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אג"ח נדחת04.01.2015נכסים ובנ אגח ד1
לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') חלף

אין100.00%לאשרכןבעד0.3500%קלדן חברה לנאמנות בע"מ.

מיוחדת04.01.2015מנורה מב החז2

לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר ערן גריפל, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר 

דירקטוריון פעיל במשרה מלאה, לרבות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן כתבי 

אין95.49%לאשרכןנגד0.0800%התחייבות לשיפוי.

אין97.99%לאשרכןבעד0.0001%הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם).מיוחדת05.01.2015אידיבי פתוח3

אין99.52%לאשרכןבעד0.0300%הזמנת ממירים ע"י די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ.מיוחדת נדחית14.01.2015בזק4

אין98.57%לאשרכןבעד0.0001%הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם).מיוחדת20.01.2015אידיבי פתוח5

מיוחדת05.02.2015יואל6

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים, הנערכת על-ידי אקויטל 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0500%בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור חברות בנות וקשורות שלה ובכללן החברה.

אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח
קבוצתית של אקויטל בע"מ, מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה

איןרוב רגיללאשרכןנגדהכללית, הכוללת חברות בנות וקשורות.

תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה, שאינם בעל שליטה או קרובו, כפי שיכהנו 

איןרוב רגיללאשרכןבעדבחברה מעת לעת.

אין99.55%לאשרכןבעדתיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער, המנהל הכללי של החברה.

תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה (בעקיפין) 

אין99.55%לאשרכןבעדבה.

שנתית19.02.2015חברה לישראל7

אישור מינויים של הדירקטורים בחברה (אשר ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי

כהונה), ה"ה רון מושקוביץ, אמנון ליאון, זאב נהרי, זהבית כהן, אביעד קאופמן, איתן

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0200%רף, דן זיסקינד ומיכאל בריקר, לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0400%למנות את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק.מיוחדת26.02.2015מזרחי טפחות8

מיוחדת26.02.2015נכסים ובנין9
מינויה של הגב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של

אין100.00%לאשרכןבעד0.1800%שלוש שנים.

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0300%אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת26.02.2015כיל10

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויה מחדש של ד"ר מרים הרן כדירקטורית חיצונית בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של מר ג'פרי מרסזי כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה.

אישור התגמול ההוני והתגמול במזומן של דירקטורים בחברה אשר יכהנו מעת לעת, בין

אם הם דירקטורים חיצוניים ובין אם לאו, למעט הדירקטורים המכהנים מטעם החברה

איןרוב רגיללאשרכןנגדלישראל בע"מ או מנהלים בחברה ולמעט מר אביעד קאופמן.

אישור התגמול ההוני של כל אחד מהדירקטורים בחברה המכהנים מטעם החברה לישראל 

איןרוב רגיללאשרכןנגדבע"מ, וכן אישור התגמול ההוני והתגמול במזומן של מר אביעד קאופמן.

אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה- החברה לישראל בע"מ

איןרוב רגיללאשרכןנגדוח.ל. ניהול וייעוץ (1986) בע"מ.

השתתפות החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ –  באסיפות כלליות 

מתאריך 01/01/2015  עד תאריך 31/12/2015
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אין95.66%לאשרכןנגד0.0500%מינוי מר אריה זייף לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים.מיוחדת05.03.2015דלק קבוצה11

12

אלון חברת דלק א' 

16/2023 %)5.35נשר)

התקיימה ב - 25.02.2015 ננעלה  ב - 

אין44.68%לא לאשרכןבעד0.0000%מינוי נציגות וסמכויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א').אג"ח נמשכת08.03.2015

מינוי יועץ כלכלי לייצוג מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן, בקשר עם הצעת החברה 

אין20.83%לא לאשרכןבעדלביצוע תיקונים בשטר הנאמנות.

בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב- משרד פרץ-פיגל

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדעורכי דין.

בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב- משרד קליר-בנימיני 

אין52.98%לאשרכןבעדמשרד עורכי דין.

בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב- משרד אמיר פלמר

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדושות' עורכי דין.

בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב- משרד דנצינגר, ברימר, 

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדלוין עורכי דין.

בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב- משרד יגאל ארנון

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדושות' עורכי דין.

בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב- משרד שפירא ושות' 

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדעורכי דין.

13

גלובל פיננס 8 אג"ח ד' 

חש7/13

התקיימה ב - 11.03.2015 ננעלה ב - 

אג"ח12.03.2015
להורות לחברה להצביע בשם כלל ניירות הערך של חברת מפעלים פטרוכימיים לישראל

אין89.99%לאשרכןבעד0.1300%בע"מ בעד/נגד בקשר עם אישור תיקון הסדר החוב המוצע של פטרוכימיים.

אין85.89%לאשרכןנגד0.0100%אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה.מיוחדת16.03.2015בזק14

אין86.09%לאשרכןבעדאישור יעדי תגמול מותנה ביצועים (יעדים למענק השנתי) למנכ"ל החברה לשנת 2015.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0400%לתקן את סעיף 11.1 להסכם הנאמנות.יה"ש נדחת16.03.2015ישראמקו     יהש15

אין91.28%לאשרכןבעדהעברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל.

אין81.00%לאשרכןנגד0.0900%אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת 2015.מיוחדת18.03.2015בראק אן וי16

אישור העלאת שכרם (ברוטו) של המנכ"לים המשותפים של החברה, ה"ה גל טננבאום
אין81.00%לאשרכןנגדואופיר רחמים.

17

גלובל פיננס 8 אג"ח ד' 

חש10/12

התקיימה ב - 12.03.2015 ננעלה ב - 

אג"ח22.03.2015

לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח בע"מ (כ-71,160 ע.נ) (ללא 

קביעת מגבלת שער על מניית אידיבי), אשר התקבלו בחשבון החברה במסגרת הסדר 

אין88.11%לאשרכןבעד0.1200%הנושים של חברת אידיבי חברה לאחזקות בע"מ.

מיוחדת23.03.2015בזק18
לאשר את קבלת התנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקים בהחלטת אישור מיזוג הן

אין93.46%לאשרכןנגד0.0100%על ידי החברה והן על ידי חברת די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ (יס).

להתקשר בהסכם עם יורוקום די.בי.אס בע"מ לפיו תרכוש החברה את מלוא החזקותיה של 

אין65.01%לאשרכןנגדיורוקום די.בי.אס במניות יס.

מיוחדת26.03.2015אידיבי פתוח19
אישור מינויה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה

אין99.84%לאשרכןנגד0.0001%בת שלוש שנים.

מיוחדת נדחת26.03.2015שופרסל20

אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון משותף פעיל של 

אין51.07%לאשרכןנגד0.0700%החברה, בשלוש שנים נוספות, וכן, אישור תכנית המענקים השנתית למר ביסקר.

