקות יוזמה ותיקה

 לא תיבדק אמת המידה הפיננסית (i) - לאשר את הצעת החברה לפיה .1

  לשטר הנאמנות בתקופה שממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום5.6.3שבסעיף 

ו; 2021 במרץ 31מועד פרסום הדוח הרבעוני ליום  (כולל) ועד 2020במרץ  31 -

 (ii)  לארוב מיוחדלא עברכו) ועד 2021 ביוני 30החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום√

1ח נדחית"אג22:00 170506.10.260421/05/20מ"בע (1998)פתאל החזקות יוזמה ותיקה

5.6.3לא תיבדק אמת המידה שבסעיף  (i) – לאשר את הצעת החברה לפיה .1  

2020 במרץ 31לשטר הנאמנות בתקופה שממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום   

ו; 2021במרץ 31מועד פרסום הדוח הרבעוני ליום  (כולל)ועד  -(ii)החל ממועד 

√לארוב מיוחדעברמועד פרס (כולל) ועד 2021 ביוני 30פרסום הדוח הרבעוני ליום 

1שנתית10:00 1290490.02726/05/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

31.12.2018דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו

2שנתית10:00 1290490.02726/05/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

החשבון קנובל בלצר סוראיה ושות-אישור מינוי מחדש של משרד רואי .2 ' 

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, החשבון המבקר של החברה-כרואה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההחשבון המבקר של החברה-וכן דיווח על שכר רואה, של החברה

3שנתית10:00 1290490.02726/05/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

בגס כדירקטור בחברה (אבי)אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן  .3  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלתקופת כהונה נוספת

4שנתית10:00 1290490.02726/05/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

 אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .4

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.נוספת

5שנתית10:00 1290490.02726/05/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

 אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה .5

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהנוספת

6שנתית10:00 1290490.02726/05/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

טל רובינשטיין שנקר כדירקטורית בחברה' אישור מינוי מחדש של גב .6  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.לתקופת כהונה נוספת

√לארוב מיוחדהורד בעדללא המלצה.אישור מינויו של מר ערן גורן כדירקטור חיצוני בחברה .77שנתית10:00 1290490.02726/05/20מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בעיוזמה ותיקה

1שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום 

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור .22שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור .33שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של רוני אורן כדירקטור .44שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהמינוי מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטור .55שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

6שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך את, זיו האפט BDO למנות את .6  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההדירקטוריון לקבוע את שכרם

7שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

 לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה עד .7

ח" ש9,873,222- דיבידנד ביניים בסך של כ: כדלקמן, למועד כינוס האסיפה , 

כדי, אין באמור לעיל, להסרת ספק. 4.9.2019ידי החברה ביום -שחולק על  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה2למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים שנצברו בשנת 

8שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

מסמך. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ביחס לנושאי משרה בחברה .8  

מדיניות התגמול: "להלן)לדוח זימון זה ' מדיניות התגמול מצורף כנספח א  

להלן)ביחס למסמך מדיניות התגמול הקיימת " מסומן"ונוסחו  ("המוצעת : 

" √לארוב מיוחדנדחהנגדללא המלצההחלטת מדיניות". החלטת מדיניות התגמול: "להלן. ("2017מדיניות 

9שנתית נדחית11:30 1729790.020926/05/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

תמר רז' לאשר מענק שנתי מיוחד בגין מדדים איכותיים ובשיקול דעת לגב .9 , 

להלן)ח " ש35,000בסך של , ל החברה בגובה משכורת חודשית אחת"מנכ : 

" רז אינה חורגת' כי הענקת המענק המוצע לגב, יובהר. ("ל"המענק המוצע למנכ  

דיוןללא המלצהה. 2017ממדיניות התגמול המוצעת וכן אינה חורגת ממדיניות 

הורד 

מסדר 

√לארוב מיוחדהיום



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

1שנתית13:00 85073640.013827/05/20מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31

2שנתית13:00 85073640.013827/05/20מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

חייקין-חידוש מינוי רואה חשבון סומך .2  KPMG כרואה החשבון המבקר של 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה .33שנתית13:00 85073640.013827/05/20מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה .44שנתית13:00 85073640.013827/05/20מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

