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לתקופת , אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה01.01.2019מיוחדת5,8230.09505.53243180הפניקס767012

 ועד 2019 בינואר 1מיום , שנים (3)של שלוש , כהונה ראשונה

.2021 בדצמבר 31ליום 

לאלאלאכן98.57רוב נדרשאושרנגדבעד

מ לבנק מרכנתיל "אישור מיזוג בין בנק דקסיה ישראל בע03.01.2019מיוחדת6220.39642.473500דקסיה ישראל711010

.מ"דיסקונט בע

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של 

 בהתאם להוראות חוק 2019נושאי משרה בבנק לשנת 

החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות 

.תגמול בתאגיד בנקאי

לאלאלאכן83.09רוב נדרשאושרנגדבעד

אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את בנק דקסיה ישראל 

מ לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי "בע

מבלי שיידרש לכך אישור , Run-Offמשרה אחרים בבנק מסוג 

בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה , נוסף של האסיפה הכללית

.(ל"למעט המנכ)בבנק 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את בנק דקסיה ישראל 

מ לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי "בע

מבלי שיידרש לכך אישור , Run-Offמשרה אחרים בבנק מסוג 

ל הבנק מר "בהתייחס למנכ, נוסף של האסיפה הכללית

.אוליבייה גוטמן

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

בנושא אישור ,  שעל סדר היום1' ככל שתאושר החלטה מס

מ לבנק מרכנתיל דיסקונט "מיזוג בין בנק דקסיה ישראל בע

מ "מ ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"ובנק דקסיה ישראל בע, מ"בע

יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים 

תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי , למיזוג

.מניות הבנק

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את חידוש מינויו של מר יחזקאל דסקל כדירקטור חיצוני 03.01.2019מיוחדת1,9080.13362.558411נכסים ובנין699017

, בת שלוש שנים, (שלישית)בחברה לתקופת כהונה נוספת 

.2019 בפברואר 4החל מיום 

לאלאלאכן99.54רוב נדרשאושרבעדבעד

תרצה פלורנטין אוטולנגי ' אישור מינוי מחדש של הגב06.01.2019שנתית3370.34621.1736453.9על בד625012

.כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לשנה אחת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.אישור מינוי מחדש של מר אמנון ברודי כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.אישור מינוי מחדש של מר מיקי לזר כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד.אישור מינוי מחדש של מר שי טלמון כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.אישור מינוי מחדש של מר יצחק רביב כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.אישור מינוי מחדש של מר שמעון לאופר כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.אישור מינוי מחדש של מר בני קרן כדירקטור בחברה

קוסט פורר , אישור מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם לאחר , גבאי את קסירר

.קבלת המלצת ועדת הביקורת

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה 

.31.12.2017לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכן94.05רוב נדרשאושרנגדבעד.עדכון מדיניות התגמול של החברה07.01.2019מיוחדת7130.11190.80269785ישראל קנדה434019

מינוי מר אפרים צדקה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף 28.01.2019ש נדחת"יה11,5270.03183.67373225.7דלק קידוחים יהש475020

שנים  (3)לתקופת כהונה בת שלוש , הכללי של השותפות

.1.4.2019שתחילתה ביום 

לאלאלאכן99.93רוב נדרשאושרבעדבעד

 ועד 4.2.2019החל מיום , לקבוע את הרכב דירקטוריון החברה03.02.2019מיוחדת10,1490.03313.35914100בזק230011

. חברי דירקטוריון9כך שיכלול , למועד האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור רגיל 

 ועד למועד האסיפה הכללית 4.2.2019בחברה החל מיום 

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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מן כדירקטור רגיל 'לאשר את מינויו מחדש של מר דורון תורג

 ועד למועד האסיפה הכללית 4.2.2019בחברה החל מיום 

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר עמי ברלב כדירקטור רגיל 

 ועד למועד האסיפה הכללית 4.2.2019בחברה החל מיום 

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור רגיל 

 ועד למועד האסיפה הכללית 4.2.2019בחברה החל מיום 

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור בלתי תלוי 

 ועד למועד האסיפה הכללית 4.2.2019בחברה החל מיום 

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר דב קוטלר כדירקטור בלתי תלוי 

 ועד למועד האסיפה הכללית 4.2.2019בחברה החל מיום 

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 כמשרד KPMGלאשר את מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין 

 ועד למועד 2019רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את הדירקטוריון 

.2019לקבוע את שכרו לשנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

.2019שיפורסמו בחודש מרץ , 2018

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

בהתאם , אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה03.02.2019מיוחדת4,7510.09504.51243180הפניקס767012

.א לחוק החברות267להוראת סעיף 

לאלאלאכן98.66רוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת , מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב04.02.2019מיוחדת3,0820.08302.563000אלקטרה739037

שתחילתה במועד אישור המינוי , שנים (3)כהונה בת שלוש 

.באסיפה הכללית

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת , למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה

כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה 

וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה , הכללית

.שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, קרוב של בעל שליטה, אישור תנאי ההעסקה של מר שון קופלר11.02.2019מיוחדת9,8080.04734.6454490שטראוס746016

.אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה

לאלאלאכן98.2רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה 12.02.2019מיוחדת2,6420.14113.7387046מטריקס445015

.המכהן גם כדירקטור של החברה

לאלאלאכן75.05אושרנגדבעד

אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של 12.02.2019מיוחדת6060.39642.403500דקסיה ישראל711010

.נושאי המשרה בבנק

לאלאלאכן86.42רוב נדרשאושרבעדבעד

לבנה ' גב, ר הדירקטוריון"אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו

.שיפמן

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- בעברית ול" מ"מוניציפל בנק בע:"שינוי שם הבנק ל

."Municipal Bank Ltd "באנגלית.