מיוחדת31.03.2015חלל תקשורת21
אישור מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים,

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0500%ה"ה חיים מר, ליגד רוטלוי ותמר כפיר, לתקופת כהונה נוספת.

אין97.57%לאשרכןנגדאישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה.

שנתית31.03.2015אלביט מערכות22
אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי למר מ. פדרמן ומר ד. פדרמן, שהינם דירקטורים

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0400%בחברה, ואשר עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה.
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אין96.88%לאשרכןנגד0.0700%אישור מינויה של גב' דפנה שורץ לכהונת "דירקטורית חיצונית" בבנק.מיוחדת31.03.2015פועלים23

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0500%אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים.מיוחדת31.03.2015דיסקונט24

מיוחדת02.04.2015פרטנר25

אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני של החברה, אישור הגמול 

המשולם לו, ואישור כי לא חל כל שינוי בזכותו להנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של 

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0400%החברה ומהשיפוי.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור תיקונים לתקנון החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0200%מינויו מחדש של ד"ר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה.מיוחדת27.04.2015פרוטרום26

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויה מחדש של גב' מיה פרבר כדירקטורית בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו מחדש של מר הנס האבדהאלדן כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדשינוי סעיף 21 לתקנון החברה.

מטריקס    אגח א27

התקיימה ב - 16.04.2015 ננעלה 

אין92.81%לאשרכןבעד2.7900%מתן הוראות לנאמן להסכים להצעת פשרה.אג"ח29.04.2015

מיוחדת30.04.2015כלל עסקי ביטוח28
מיוני מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש

אין99.82%לאשרכןבעד0.0800%שנים.

29

אלון חברת דלק א' 

16/2023 %)5.35נשר)

התקיימה ב - 29.03.2015 ננעלה 

אין77.67%לאשרכןבעד0.0000%אישור תיקון שטר הנאמנות המקורי אשר נחתם בין החברה לנאמן.אג"ח03.05.2015

אין73.98%לאשרכןנגד0.1400%תיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה, מר דורון ארנון.מיוחדת04.05.2015מגדלי תיכון30

אין89.82%לאשרכןנגדמענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה,מר דורון ארנון, בגין שנת 2014.

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0500%מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית05.05.2015אבוג'ן31

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

איןרוב רגיללאשרכןנגדבחברה.

תיקון סעיף 5.1.1.4 במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בנוגע לתנאי כהונה של יו"ר 

איןרוב רגיללאשרכןבעדפעיל של הדירקטוריון.
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איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור תגמול למר מרטין גרסטל, יו"ר הדירקטוריון.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מענק במזומן למר עופר חביב, נשיא ומנכ"ל החברה, בגין שנת 2014.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מענק אופציות למר עופר חביב, נשיא ומנכ"ל החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0100%אישור חלוקת דיבידנד שוטף.מיוחדת06.05.2015בזק32

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ-פלד לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר אלדד בן-משה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג לתקופת כהונה נוספת.

אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין (דירקטור מקרב העובדים) לתקופת כהונה

איןרוב רגיללאשרכןבעדנוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0400%מינויה של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה.שנתית06.05.2015אורמת טכנו33

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו של מר רוברט פ. קלארק כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו של מר עמי ביהם כדירקטור בחברה.

אין100.00%לאשרכןבעד0.0900%מינויו של מר Willem G. van Hassel כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.מיוחדת07.05.2015בראק אן וי34

מיוחדת07.05.2015איידיאו35

מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המכהנים בחברה, ה"ה עופר 

קוטלר, משה לחמני, עמית שגב, גיא דבורין, דוד ברוך, פול מאוריץ ארנסון ופטרישיה אן 

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.1300%ווטסון, לתקופת כהונה נוספת.

אישור הגדלת גבול האחריות של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה

איןרוב רגיללאשרכןבעדובחברות בנות.

איןרוב רגיללאשרכןנגדתיקון למדיניות התגמול של החברה.

הארכת ועדכון תנאי כהונתו של, מר שלמה זהר, מנכ"ל החברה, וכן הענקת אופציות

איןרוב רגיללאשרכןנגדוהארכת תקופת מימוש של אופציות קיימות.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0600%אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.מיוחדת נדחת07.05.2015כלל ביוטכנו36

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
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איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

אין99.43%לאשרכןבעדאישור מינויו ותנאי כהונתו של יצחק קולברג כדירקטור בחברה.

אין97.76%לאשרכןבעדתיקון מדיניות התגמול של החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו ותנאי כהונתו של אהרון (אריק) יערי כדירקטור בחברה.

שנתית07.05.2015גילת37
אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה: ה"ה דב בהרב, עמירם בואם, ישי דוידי,

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.2100%גלעד הלוי, אמיר אופק וקינן רפאלי.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישורי מינוי מר דב בהרב, יו"ר הדירקטוריון, לכהן כמנכ"ל החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תנאי כהונתו ותגמולו של מר דב בהרב כמנכ"ל החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור הקצאת אופציות למר דב בהרב.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מענק פרישה למר ארז ענתבי, המנכ"ל היוצא של החברה.

איידיאו   אגח ו38

התקיימה ב - 13.05.2015 ננעלה ב - 

אג"ח נמשכת19.05.2015

אישור תיקון שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') לשם ביצוע מהלך הצעה של מניות 

אין88.72%לאשרכןבעדSwallowbird Trading & Investments Limited0.3000% ורישומן למסחר.

מיוחדת21.05.2015עזריאלי קבוצה39

לאשר את חידוש ההתקשרות בהסכם בין החברה לבין קרן עזריאלי (ישראל) (ע.ר),
עמותה הרשומה בישראל ללא מטרות רווח אשר על-פיו, הסדר התרומה לעמותה,

אין95.07%לאשרכןבעד0.0400%בשינויים המחויבים, יוארך לתקופה נוספת של חמש שנים.

מיוחדת27.05.2015קנון40

אישור הפחתת הון החברה בסך של עד 40 מ' דולר ארה"ב, הנובעת מחלוקה בעין של 

אין100.00%לאשרכןבעד0.0400%מניות טאואר סמיקונדקטור, לבעלי המניות של החברה.

מיוחדת04.06.2015מטריקס41
אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה בחברה, מר אליעזר אורן, המכהן כסגן יו"ר

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.1000%הדירקטוריון ונשיא החברה.

מיוחדת07.06.2015מגדל ביטוח42

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן צ'רנינסקי כמנכ"ל החברה, מנהל הכספים של 

אין90.38%לאשרכןנגד0.0200%החברה ומנהל חטיבת הפיננסים והאקטואריה של מגדל חברה לביטוח בע"מ.

מיוחדת10.06.2015בינלאומי43
מינוי מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301,

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0700%לתקופה של שלוש שנים.