5שנתית13:00 85073640.013827/05/20מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

 מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור .5

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.תגמולו

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מינויו של מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה .66שנתית13:00 85073640.013827/05/20מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.שינוי תקנון החברה .77שנתית13:00 85073640.013827/05/20מ"איירפורט סיטי בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה .11שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהלמנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה .22שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהלמנות את מר איתן פרלמן לדירקטור בחברה .33שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהלמנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה .44שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהלמנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה .55שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהלמנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה .66שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהלמנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה .77שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהורדה טריואקס לדירקטורית בחברה' למנות את הגב .88שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

9שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

 ;Ernst &amp) למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג .9

Young) כרואה החשבון המבקר של', גבאי את קסירר ושות, פורר, קוסט  

ולהסמיך את דירקטוריון, החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החברה לקבוע את שכרו

10שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

לתקופה, גלית זידמן כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את מינויה של גב .10  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

11שנתית14:00 2629140.039127/05/20מ"גניגר מפעלי פלסטיק בעיוזמה ותיקה

גלית' הגב, לאשר מתן כתב שיפוי למועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית .11  

לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ג"בנוסח המצ, זידמן √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח התקופתי לשנת 1שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

2שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

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

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה2020לשנת 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה .33שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה .44שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה .55שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה .66שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה .77שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהחנובר כדירקטור בחברה'מינויו מחדש של מר יוסף צ .88שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה .99שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהר דירקטוריון"אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו .1010שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהצ בחברה"אר כדח'מינוי מר נעים נג .1111שנתית ומיוחדת14:00 57860830.012931/05/20מ"הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעיוזמה ותיקה

1שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

תרצה פלורנטין אוטולנגי כדירקטורית בלתי' אישור מינוי מחדש של הגב .1  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהתלויה בחברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהכדירקטור, אישור מחדש של מיקי לזר .22שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של שי טלמון כדירקטור .33שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהכדירקטור, מינוי מחדש של יצחק רביב .44שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר שמעון לאופר לדירקטור .55שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של מר בני קרן לדירקטור .66שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהאישור מינוי מר שמואל רגב לדירקטור .77שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר .88שנתית10:00 2444190.019501/06/20מ"עלבד משואות יצחק בעיוזמה ותיקה

16:00 120433390.019301/06/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים .11שנתית ומיוחדת
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16:00 120433390.019301/06/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

2שנתית ומיוחדת

דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון חברת השותף הכללי 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

16:00 120433390.019301/06/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

3שנתית ומיוחדת

כמפקח, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, רואי חשבון', מינוי פאהן קנה ושות .3  

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהלשותפות ואישור שכר המפקח

16:00 120433390.019301/06/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

4שנתית ומיוחדת

רואי חשבון', מינוי בריטמן אלמגור זהר ושות .4  (Deloitte), כמפקח לשותפות 

√לארוב מיוחדלא עברבעדללא המלצהואישור שכר המפקח

16:00 120433390.019301/06/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהאישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח .55שנתית ומיוחדת

16:00 120433390.019301/06/20שותפות מוגבלת- דלק קידוחים יוזמה ותיקה

יחידת 

השתתפות 

6שנתית ומיוחדת

כמפקח, ח אסף ברקוביץ"ד ורו"מינוי חברת עורך הדין חיים זקס ביחד עם עו .6  

√לארוב מיוחדלא עברנגדללא המלצהלשותפות ואישור שכר המפקח

1ח"אג18:00 563384.402/06/20מ"בע (1998)פתאל החזקות יוזמה ותיקה

 לאשר את הצעת החברה המשופרת כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח .1

הרוב הדרוש לקבלת)והמצורפת לכתב ההצבעה 27.05.2020מיידי מיום   

  מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב66%ההחלטה הינו רוב של לפחות 