לאלאלאכן99.98רוב נדרשאושרבעדבעד

דירקטור מכהן בחברה , אישור התקשרות עם מר אלכס פסל18.02.2019מיוחדת5,9010.05463.221750000בזן2590248

שהינה , ובעל שליטה בה בהסכם למתן שירותים בתמורה

.בנוסף לגמול הדירקטורים

לאלאלאכן81.28רוב נדרשאושרנגדנגד

את , להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה18.02.2019ח"אג00.59020.003729923'אלון חברת דלק א1101567

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 

.2019לשנת 

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

, להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה

את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי 

עד פרמיה שנתית בגובה של ,  ואילך2020משרה החל משנת 

. דולר55,000

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

ח "חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"דיון בדו19.02.2019שנתית8,2070.04293.523300חברה לישראל576017

 31הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.2017בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

חייקין -ח סומך"למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רו

(KPMG) ,ובהתאם , כרואי החשבון המבקרים של החברה

לתקנון החברה להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד
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, למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן

אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח 

.הזימון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון

אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח 

.הזימון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד

אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח 

.הזימון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

אשר יהיה , למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה

.זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר 

.כספי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

יחידת 3,1240.16025.001800000רציו      יהש394015

השתתפות 

ש"יה- 

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובחברת 20.02.2019

לתקופה של שלוש , מ"רציו חיפושי נפט בע, השותף הכללי

-מד ו65בהתאם לסעיפים , החל ממועד אישור האסיפה, שנים

.מו לפקודת השותפויות65

לאלאלאכן63.75רוב נדרשאושרנגדבעד

מיוחדת 6,0390.02981.8039120.15ארפורט סיטי1095835

נדחת

' אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס24.02.2019

.1999-ט"התשנ,  לחוק החברות20

לאלאלאכן13.65רוב נדרשלא אושרנגדבעד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות 

ר "ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו

.דירקטוריון

לאלאלאכן14.86רוב נדרשלא אושרנגדבעד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות 

ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של 

.ל משותף"מנכ

לאלאלאכן89.93רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות 

כהן לקבלת שירותי ניהול -ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה

.ל משותף"של מנכ

לאלאלאכן90.81רוב נדרשאושרבעדבעד

– ל "אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ

.מ"חברת הנפט לישראל בע

לאלאלאכן98.83רוב נדרשאושרבעדבעד

במסגרתה יועברו , עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה25.02.2019ח"אג8050.65755.295000000אפריקה נכס אגחז1132232

לפי איזו )אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים 

לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף , (מבין שתי החלופות

ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב , העילה

לפירעון מיידי בגין  ('סדרה ז)שעניינה העמדת אגרות החוב 

.שינוי השליטה בחברה

לאלאלאכן99.90אושרבעדבעד

במסגרתה יועברו , עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה

לפי איזו )אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים 

לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת , (מבין שתי החלופות

 10.1.8תותאם הוראת סעיף  - (ככל ותושלם)העסקה כאמור 

על התוספות ) 25.2.2014שתאריכו  ('סדרה ז)לשטר הנאמנות 

באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח , (לו ותיקוניו

כהגדרת )במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה : "באופן הבא

שאינו כולל את מגה אור החזקות , (מונח זה בחוק ניירות ערך

".מ"או את ביג מרכזי קניות בע/מ ו"בע

לאלאלאכן99.9רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 28.02.2019שנתית2,5580.08112.08325000שיכון ובינוי1081942

.2017 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

, לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה

עד לאסיפה השנתית , בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה

.הכללית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה

עד לאסיפה השנתית , בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה

.הכללית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה

עד לאסיפה השנתית , בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה

.הכללית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד



05/01/2020

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

, לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה

עד לאסיפה השנתית , בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה

.הכללית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח 

KPMGכרואי החשבון המבקרים של , רו״ח, חייקין ושות׳- סומך

.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 06.03.2019To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional termשנתית19,0290.03707.0415806.37אלביט מערכות1081124

as an External Director, commencing on the expiry 

date of his current term and ending on March 31, 

2020, inclusive.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To approve the grant by Cyberbit Ltd. to the 

Company's President and CEO of options in the 

framework of Cyberbit's equity-based Plan.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לתקופת כהונה , למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה11.03.2019מיוחדת5,7380.11066.3511245פז נפט1100007

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה 

בכפוף , 2021הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

לתקופת כהונה , למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה 

בכפוף , 2021הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

לתקופת כהונה , למנות את מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה 

בכפוף , 2021הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

, למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק12.03.2019מיוחדת15,2850.071310.89166350מזרחי טפחות695437