מינוי מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של 

איןרוב רגיללאשרכןבעדשלוש שנים.

מינוי גב' פנינה ביטרמן-כהן כדירקטורית חיצונית (דח"צ) בבנק, לתקופת כהונה

אין99.68%לאשרכןנגדשלישית בת שלוש שנים.

מיוחדת נדחת11.06.2015אידיבי פתוח44

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה 

אין100.00%לאשרכןבעד0.0000%מעת לעת, ואשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה.

אישור תשלום גמול לדירקטורים מקרב בעלי שליטה ולדירקטורים שבעלי שליטה
אין87.80%לאשרכןבעדבחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור תשלום גמול להם.
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אין99.32%לאשרכןנגדאישור תשלום ו/או החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון המשותפים של החברה.

שנתית15.06.2015הראל השקעות45
אישור מינוי מחדש של מר יאיר המבורגר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0400%לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

אין71.23%לאשרכןנגד0.0400%אישור תיקון הסכם השותפות.יה"ש נדחת18.06.2015ישראמקו     יהש46

אין94.13%לאשרכןבעדאישור תיקון הסכם הנאמנות.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תשלום חד פעמי למפקח בסכום של $30,000.

47

גלובל פיננס 8 אג"ח ד' 

אג"ח17.06.2015חש7/13

בקשר להסדר החוב של חברת פטרוכימיים ואגרות החוב (סדרה א') של פטרוכימיים
(כולל זכאי ריבית), מוצע לבחור בין חלופת הדחייה לחלופת היציאה, כהגדרתן בתכנית

אין23.93%לא לאשרכןנגד0.1300%הסדר החוב שפרסמה פטרוכימיים- חלופת הדחייה.

בקשר להסדר החוב של חברת פטרוכימיים ואגרות החוב (סדרה א') של פטרוכימיים (כולל 

זכאי ריבית), מוצע לבחור בין חלופת הדחייה לחלופת היציאה, כהגדרתן בתכנית הסדר 

אין76.07%לאשרכןבעדהחוב שפרסמה פטרוכימיים- חלופת היציאה.

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0500%מינוי מחדש של מר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בחברה.מיוחדת25.06.2015דלק קבוצה48

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של מר רון רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

אין78.27%לאשרכןנגדמינוי הגב' יהודית טיטלמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים.

אין93.80%לאשרכןנגד0.7600%מינויו מחדש של מר שמואל סלבין, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה.מיוחדת נדחת25.06.2015סלע נדלן49

אין98.51%לאשרכןנגדמינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה.

אין100.00%לאשרכןבעדמינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה.

אין99.54%לאשרכןנגדמינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה.

אין99.54%לאשרכןנגדמינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה.

אין23.25%לא לאשרכןבעדתיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה.
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אין15.46%לא לאשרכןנגדאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, לתקופה בת שלוש שנים.

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0277%אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה, מר סטפן בורגס.מיוחדת29.06.2015כיל50

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תגמול (לרבות תגמול הוני) ליו"ר דירקטוריון החברה, מר ניר גלעד.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0445%אישור מינוי מר קנת גילברט קאמבי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה.שנתית30.06.2015קנון51

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מר לורנס צ'ארני ניל כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מר סיריל פייר ז'אן דוקאו כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מר נתן סקוט פיין כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מר רון מושקוביץ כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מר אליאס סאקליס כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינוי מר ויקראם טלוור כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תשלום גמול לדירקטורים שאינם מנהלים.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תשלום הון שנתי לדירקטורים שאינם מנהלים.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור גמול הון חד פעמי למר קנת גילברט קאמבי.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור הנפקות מניות החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדהסמכת דירקטוריון החברה להקצות ולהנפיק מניות ו/או אופציות לפי תכניות החברה.

אידיבי אחזקות אג"ח ב'52

התקיימה ב - 18.06.2015 ננעלה ב - 

אין99.65%לאשרכןבעד1.1400%אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן.אג"ח30.06.2015

אין99.76%לאשרכןבעד0.0251%למנות את מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני בבנק לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.מיוחדת07.07.2015מזרחי טפחות53

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0021%אישור מינויו של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה.שנתית07.07.2015אידיבי פתוח54

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדאישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדאישור מינויו של מר סאול (שולם) לפידות כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של מר רוני בר-און כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדאישור מינויה של גב' דיאנה אלשטיין דן כדירקטורית בחברה.
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איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינויו של מר מרדכי בן משה כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינויו של מר עודד נגר כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של מר יניב רוג כדירקטור בחברה.

אין99.84%לאשרכןנגדאישור מינויו מחדש של מר מאיר שני כ"דירקטור הנוסף" בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0716%אישור תיקון לתקנון הבנק.שנתית08.07.2015לאומי55

בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה 301) מתוך ארבעת המועמדים, לתקופה 

איןרוב רגיללאשרכןבעדשל 3 שנים: מר שמואל (מולי) בן-צבי.

בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה 301) מתוך ארבעת המועמדים,

איןרוב רגיללאשרכןבעדלתקופה של 3 שנים: מר אוהד מראני.

בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה 301) מתוך ארבעת המועמדים, לתקופה 

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדשל 3 שנים: פרופ' אסף רזין.

בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה 301) מתוך ארבעת המועמדים,

איןרוב רגיללאשרכןבעדלתקופה של 3 שנים: פרופ' ידידיה שטרן.

בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים, לתקופה של 3 שנים: רו"ח 

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדיחיאל בורוכוף.

בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים, לתקופה של 3 שנים: גב'

אין93.77%לאשרכןבעדתמר גוטליב.

בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים, לתקופה של 3 שנים: עו"ד חיים 

אין82.95%לאשרכןבעדסאמט.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור החלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0534%תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון לרשיון החברה.מיוחדת08.07.2015חלל תקשורת56

אין94.06%לאשרכןנגדתיקון הוראות תקנון החברה בעניין פטור מאחריות בהתאם לתיקון רשיון החברה.

הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעל השליטה, בהתאם 

איןרוב רגיללאשרכןנגדלהוראות תיקון רשיון החברה.

הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעל השליטה, בהתאם

אין92.65%לאשרכןנגדלהוראות תיקון רשיון החברה

מיוחדת09.07.2015נייס57

מינויים של הדירקטורים בחברה (לא כולל דירקטורים חיצוניים), ה"ה דוד קוסטמן, רימון בן 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0337%שאול, יהושע (שוקי) ארליך, לאו אפוטקר וג'וזף (ג'ו) קאוון, לדירקטוריון החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי זהבה סימון כדירקטורית חיצונית נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדתיקון תקנון החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדתיקון תוכנית התגמול של החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדשינוי התגמול לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה.
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איןרוב רגיללאשרכןנגדהענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור רכיבי תגמול של המנהל הכללי של החברה.