לאשר את: נוסח ההחלטה (מבלי למנות את קולות הנמנעים, המיוצג בהצבעה  

√לארוב מיוחדעברבעדהצעת החב

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Isaac Angel .11שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director  Ravit Barniv .22שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Albertus Bruggink .33שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Dan Falk .44שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director David Granot .55שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Stan H. Koyanagi .66שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Dafna Sharir .77שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Stanley B. Stern .88שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Hidetake Takahash .99שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Byron G. Wong .1010שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהElection of Director Byron G. Wong .1010שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

11שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

11. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of 

PricewaterhouseCoopers International Limited as independent 

registered public accounting firm of the Company for 2020.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

12שנתית09:30 114293730.012803/06/20אינק, אורמת טכנולוגיותיוזמה ותיקה

12. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation 

of our named executive officers.לארוב רגילעברנגדללא המלצה√

1מיוחדת11:00 1729790.020704/06/20מ"טכנולוגיות בע.טי.אר.אויוזמה ותיקה

אורית סתיו כדירקטורית' מינוי דירקטורית חיצונית למנות מחדש את גב .1  

12.3.2023עד ליום , שנייה במספר, לתקופת כהונה נוספת, חיצונית בחברה . 

כמפורט בדוח, סתיו תהא זכאית לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת הגמול' גב  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההמיידי בעניין עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טע

1שנתית16:00 394830.04507/06/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

ח דירקטוריון" ובדו2019חות הכספיים של החברה לשנת "הצגה ודיון בדו (1  

ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה, בנושא זה יערך דיון בלבד. 2019החברה לשנת  √לאר.לדיוןדיוןדיון.

2שנתית16:00 394830.04507/06/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

משרד סומך חייקין, ח המבקר של החברה"מינוי מחדש של משרד רוה .2 , 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3שנתית16:00 394830.04507/06/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור חיצוני, מר משה גנזי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .3 . 

אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון. 21.9.1999החל את כהונתו ביום   

( המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת, בוועדת הביקורת, קרי  

√לארוב רגילעברנגדללא המלצההוו: "להלן ביחד', ועדת המאזן'- חות הכספיים של החברה "הדו

4שנתית16:00 394830.04507/06/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור, מר שמעון בוסקילה, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .4  

אינו חבר בוועדות הקבועות של. 9.2.2014החל את כהונתו ביום . חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.הדירקטוריון

5שנתית16:00 394830.04507/06/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור חיצוני, מר דוד שאואט, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .5 . 

אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון. 6.7.2017החל את כהונתו ביום  √לארוב רגילעברבעדללא המלצה.
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6שנתית16:00 394830.04507/06/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

מן 'מר שחר תורג, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .6 ( ר הדירקטוריון"יו ), 

אינו חבר בוועדות. 26.1.2017החל את כהונתו ביום . שאינו דירקטור חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.הקבועות של הדירקטוריון

7שנתית16:00 394830.04507/06/20מ"בריל תעשיות נעליים בעיוזמה ותיקה

שאינו דירקטור, מר חן לוי, המכהן (הבלתי תלוי)מינוי מחדש של הדירקטור  .7  

חבר בכל הוועדות הקבועות של. 17.11.2013החל את כהונתו ביום . חיצוני  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההדירקטוריון

√לאדיוןדיוןדיוןעדכון ודיון .11ח התייעצות"אג12:00 09/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה

√לאדיוןדיוןדיוןעדכון ודיון .11ח התייעצות"אג12:00 09/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה

1שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

1. To appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board of Directors 

until the 2023 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

2שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

2. To appoint Jean-Michel Halfon to serve on the Board of 

Directors until the 2023 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

3שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

3. To appoint Nechemia (Chemi) J. Peres to serve on the Board of 

Directors until the 2023 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

4שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

4. To appoint Janet S. Vergis to serve on the Board of Directors 

until the 2023 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

5שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

5. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation 

for Teva’s named executive officersלארוב רגילעברנגדללא המלצה√

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהTo approve Teva's 2020 Long-Term Equity-Based Incentive Plan .66שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

7שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

7. To Approve an amendment to the terms of office and 

employment of Teva's President and CEOלארוב רגילעברנגדללא המלצה√

√לאעברבעדללא המלצהTo approve an amendment to Teva's Articles of Association .88שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

9שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

9. To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s independent 

registered public accounting firm until the 2021 annual meeting of 

shareholdersלארוב רגילעברבעדללא המלצה√

10שנתית16:30 332218450.001309/06/20מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בעיוזמה ותיקה

10. Presentation of Teva’s annual consolidated financial 

statements for the year ended December 31, 2019לאר.לדיוןדיון√

1ח התייעצות"אג11:30 130785.80.06410/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 מתן אפשרות לכל אחד מהמועמדים אשר הגישו מועמדותם לתפקיד 1.1

ליתן הצגה עצמית קצרה בפני, דירקטור משותף מטעם מחזיקי אגרות החוב  

 מחזיקי אגרות החוב בטרם תועלה להצבעה בחירת הדירקטור מטעם מחזיקי

√לאדיון דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שי1.2. אגרות החוב

1ח"אג11:30 0.06410/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

 מתן אפשרות לכל אחד מהמועמדים אשר הגישו מועמדותם לתפקיד 1.1

ליתן הצגה עצמית קצרה בפני, דירקטור משותף מטעם מחזיקי אגרות החוב  

 מחזיקי אגרות החוב בטרם תועלה להצבעה בחירת הדירקטור מטעם מחזיקי

√לאדיון דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שי1.2. אגרות החוב

1מיוחדת15:00 9601770.026411/06/20מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

 אישור תיקונים לסעיף ביטוח נושאי משרה ודירקטורים במדיניות התגמול של .1

ב" לדוח הזימון המצ2.1החברה כמפורט בסעיף  √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

2מיוחדת15:00 9601770.026411/06/20מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

לפרטים. אישור מינוי מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה .2  

ב" לדוח הזימון המצ2.2נוספים ראו סעיף  √לארוב מיוחדעברנגדללא המלצה.

3מיוחדת15:00 9601770.026411/06/20מ"תמר פטרוליום בעיוזמה ותיקה

לפרטים. אישור מינוי מחדש של מר אלון כהן כדירקטור חיצוני בחברה .3  

ב" לדוח הזימון המצ2.3נוספים ראו סעיף  √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.

1שנתית14:00 23130670.023415/06/20מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019בדצמבר 

2שנתית14:00 23130670.023415/06/20מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

כרואי החשבון המבקרים של, רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין .2  

 החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלקבוע את שכרם

3שנתית14:00 23130670.023415/06/20מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .3

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההשנתית הבאה של החברה

4שנתית14:00 23130670.023415/06/20מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית .4

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההשנתית הבאה של החברה

5שנתית14:00 23130670.023415/06/20מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי .5

 יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על פי

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)תקנות החברות 

6שנתית14:00 23130670.023415/06/20מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

בהסכם עם חברה זרה בבעלות ובשליטה. אישור התקשרות ישראמקו אינק .6  

לקבלת, ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מלאה של מר חיים צוף  

2020 ביוני 1שנים החל מיום  (3)למשך תקופה של שלוש , שירותי ייעוץ וניהול , 

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצה לדוח הזימון1.6והכל כמפורט בסעיף 



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %
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7שנתית14:00 23130670.023415/06/20מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעיוזמה ותיקה

מר ערן לנדנר למשך, ל החברה"אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ .7  

וכן אישור ההצעה, 2020 בינואר 1שנים החל מיום  (3)תקופה של שלוש   

והכל כמפורט בסעיף, הפרטית המהותית והענקת האופציות למר ערן לנדנר  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהלדוח הזימון 1.7

1ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .1 ''''+ 

√לארוב רגיללא עברלמנות את מר יאיר שלהב: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב

2ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .2 ''''+ 

למנות את מר תמיר פוליקר: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב .

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

3ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .3 ''''+ 

למנות את מר אלון לוי: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב √לארוב רגיללא עבר.

4ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  ..4 ''''+ 

למנות את מר וני מליניאק: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב √לארוב רגילעבר.

5ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב   .5 ''''+ 

למנות את מר גיא אליאס: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב √לארוב רגילעבר.

6ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .6 ''''+ 

נועה שחם'''' למנות את גב: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב √לארוב רגיללא עבר.

7ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .7 ''''+ 

√לארוב רגיללא עברלמנות את מר ניר נצר: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב

8ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .8 ''''+ 

√לארוב רגיללא עברמרגליות) מלי(חנה מזל '''' גב..למנות את  : במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב

9ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .9 ''''+ 

√לארוב רגיללא עברלמנות את מר גיא דסה: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב

10ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .10 ''''+ 

למנות את מר רון הדסי: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב √לארוב רגילעבר.

11ח נדחית"אג23:00 133832.40.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .11 ''''+ 

√לארוב רגיללא עברמר שמוליק חיבל.למנות את  : במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''''ב

1ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .1 ''+ 

√לארוב רגיללא עברלמנות את מר יאיר שלהב: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב

2ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .1 .2 ''+ 

למנות את מר תמיר פוליקר: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב .

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

3ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .3 ''+ 

למנות את מר אלון לוי: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב √לארוב רגיללא עבר.

4ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  ..4 ''+ 

למנות את מר וני מליניאק: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב √לארוב רגילעבר.

5ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב   .5 ''+ 

למנות את מר גיא אליאס: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב √לארוב רגילעבר.

6ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .6 ''+ 

נועה שחם'' למנות את גב: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב √לארוב רגיללא עבר.

7ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .7 ''+ 

√לארוב רגיללא עברלמנות את מר ניר נצר: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב

8ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .8 ''+ 

√לארוב רגיללא עברמרגליות) מלי(חנה מזל '' גב..למנות את  : במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב

9ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .9 ''+ 

√לארוב רגיללא עברלמנות את מר גיא דסה: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב

10ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .10 ''+ 

למנות את מר רון הדסי: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב √לארוב רגילעבר.

11ח נדחית"אג23:00 0.064918/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .11 ''+ 

√לארוב רגיללא עברמר שמוליק חיבל.למנות את  : במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב

1ח נדחית"אג14:00 0.122922/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה

מ"מצבה של חברת אלעד גרופ בע, דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .22ח נדחית"אג14:00 0.122922/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

1ח נדחית"אג14:00 0.146122/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה

מ"מצבה של חברת אלעד גרופ בע, דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה .1  

√לאר.לדיוןדיוןדיון.והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע .22ח נדחית"אג14:00 0.146122/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה √לאר.לדיוןדיוןדיון.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 4154360.165423/06/20מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 4154360.165423/06/20מ"אלקטרה בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של החברה (סדרה ה)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  . 

רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החוב המשתתפים בהצבעה

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 1מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר .22מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
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3מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

אסתר רוטר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה' מינוי מחדש של הגב .3  

 נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההמניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

4מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .4

 החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההמניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

5מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .5

 החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי

√לארוב רגילעברנגדללא המלצההמניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

6מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

יודפת הראל בוכריס כדירקטורית ' מינוי מחדש של הגב .6  (בלתי תלויה)

 בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה

 השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד

√לארוב רגילעברבעדללא המלצההמינוי

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצהיעל אנדורן כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת' מינוי הגב .77מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

8מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

בהתאם, ר דירקטוריון החברה"אישור כהונת מר גבריאל רוטר בתפקיד יו .8  

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהלחוק החברות (ג)121לסעיף 

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהעדכון מדיניות התגמול של החברה .99מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גבריאל רוטר .1010מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהאסתר רוטר' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב .1111מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון רוטר .1212מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהל קבוצת חברות הודיס"מנכ, עדכון תנאי הסף לקבלת מענק עבור מר גביזון .1313מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

14מיוחדת14:00 4632690.02524/06/20מ"קסטרו מודל בעיוזמה ותיקה

ל הכספים של"אישור תנאי כהונתו של מר סבסטיאן קרפ בתפקיד סמנכ .14  

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההחברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 131058.90.057924/06/20מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 131058.90.057924/06/20מ"אנלייט אנרגיה מתחדשת בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של החברה ('סדרה ה)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  . 

רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החוב המשתתפים בהצבעה

1מיוחדת14:00 85161390.019325/06/20מ"מליסרון בעיוזמה ותיקה

 לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח אחריות .1

  למדיניות התגמול לנושאי משרה30דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף 

  אלפי דולר100בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של 

  לדוח זימון2והכל כאמור בסעיף , ב" אלפי דולר ארה200ב לסכום של "ארה

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצההאס

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.137725/06/20מ"הבינלאומי הראשון הנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 0.137725/06/20מ"הבינלאומי הראשון הנפקות בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

סדרה)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים   

רוב רגיל של סך הקולות של: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה (כד  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.125325/06/20מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 0.125325/06/20מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

סדרה)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים   

רוב רגיל של סך הקולות של: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה (48  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה

1שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

1. Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

2שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

2. Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to 

hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

3שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

3. Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company 

to hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

4שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

4. Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the Company to 

hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

5שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

5. Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

6שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

6. Re-election of Ms. Zehava Simon as a director of the Company 

to hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√
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7שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

7. Election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the Company to 

hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברנגדללא המלצה√

8שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

8. Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan 

Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of the 

Company.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

9שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

9. Approval of an amendment to the Company’s compensation 

policy for directors and officers to increase the maximum permitted 

annual premium for the Company’s D&amp;O insurance and 

ratification of the purchase of the Company’s D&amp;O insurance 

policy.בעדללא המלצה

רוב )עבר 

מיוחד 

ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

10שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

10. Approval of amendments to the memorandum and articles of 

association of the Company.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

11שנתית17:00 25225180.011725/06/20מ"נובה מכשירי מדידה בעיוזמה ותיקה

11. Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest &amp; Young, as the 

independent auditors of the Company for the period ending at the 

close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדללא המלצה√

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 279014.10.307328/06/20מ"מנורה מבטחים גיוס הון בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 279014.10.307328/06/20מ"מנורה מבטחים גיוס הון בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

של החברה (סדרה ה)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב  . 

רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.החוב המשתתפים בהצבעה

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.177628/06/20מ"הפועלים הנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 0.177628/06/20מ"הפועלים הנפקות בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

 (סדרה יט)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים 

רוב רגיל של סך הקולות של: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה

√לאדיוןבעדדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .11ח"אג15:00 0.171829/06/20מ"הפועלים הנפקות בעיוזמה ותיקה

2ח"אג15:00 0.171829/06/20מ"הפועלים הנפקות בעיוזמה ותיקה

מוצע לאשר את כהונת הנאמן: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה .2  

 (סדרה יח)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים 

רוב רגיל של סך הקולות של: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה

1ח"אג16:00 135790.90.065629/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .1 ''+ 

למנות את מר רוני מליניאק לכהן כדירקטור: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב  

בדירקטוריון, (.ש.ח''ב+ ''סדרה ב)- ו (''סדרה א)מטעם מחזיקי אגרות החוב   

ב כ"קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ. החברה √לארוב רגיללא עבר-

2ח"אג16:00 135790.90.065629/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו ('סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .2 '+ 

למנות את מר גיא אליאס לכהן כדירקטור: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח'ב  

בדירקטוריון, (.ש.ח'ב+ 'סדרה ב)- ו ('סדרה א)מטעם מחזיקי אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעד לכ2נספח - ב כ"קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ. החברה

3ח"אג16:00 135790.90.065629/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו ('סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .3 '+ 

למנות את מר רון הדסי לכהן כדירקטור: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח'ב  

בדירקטוריון, (.ש.ח'ב+ 'סדרה ב)- ו ('סדרה א)מטעם מחזיקי אגרות החוב   

√לארוב רגיללא עבר לכת3נספח - ב כ"קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ. החברה

1ח"אג16:00 0.065629/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו (''סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .1 ''+ 

למנות את מר רוני מליניאק לכהן כדירקטור: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח''ב  