אין93.72%לאשרכןנגד0.0217%אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.מיוחדת14.07.2015חברה לישראל58

אין96.34%לאשרכןנגדאישור עדכון סעיף המענק בהסכם העסקתו של מנכ"ל החברה.

אין99.78%לאשרכןבעדאישור התקשרויות של החברה בביטוח אחריות נושאי משרה.

אין97.25%לאשרכןבעדהמחאת גמול דירקטורים המועסקים על ידי תאגידים קשורים לבעלת השליטה.

שנתית16.07.2015בראק אן וי59
אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2014, הערוך לפי הדין

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0894%ההולנדי.

פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2014, 

איןרוב רגיללאשרכןנגדככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2014.

מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)

איןרוב רגיללאשרכןבעדבדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת.

מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון 

איןרוב רגיללאשרכןבעדהחברה לתקופת כהונה נוספת.

מינוי מחדש של מר Jan H. van der Meer, יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור (שאינו

איןרוב רגיללאשרכןבעדדירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת.

מינויה מחדש של גב' Nansia Koutsou, כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) 

איןרוב רגיללאשרכןבעדבדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת.

הכללת Willem van Hassel  (דירקטור חיצוני) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
איןרוב רגיללאשרכןבעדונושאי משרה הנוכחית.

הכללת Willem van Hassel (דירקטור חיצוני) בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים 

איןרוב רגיללאשרכןבעדונושאי משרה עתידיות.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מתן כתב שיפוי ל- Willem van Hassel (דירקטור חיצוני).

איןרוב רגיללאשרכןבעדהסמכת דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להקצות מניות בחברה.

שנתית16.07.2015בינלאומי60
מינוי מר חנוך דב גולדפריינד כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין

איןרוב רגיללאשרכןבעד3010.0698%, לתקופה של שלוש שנים.

61

גלובל פיננס 8 אג"ח ד' 

חש7/13

התקיימה ב - 15.07.2015 ננעלה ב - 

אג"ח16.07.2015

לאשר לחברה למכור את כל ניירות הערך אשר יתקבלו בחשבון החברה במסגרת הסדר 

אידיבי (ללא קביעת מגבלת שער). כמו כן לאשר לחברה לחלק למחזיקי אגרות החוב של 

אין100.00%לאשרכןבעד0.1346%החברה את כל התמורות שהתקבלו במסגרת הסדר אידיבי.

מיוחדת19.07.2015נצבא62
אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים, שאינם בעלי

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.1060%השליטה בחברה.

אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים, שהינם בעלי 

אין99.99%לאשרכןבעדהשליטה בחברה.
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אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל

איןרוב רגיללאשרכןבעדהחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תיקון נוסח תקנון החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה, שאינם בעלי השליטה בחברה.

אין85.37%לאשרכןבעדאישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה, שהינם בעלי השליטה בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור תיקון נוסח כתב השיפוי למנכ"ל החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה, שאינם בעלי השליטה בחברה.

אין70.62%לאשרכןנגדאישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה, שהינם בעלי השליטה בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה.

שופרסל    אגח ד63

התקיימה 12.07.2015 ננעלה 

אג"ח20.07.20156

אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), וזאת עד 

אין99.93%לאשרכןבעד1.1290%לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ד').

שופרסל    אגח ה64

התקיימה 12.07.2015 ננעלה 

אג"ח20.07.20156
אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), וזאת עד

אין99.05%לאשרכןבעד0.8204%לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה').

חלל תקש  אגח יב65

התקיימה 15.07.2015 ננעלה 

אג"ח21.07.20156

אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב'), וזאת עד 

אין100.00%לאשרכןבעד1.0116%לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יב').

אלבר     אגח יג66

התקיימה 19.07.2015 ננעלה 

אג"ח נדחת22.07.2015
אישרור כהונת רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב

אין100.00%לאשרכןבעד0.3632%(סדרה יג'), וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יג').

שלמה החז אגח טו67

התקיימה 19.07.2015 ננעלה 

אג"ח נדחת22.07.2015

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), וזאת 

אין100.00%לאשרכןבעד1.4292%עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה טו').

שלמה החז אגח יד68

התקיימה 19.07.2015 ננעלה 

אג"ח נדחת22.07.2015
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד'),

אין100.00%לאשרכןבעד1.4218%וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יד').

שכון ובי אגח  696

התקיימה 19.07.2015 ננעלה 

אג"ח נדחת22.07.2015

אישרור כהונת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

אין99.23%לאשרכןבעד61.0886%), עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 6) של החברה.

שכון ובי אגח  707

התקיימה 19.07.2015 ננעלה 

אג"ח נדחת22.07.2015
אישרור כהונת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב

אין99.48%לאשרכןבעד0.6655%(סדרה 7), עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 7) של החברה.

אין63.49%לאשרכןנגד0.0569%אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה.מיוחדת22.07.2015כלל ביוטכנו71

אישור התקשרות של החברה בהסכם העסקה אישי עם מר ראובן קרופיק בתפקיד
אין63.38%לאשרכןנגדמנכ"ל החברה.
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מיוחדת23.07.2015שופרסל72

אישור מינוי מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה 

אין98.35%לאשרכןנגד0.1340%בת שלוש שנים.

בראק אן וי אגחב73

התקיימה 16.07.2015 ננעלה ב- 

אג"ח נדחת23.07.2015
אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), וזאת עד

אין100.00%לאשרכןבעד1.4000%לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').

ארפורט    אגח ד74

התקיימה 19.07.2015 ננעלה 

אג"ח נדחת26.07.2015

אישרור כהונת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

אין97.47%לאשרכןבעד1.0890%ד'), עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה.

אלון חברת דלק א'75

התקיימה ב - 29.07.2015 ננעלה 

אג"ח נדחת04.08.2015
מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, לשם ניהול משא ומתן עם

אין89.33%לאשרכןבעד0.5900%החברה, לאור ההסדר שהתגבש בחברת מגה קמעונאות בע"מ.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדבחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות- בנציגות יכהן חבר נציגות אחד.

איןרוב רגיללא לאשרכןבעדבחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות- בנציגות יכהנו 2 חברים.

אין81.35%לאשרכןנגדבחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות- בנציגות יכהנו 3 חברים.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדבחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות- בנציגות יכהנו 4 חברים.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדזהות חברי הנציגות- עו"ד עופר שפירא (עופר שפירא, חברת עו"ד).

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדזהות חברי הנציגות- רו"ח רוני אלרואי.

אין46.66%לאשרכןבעדזהות חברי הנציגות- פסגות בית השקעות בע"מ.

אין27.97%לאשרכןבעדזהות חברי הנציגות- מגדל חברה לביטוח בע"מ.

אין24.37%לאשרכןנגדזהות חברי הנציגות- הפניקס פנסיה וגמל בע"מ וגופים נוספים מקבוצת הפניקס.

אין87.03%לאשרכןבעדאישור נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

מיוחדת04.08.2015מנורה מב החז76

אישור מתן כתב התחייבות לפטור על ידי החברה למר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי 

אין51.53%לאשרכןנגד0.0812%השליטה בחברה.

אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון 
אין89.87%לאשרכןבעדומבעלי השליטה בחברה.

אישור מתן כתבי התחייבות לפטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות בנות בהן הוא 

אין51.39%לאשרכןנגדמכהן כנושא משרה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.
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איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.

מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה 

איןרוב רגיללאשרכןנגדבדירקטוריון החברה.

מינוי מחדש של גב' אלה רובינק (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה 

איןרוב רגיללאשרכןנגדבדירקטוריון החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדתיקון תקנון החברה, למעט תיקון להוראות הפטור והשיפוי.

אין67.24%לאשרכןנגדתיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור גמול לדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה.

אין51.38%לאשרכןנגדאישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה, מר ארי קלמן.

אין89.87%לאשרכןבעדאישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה, מר ארי קלמן.

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה, מר ארי קלמן, בידי חברות בנות של 

אין51.62%לאשרכןנגדהחברה.

מיוחדת20.08.2015נצבא77
אישור התקשרותה של החברה (כחברה קולטת) עם איירפורט סיטי בע"מ ועם

אין94.73%לאשרכןנגד0.0530%ליפטונסיטבון בע"מ (כחברת יעד) בהסכם מיזוג, בדרך של מיזוג משולש הופכי.

23.08.2015רציו      יהש78

יחידת השתתפות 

- יה"ש

אישור מינויה של גב' לימור ויזל כדח"צית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות, לתקופת 

אין93.27%לאשרכןנגד0.0399%כהונה בת שלוש שנים.

אישור מינויה של גב' תמר צ'חנובר כדח"צית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות,

אין96.94%לאשרכןנגדלתקופת כהונה בת שלוש שנים.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

אין54.26%לאשרכןנגדתיקון סעיף 11 להסכם השותפות המוגבלת לענין אחריות, שיפוי וביטוח.

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי ולדירקטורים ונושאי משרה 

אין53.85%לאשרכןנגדבשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם.

אין54.88%לאשרכןנגדנשיאה בחבויות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ.
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מיוחדת25.08.2015דלק קבוצה79

לאשר את התקשרות החברה עם מר גדעון תדמור בהסכם למתן שירותים בתוקף 

רטרואקטיבי החל מיום 1.11.2014, ובכלל זה תשלום מענק בגין שנת 2014 בסכום של 

אין64.63%לאשרכןנגד1,4000.0500% אלפי ש"ח.

אלון חברת דלק א'80

התקיימה 19.08.2015 ננעלה 

אג"ח26.08.2015

אישור מינוי יועץ כלכלי לייצוג מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן לסיוע לנאמן 

אין79.91%לאשרכןבעד0.5900%ולנציגות בניהול המשא ומתן עם החברה.

איןרוב רגיללא לאשרכןבעדבחירת זהות היועץ הכלכלי- חברת MNS ייעוץ בע"מ, באמצעות מר שרון זאורבך.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדבחירת זהות היועץ הכלכלי- חברת ג'ייבי רדהאן בע"מ, באמצעות מר אייל ידווב.

אין48.42%לאשרכןנגדבחירת זהות היועץ הכלכלי- מר שלומי קלסי.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדבחירת זהות היועץ הכלכלי- אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ.

יה"ש נדחת30.08.2015ישראמקו     יהש81

מינוי מר מוטי לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה בת שלוש 

אין30.20%לא לאשרכןבעד0.0400%שנים.

מינוי מר יוסי לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה בת 

אין27.00%לא לאשרכןבעדשלוש שנים.

מינוי גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה בת 

אין31.44%לא לאשרכןבעדשלוש שנים.

מינוי בריטמן אלמגור, זהר ושות' רואי חשבון ביחד עם רו"ח דוד וליאנו כמפקח 

אין24.17%לא לאשרכןבעדהשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.

תיקון הסכם השותפות לעניין מתן שיפוי וביטוח לשותף הכללי, לנושאי משרה בשותף 

אין89.73%לאשרכןבעדהכללי ולנושאי משרה בשותפות.

אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

בשותפות ובשותף הכללי, לרבות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/או 
אין97.24%לאשרכןבעדקרוביהם ו/או מנכ"ל השותף הכללי.

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

אין96.50%לאשרכןנגדובשותף הכללי.

מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, שאינם השותף הכללי ו/או 

איןרוב רגיללאשרכןבעדבעלי השליטה בשותף הכללי ו/או קרוביהם ו/או מנכ"ל השותף הכללי.

מתן כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר דירקטוריון השותף הכללי, מר חיים צוף, שהינו בעל 

אין98.40%לאשרכןבעדהשליטה בשותף הכללי.

אין98.39%לאשרכןבעדמתן כתב שיפוי למנכ"ל השותף הכללי, מר ערן סער.

מינוי מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה בת 

אין99.91%לאשרכןבעדשלוש שנים.

מינוי גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת 

אין98.56%לאשרכןבעדכהונה בת שלוש שנים.
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מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה בת שלוש 

אין83.27%לאשרכןבעדשנים.

מינוי מר גולן קאשי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה בת 

אין41.90%לא לאשרכןבעדשלוש שנים.

מינוי עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, ואישור תנאי כהונתו 

אין96.50%לאשרכןנגדוהעסקתו.

שנתית03.09.2015טבע82

מינויים של מר רוג'ר אברבנאל, גב' רוזמרי א. קריין, ד"ר ג'רלד מ. ליברמן וגב' גליה 

אין95.00%לאשרכןנגד0.0100%מאור כדירקטורים בחברה.

מינויה של גברת גבריאל גרין-זלצברגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 

אין94.00%לאשרכןנגדשלוש שנים ואישור הגמול שישולם לה.

אין81.00%לאשרכןנגדתיקון מדיניות התגמול של החברה ביחס לגמול הדירקטורים.

אישור גמול לדירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים של החברה, מלבד הגמול ליו"ר 

אין82.00%לאשרכןנגדהדירקטוריון.

אין94.00%לאשרכןנגדאישור הגמול המוענק ליו"ר דירקטוריון החברה, פרופ' יצחק פטרבורג.

אין94.00%לאשרכןנגדאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של נשיא ומנכ"ל החברה, מר ארז ויגודמן.

אין94.00%לאשרכןנגדאישור הענקת מענק כספי מיוחד לנשיא ומנכ"ל החברה, מר ארז ויגודמן.

אין93.00%לאשרכןנגדאישור תכנית ארוכת טווח לתגמול הוני 2015.