בדירקטוריון, (.ש.ח''ב+ ''סדרה ב)- ו (''סדרה א)מטעם מחזיקי אגרות החוב   

ב כ"קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ. החברה -

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

2ח"אג16:00 0.065629/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו ('סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .2 '+ 

למנות את מר גיא אליאס לכהן כדירקטור: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח'ב  

בדירקטוריון, (.ש.ח'ב+ 'סדרה ב)- ו ('סדרה א)מטעם מחזיקי אגרות החוב   

√לארוב רגילעברבעד לכ2נספח - ב כ"קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ. החברה

3ח"אג16:00 0.065629/06/20.וי.קרדן אןיוזמה ותיקה

סדרה ב)- ו ('סדרה א)בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב  .3 '+ 

למנות את מר רון הדסי לכהן כדירקטור: במשותף נוסח ההחלטה (.ש.ח'ב  

בדירקטוריון, (.ש.ח'ב+ 'סדרה ב)- ו ('סדרה א)מטעם מחזיקי אגרות החוב   

 לכת3נספח - ב כ"קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ. החברה

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

1ח התייעצות"אג12:00 0.163930/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה

  ביום שהתקיימו9.6.2020 וביום 22.6.2020, עדכון ודיון  והתייעצות דיון 1

  בנוגע למצב החברה והאפשרויות הקיימות1.1.1ההתייעצות לאסיפות בהמשך 

√לאדיוןדיוןדיון.למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם



חברהשם המרכז
שווי שוק 

(ח"אש)
אחזקה %

תאריך 

האסיפה

סוג 

האסיפה
הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיף

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת

 

האסיפ

ה

רוב 

נדרש

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

1ח התייעצות"אג12:00 0.182730/06/20עד-סי אל.פי.אסיוזמה ותיקה

  ביום שהתקיימו9.6.2020 וביום 22.6.2020, עדכון ודיון  והתייעצות דיון .1

  בנוגע למצב החברה והאפשרויות הקיימות1.1.1ההתייעצות לאסיפות בהמשך 

√לאדיוןדיוןדיוןלמחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2019דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 1שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

2שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

 'למנות מחדש את משרד רואי החשבון דלוייט ברייטמן אלמגור זהר ושות .2

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהכרואה החשבון המבקר של החברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלמנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה .33שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלמנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה .44שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלמנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה .55שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהיי פימפליקר כדירקטור בחברה'למנות את מר שישיר ויג .66שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלמנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה .77שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלמנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה .88שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב מיוחדעברנגדללא המלצהלאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה .99שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהלאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .1010שנתית13:00 113010430/06/20מ" בע1953אבגול תעשיות יוזמה ותיקה

1שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2019

2שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

רואה החשבון הקיים של)' מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות .2  

  ועד למועד האסיפה2020כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  (החברה

 השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת

) 2019ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת  לדוח הזימון' החלטה א √לארוב רגילעברבעדללא המלצה(

3שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

1'החלטה ב)מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה  .3  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.(לדוח הזימון

4שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה .4

( √לארוב רגילעברבעדללא המלצה( לדוח הזימון2'החלטה ב

5שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

החלטה)מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה  .5  

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה( לדוח הזימון3'ב

6שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

 מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה .6

( √לארוב רגילעברבעדללא המלצה( לדוח הזימון4'החלטה ב

7שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

כדירקטורית חיצונית (קארו)אישור מינויה מחדש של הגברת אלונה שפר  .7  

החלטה ג),  למשך תקופה של שלוש שנים2020 באוגוסט 1החל מיום , בחברה ' 

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.(לדוח המיידי

8שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

 אישור מינויה מחדש של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית .8

החלטה),  למשך תקופה של שלוש שנים2020 באוגוסט 1החל מיום , בחברה  

לדוח המיידי' ד √לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.(

9שנתית14:30 29210020.022530/06/20מ"אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרגיוזמה ותיקה

 ,אישור התקשרות החברה בתיקון לתנאי הסכם הניהול עם בעלת השליטה .9

לדוח' החלטה ה) 1.7.2020 שנים החל ביום 3אלוני חץ והארכתו לתקופה של   

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה(המיידי
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