אין82.40%לאשרכןנגד0.0158%אישור העסקתו של מר צבי גורדון כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב-Gazit USA Inc.מיוחדת נדחת08.09.2015גזית גלוב83

אין63.51%לאשרכןנגדאישור תנאי העסקתה של מנכ"לית החברה, גב' רחל לוין.

מיוחדת09.09.2015מזרחי טפחות84

אישור רכיב שיקול הדעת במענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון, מר משה וידמן, עבור שנת 

איןרוב רגיללאשרכןנגד20140.0250%.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור התקשרות בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

שנתית10.09.2015טאואר85

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה מר אמיר אלשטיין, מר 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0104%קלמן קאופמן, גב' דנה גרוס, מר רמי גוזמן ומר שגיא קבלה, לתקופת כהונה נוספת.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר הדירקטוריון של החברה.
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מיוחדת17.09.2015מטריקס86

הארכת כהונתה של גב' מיכל לשם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת 

אין99.18%לאשרכןבעד0.1000%שלישית בת שלוש שנים.

מיוחדת20.09.2015נכסים ובנין87

אישור התקשרות נכסים ובנין השקעות בינלאומיות (2005) בע"מ, חברה בת בבעלות 

מלאה של החברה, בעסקה להעמדת מסגרת להעמדת בטוחות לטובת גורם מממן ו/או 

אין96.30%לאשרכןנגד0.1336%למתן אשראי בסכום כולל של עד 50 מיליון דולר ארה"ב.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0272%אישור חלוקת דיבידנד שוטף.מיוחדת21.09.2015בזק88

מיוחדת24.09.2015איידיאו89

עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זוהר, מנכ"ל החברה, בתפקידיו בקבוצת 

אין91.80%לאשרכןנגד0.1318%איידיאו.

אין93.56%לאשרכןנגדתיקון למדיניות התגמול של החברה.

שנתית24.09.2015אלביט מערכות90

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה, ה"ה רינה באום, יורם בן-זאב, דוד פדרמן, 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0439%מיכאל פדרמן, יגאל נאמן, דב נינוה ויולי תמיר, כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת.

מיוחדת07.10.2015מטריקס91

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת רבבה ניהול בע"מ, 

אין36.32%לא לאשרכןנגד0.0953%באמצעותה מספק מר מרדכי גוטמן שירותי מנכ"ל לחברה.

אין81.11%לאשרכןנגד0.0534%אישור הענקת מענק שימור למנכ"ל החברה, מר דוד פולק.מיוחדת07.10.2015חלל תקשורת92

אין80.90%לאשרכןנגדאישור תיקון הסכם העסקת מנכ"ל החברה, מר דוד פולק.

אין81.11%לאשרכןנגדאישור עדכון מענק שימור למשנה למנכ"ל החברה, מר יצחק שניברג.

אין80.90%לאשרכןנגדאישור תיקון הסכם העסקת המשנה למנכ"ל החברה, מר יצחק שניברג.

אין81.15%לאשרכןנגדאישור עדכון מענק שימור לסמנכ"לים הנוכחיים בחברה

מיוחדת07.10.2015סלקום93

אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0567%חיצוני).

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני).

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור הענקת אופציות למר ניר שטרן, מנכ"ל החברה.

אישור תיקון וחידוש של הסכם שירותי הניהול של החברה עם חברת השקעות דיסקונט 

איןרוב רגיללאשרכןנגדבע"מ.

אין99.99%לאשרכןבעד0.0217%עדכון סכום ההשתתפות העצמית לחברה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.מיוחדת08.10.2015חברה לישראל94

אלון חברת דלק א'95

התקיימה 06.10.2015 ננעלה 

אין85.42%לאשרכןבעד0.5902%אישור מינוי יועץ בתחום המס למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן.אג"ח08.10.2015

בחירת זהות היועץ בתחום המס- משרד גולדפרב, זליגמן ושות' עורכי דין, באמצעות 
איןרוב רגיללא לאשרכןנגדעו"ד טל עצמון.
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איןרוב רגיללא לאשרכןנגדבחירת זהות היועץ בתחום המס- חברת EY באמצעות רו"ח אורנה בכר.

אין44.86%לאשרכןבעדבחירת זהות היועץ בתחום המס- עו"ד טלי ירון אלדר.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.1729%מינויו מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה.שנתית12.10.2015אפריקה נכסים96

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.

מיוחדת19.10.2015בזק97

 (Quattro המשווק בשם המסחרי) yesMaxTotal3 אישור הזמנה של ממירים מסוג

.Advanced Digital Broadcast S.A-אין96.62%לאשרכןנגד0.0272%מיורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ומ

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0483%מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.שנתית20.10.2015יואל98

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה.

אין99.33%לאשרכןבעדתיקון מדיניות התגמול של החברה.

יחידת השתתפות - יה22.10.2015דלק קידוחים יהש99

לאשר את מינויים מחדש של פאהן קנה ושות', שותפות של רואי חשבון ביחד רו"ח מיכה 

אין89.54%לאשרכןנגד0.0274%בלומנטל כמפקח בשותפות לתקופה של 3 שנים.

לתקן את סעיף 9.4 להסכם השותפות לעניין הרשאתו של השותף הכללי להשקיע, לפי 

איןרוב רגיללאשרכןנגדשיקול דעתו הבלעדי, סכומים שיוותרו בידי השותפות ואשר לא יחולקו.

להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים 

איןרוב רגיללאשרכןנגדליחידות השתתפות.

אין82.02%לאשרכןנגדלמנות את יעקב זק כדירקטור חיצוני בשותפות לתקופה של 3 שנים.

אין97.47%לאשרכןנגדלמנות את עמוס ירון כדירקטור חיצוני בשותפות לתקופה של 3 שנים.

אין98.70%לאשרכןבעדלאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים החיצוניים בשותפות.

לאשר את מינויים של רו"ח יוסי רזניק ביחד עם עו"ד מיכל אבטליון-ראשוני, כמפקח 

אין30.34%לא לאשרכןנגדהשותפות לתקופה של 3 שנים.

22.10.2015אבנר        יהש100

יחידת השתתפות 

- יה"ש

לאשר את מינויים של פאהן קנה ושות', שותפות של רואי חשבון ביחד רו"ח יזהר קנה 

אין44.88%לא לאשרכןנגד0.0356%כמפקח בשותפות לתקופה של 3 שנים.

לתקן את סעיף 9.4 להסכם השותפות לעניין הרשאתו של השותף הכללי להשקיע, לפי 
איןרוב רגיללאשרכןנגדשיקול דעתו הבלעדי, סכומים שיוותרו בידי השותפות ואשר לא יחולקו.

להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים 

איןרוב רגיללאשרכןנגדליחידות השתתפות.
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אין96.55%לאשרכןנגדלמנות את רפאל ברוך האפט לכהן כדירקטור חיצוני בשותפות לתקופה של 3 שנים.

אין80.43%לאשרכןנגדלמנות את איתן רוזנמן כדירקטור חיצוני בשותפות לתקופה של 3 שנים.

אין98.05%לאשרכןבעדלאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים החיצוניים בשותפות.

לאשר את מינוי חברת גיסין & קידר, כאשר היחיד אשר יכהן מטעמה הינו עו"ד גיא גיסין, 

אין67.76%לאשרכןנגדכמפקח בשותפות לתקופה של 3 שנים.

לאשר מגבלות שונות על החלטות השקעה של השותף הכללי, בכפוף לקבלת החלטה מס' 

איןרוב רגיללא לאשרכןבעד4 שעל סדר היום (ביצוע הנפקה של יה"ש ו/או ניירות ערך המירים ליה"ש).

מיוחדת27.10.2015פרטנר101

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה, ה"ה מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר פרד 

גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר אורי ירון, מר 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0702%(אריק) אריה שטיינברג ומר יהודה סבן, לתקופת כהונה נוספת.

אישור התגמול של הדירקטורים הבאים: מר אדם צז'נוף, מר אלון שליו, מר פרד 
גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר אורי ירון ומר 

יהודה סבן, ואישור ואשרור התגמול של הדירקטור מר יהודה סבן. כמו כן, אישור 
איןרוב רגיללאשרכןנגדואשרור החזר הוצאות, פוליסת ביטוח נושאי משרה וכתבי שיפוי לדירקטורים האמורים.

אישור התגמול של הדירקטורים הבאים: גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג. כמו כן, אישור 

איןרוב רגיללאשרכןנגדואשרור החזר הוצאות, פוליסת ביטוח נושאי משרה וכתבי שיפוי לדירקטורים האמורים.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהודה סבן.

אישור מינויו מחדש של בארי בן זאב (וולפסון) כדירקטור חיצוני של החברה, אישור הגמול 

המשולם לו, ואישור כי לא חל כל שינוי בזכותו

איןרוב רגיללאשרכןנגדליהנות מכתב השיפוי ומפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגדאישור תנאי הפרישה למנכ"ל היוצא מר חיים רומנו.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר איציק בנבנישתי.

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0127%אישור מינוי של לורי בלאס כדירקטור בחברה.שנתית04.11.2015פריגו102

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של גארי כהן כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של מארק קוק כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של ג'קלין פאוס כדירקטורית בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של אלן הופינג כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של מייקל ז'נדרנואה כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של ג'רארד קנקל ג'וניור כדירקטור בחברה.

אישור מינוי של הרמן מוריס ג'וניור כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגד

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של דונאל או'קונור כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של ג'וסף פאפא כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינוי של שלמה ינאי כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדלאשר לחברת פריגו ו/או כל חברת בת שלה לבצע רכישה עצמית של מניות החברה.

קביעת טווח המחירים בו החברה יכולה להנפיק מחדש מניות שהיא מחזיקה כ"מניות 

איןרוב רגיללאשרכןבעדבאוצר".

איןרוב רגיללאשרכןבעדתיקון תזכיר ההתאגדות של החברה בהתאם לחוק האירי.
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איןרוב רגיללאשרכןבעדתיקון תקנון החברה בהתאם לחוק האירי.

מיוחדת05.11.2015טבע103

אישור יצירתן של מניות בכורה (Mandatory Convertible Preferred Shares) בהון 

הרשם של החברה ולקבוע את תנאיהן, ולתקן לשם כך את תזכיר ותקנון ההתאגדות של 

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0053%החברה.

אלון חברת דלק א'104

התקיימה 02.11.2015 ננעלה 

אין16.38%לא לאשרכןבעד0.5902%להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים למניעת פעולות אשר בכוונת החברה לבצע.אג"ח10.11.2015

אין83.62%לאשרכןנגדלהורות לנאמן לא לנקוט בהליכים משפטיים למניעת פעולות אשר בכוונת החברה לבצע.

מיוחדת18.11.2015כלל ביוטכנו105

מינוי מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים, וכן 

אין98.73%לאשרכןנגד0.0569%אישור תנאי התגמול שיהיה זכאי להם בעבור כהונתו כדירקטור חיצוני.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0412%אישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה.שנתית02.12.2015דיסקונט       א106

אישור מינויו מחדש של ד"ר יוסף בכר כדירקטור בבנק במעמד 'דירקטור אחר'. 

איןרוב רגיללאשרכןבעד

אישור מינויו מחדש של מר אלי אליעזר גונן כדירקטור בבנק במעמד 'דירקטור אחר'. 

איןרוב רגיללאשרכןבעד

אישור מינויה של גב' יודפת הראל-בוכריס כדירקטורית בבנק במעמד 'דירקטור אחר'. 

איןרוב רגיללאשרכןבעד

אישור מינויו של פרופ' אשר אלחיאני כדירקטור בבנק במעמד 'דירקטור אחר'. 

איןרוב רגיללאשרכןבעד

אישור מינויו של מר מאיר שטרית כדירקטור בבנק במעמד 'דירקטור אחר'. 

איןרוב רגיללאשרכןנגד

אישור התקשרות מראש בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות 

אין98.50%לאשרכןנגדתיקון מדיניות התגמול בעניין ביטוח.

אישור עדכון החלטה בדבר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אחרים 

המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, ותיקון תקנון הבנק ומדיניות 

אין86.10%לאשרכןנגדהתגמול בעניין השיפוי.

מיוחדת06.12.2015אידיבי פתוח107

אישור מתווה להזרמה חלופית לחברה על-ידי Dolphin Netherlands B.V., חברה 
אין99.44%לאשרכןבעד0.0021%הנשלטת (בעקיפין) על-ידי מר אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בחברה.

אישור תיקון להוראות הסדר הנושים באי די בי חברה לאחזקות בע"מ אשר אושר על ידי 

אין98.36%לאשרכןבעדבית המשפט, בקשר עם ההתחייבויות לביצוע הצעות רכש.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0395%מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה.שנתית07.12.2015גזית גלוב108

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר חיים בן דור כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מיוחדת08.12.2015בזק109

אישור הארכה, הרחבה ותיקון של התקשרות פלאפון תקשורת בע"מ, חברת בת בבעלות 

מלאה של החברה, בהסכם מסגרת עם יורוקום תקשורת סלולארית בע"מ, שתכליתו 

.ZTE -אין98.82%לאשרכןבעד0.0272%הסדרת מערכת יחסי הרכש והאספקה של מוצרים מתוצרת נוקיה ו

מיוחדת13.12.2015כלל עסקי ביטוח110

מינוי מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 

אין99.17%לאשרכןנגד0.4780%שלוש שנים.
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ת.סל נדחת14.12.2015קס.ספ111500

אישור שינוי בשטר הנאמנות, כך שהחברה לא תחלק פעם בשנה את הדיבידנד שנצבר 

אין91.09%לאשרכןנגד0.3243%למחיר התעודה, אלא תשקיע את הדיבידנד במדד ותצבור אותו למחיר התעודה.

אין58.30%לאשרכןבעד0.1340%תיקון מדיניות התגמול של החברה.מיוחדת14.12.2015שופרסל112

אישור הקצאת 1,800,000 אופציות של החברה (לא רשומות למסחר) למר איציק אברכהן, 

אין53.29%לאשרכןנגדמנכ"ל החברה.

שנתית16.12.2015מגדל ביטוח113

בחירה מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה 

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0247%מר שלמה אליהו, מר ישראל אליהו, גב' רונית אברמזון וד"ר גבריאל פיקר.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינויים של מר עמוס ספיר ומר יוחנן דנינו כדירקטורים בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדאישור מינויו של מר יוחנן דנינו כיו"ר הדירקטוריון של החברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0088%אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה.שנתית23.12.2015כיל114

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר ג'פרי מרציי כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדאישור מינויו מחדש של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה.

אישור הגמול במזומן והגמול ההוני לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, בין אם הם 

דירקטורים חיצוניים ובין אם לאו, למעט הדירקטורים מטעם החברה לישראל, למעט 

איןרוב רגיללאשרכןנגדמנהלים בחברה, למעט יו"ר דירקטוריון החברה, מר ניר גלעד, ולמעט מר אביעד קאופמן.

אישור הגמול ההוני של הדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל והגמול במזומן 

איןרוב רגיללאשרכןנגדוהגמול ההוני של מר אביעד קאופמן.

אישור המחאת המניות החסומות שיוקצו לדירקטורים מטעם החברה לישראל והמניות 

איןרוב רגיללאשרכןנגדהחסומות שיוקצו למר אביעד קאופמן, המכהן כדירקטור בחברה לישראל.

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0250%מינוי מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק.שנתית23.12.2015מזרחי טפחות115

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק.

אישור פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה של הבנק.

אין88.75%לאשרכןנגד
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איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0953%מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה.מיוחדת24.12.2015מטריקס116

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה.

הארכת כהונתו של מר עמיר חי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת שנייה בת 

אין99.24%לאשרכןבעדשלוש שנים.

שנתית24.12.2015מגדלי תיכון117

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה רן 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.1403%גרודצקי וגבריאל לב לכהונה כדירקטורים בחברה.

שנתית24.12.2015איתוראן118

אישור מינוי מחדש של מר איזי שרצקי כדירקטור בחברה מקבוצת C, לתקופת כהונה 

אין65.49%לאשרכןנגד0.1245%נוספת.

אישור מינוי מחדש של מר גיל שרצקי כדירקטור בחברה מקבוצת C, לתקופת כהונה 

אין65.59%לאשרכןנגדנוספת.

אישור מינוי מחדש של מר זאב קורן כדירקטור בלתי תלוי בחברה מקבוצת C, לתקופת 

אין70.61%לאשרכןנגדכהונה נוספת.

אין99.90%לאשרכןבעדאישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה- תיקון סעיף 32.4.

אין99.90%לאשרכןבעדאישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה- הוספת סעיף חדש 32.6.

אין76.22%לאשרכןבעדאישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה- הוספת סעיף חדש 40.2.

אין99.92%לאשרכןבעדאישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה- תיקון שגיאות הקלדה בסעיף 40.4.6.

אין99.92%לאשרכןבעדאישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה- תיקון סעיף 44.2.

.45A אין99.89%לאשרכןבעדאישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה- הוספת סעיף חדש

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.4570%מינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברה.שנתית31.12.2015ריט 1191

איןרוב רגיללאשרכןנגדמינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של דוד נצר כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של אהוד גת כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

איןרוב רגיללאשרכןבעדמינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בחברה.

שנתית31.12.2015שיכון ובינוי120

אישור חידוש מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בחברה אשר יהיה זכאי לתנאי הכהונה 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0584%המקובלים בחברה.

אישור חידוש מינויה של גב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה אשר תהיה זכאית לתנאי 

איןרוב רגיללאשרכןנגדהכהונה המקובלים בחברה.

אישור חידוש מינויה של גב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה אשר תהיה זכאית לתנאי 

איןרוב רגיללאשרכןנגדהכהונה המקובלים בחברה.

אישור חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה אשר יהיה זכאי לתנאי 

איןרוב רגיללאשרכןנגדהכהונה המקובלים בחברה.

אישור חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה אשר יהיה זכאי לתנאי הכהונה 

איןרוב רגיללאשרכןנגדהמקובלים בחברה.

אישור חידוש מינויו של מר טל עצמון כדירקטור בחברה אשר יהיה זכאי לתנאי הכהונה 

איןרוב רגיללאשרכןבעדהמקובלים בחברה.

אישור חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה אשר יהיה זכאי לתנאי הכהונה 

איןרוב רגיללאשרכןבעדהמקובלים בחברה.

מיוחדת31.12.2015בינלאומי121

מינוי מר דוד אסיא כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.0698%של שלוש שנים.

שנתית31.12.2015נכסים ובנין122

אישור מינויה של דירקטורית המכהנת כיום בדירקטוריון החברה, כדירקטורית בלתי תלויה, 

איןרוב רגיללאשרכןבעד0.2002%שאינה דירקטורית חיצונית, הגב' תמר גולדנברג.

אישור מינויו של דירקטור המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, שאינו דירקטור 

איןרוב רגיללאשרכןבעדחיצוני, מר אדוארדו אלשטיין.

אישור מינויו של דירקטור המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני, 

איןרוב רגיללאשרכןנגדמר אלחנדרו אלשטיין.
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שנתית31.12.2015כלל עסקי ביטוח

אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, 

איןרוב רגיללאשרכןנגד0.0478%כדירקטור בחברה.

אישור מינויים של שלושה דירקטורים חדשים בחברה, מתוך רשימת המועמדים: השופטת 

(בדימוס), ורדה אלשיך.

איןרוב רגיללאשרכןבעד

אישור מינויים של שלושה דירקטורים חדשים בחברה, מתוך רשימת המועמדים: מר 

אברהם בסון.
איןרוב רגיללא לאשרכןבעד

אישור מינויים של שלושה דירקטורים חדשים בחברה, מתוך רשימת המועמדים: מר מאיר 

מנחם מישל.

איןרוב רגיללא לאשרכןנגד

אישור מינויים של שלושה דירקטורים חדשים בחברה, מתוך רשימת המועמדים: גב' 

מזל (מלי) חנה מרגליות.
איןרוב רגיללאשרכןנגד

אישור מינויים של שלושה דירקטורים חדשים בחברה, מתוך רשימת המועמדים: ד"ר 

אברהם קנובל.

איןרוב רגיללאשרכןבעד