, 1999-ט"התשנ, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות

בכפוף לכך , זאת; שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש 

שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור 

.או שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכן98.14רוב נדרשאושרנגדבעד

מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית ' לאשר את מינויה של גב14.03.2019מיוחדת6,0970.14498.83345042שופרסל777037

בחברה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים המתחילה 

.במועד אישור האסיפה הכללית

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

 (צ"דח)לאשר את מינוי מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני 14.03.2019מיוחדת9310.09240.868500פמס315010

לתקופה כהונה ,  לחוק החברות245בהתאם לסעיף , בחברה

, 2019,  במרץ16החל מיום , של שלוש שנים (שלישית)נוספת 

.מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 20.03.2019מיוחדת7900.17411.3849000הכשרת הישוב612010

.שהינם בעלי השליטה או קרוביהם

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

, לדירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו של מר צפריר הולצבלט

.2019 במרץ 23החל מיום , לשלוש שנים

לאלאלאכן99.04רוב נדרשאושרנגדבעד

ר ודירקטור המכהן "יו, אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל28.03.2019מיוחדת1,9640.03870.7645000סלקום1101534

.(שאינו דירקטור חיצוני)בחברה 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דירקטור המכהן , אישור מינויו מחדש של מר שולם לפידות

.(שאינו דירקטור חיצוני)בחברה 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דירקטור המכהן , אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה

.(שאינו דירקטור חיצוני)בחברה 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לכהן כדירקטור בחברה , אישור מינויו של מר גוסטבו טרייבר

.(שאינו דירקטור חיצוני)

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ורדה ליברמן כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה של גב

.2019 במרץ 29לתקופת כהונה של שלוש שנים החל מיום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו של מר שמואל האוזר כדירקטור חיצוני בחברה 

.2019 במרץ 29לתקופת כהונה של שלוש שנים החל מיום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינוים של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואי 

עד לתום האסיפה הכללית , החשבון המבקרים של החברה

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד
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 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

.2018בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

, רוני מנינגר כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב01.04.2019מיוחדת3480.34621.2036453.9על בד625012

.1.4.2019שתחל ביום , לתקופת כהונה בת שלוש שנים

לאלאלאכן99.47רוב נדרשאושרבעדבעד

יחידת 5,1030.06873.508891838ישראמקו     יהש232017

השתתפות 

ש"יה- 

שנים  (3)ד מיכל קמיר לתקופת כהונה בת שלוש "למנות את עו02.04.2019

כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בעלת כשירות 

ולקבוע כי תהיה זכאית , 2019 באפריל 2החל מיום , מקצועית

לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות 

, 2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)

.וכן לשיפוי וביטוח כמקובל בשותפות

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

לפי חוק , למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק02.04.2019מיוחדת16,1730.071211.51166350מזרחי טפחות695437

לפי , העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני)החברות 

שנים ( 3)לתקופת כהונה נוספת של שלוש , (301הוראה 

בכפוף , זאת; 11.4.2019שתחל ביום , (תקופת כהונה שלישית)

לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי או 

.שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכן99.36רוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד. לתקנון הבנק92-  ו89, 55לתקן את תקנות 

מר דורון , ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ03.04.2019מיוחדת3,7570.02851.07300000מגדל ביטוח1081165

.2018 ביוני 26, ל החברה"החל מיום מינויו כמנכ, ספיר

לאלאלאכן95.45רוב נדרשאושרנגדנגד

מר שאול , ר הדירקטוריון"לאשר את תנאי הכהונה של יו03.04.2019מיוחדת15,0160.085612.86996626.8דיסקונט       א691212

ובכפוף לכך שהוראות , 2018 בדצמבר 3החל מיום , קוברינסקי

ותיקון מדיניות , הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור/הדין

.התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם

לאלאלאכן83.09רוב נדרשאושרנגדבעד

דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת 14.04.2019ח"אג00.59020.003729923'אלון חברת דלק א1101567

מ ובחברות המוחזקות "ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע

.על ידה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו15.04.2019שנתית1,3570.10411.41113310אינרום1132356

.2017 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

זוהר , אלמגור, לאשר את הארכת כהונתו של משרד ברייטמן

עד לתום , כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה' ושות

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת 

דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם 

.לאופי והיקף השירותים

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 (דירקטור בלתי תלוי)לאשר את מינויו מחדש של מר רמי ארמון 

כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום 

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום 

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום 

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

כדירקטור בחברה עד לתום ' ג'לאשר את מינויו של מר יוסי חג

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום 

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, במישרין ובעקיפין, אישור מכירת מלוא אחזקותיה של החברה17.04.2019ח"אג00.59020.003729923'אלון חברת דלק א1101567

מ ובחברות "בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע

לקרן השקעות ישראלית , ("חברות המפעיל")המוחזקות על ידה 

 תתקבל הסכמת שיכון 21.5.19וזאת בכפוף לכך כי עד ליום 

.מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה"ובינוי בע

לאלאלאכן55.89אושרבעדבעד

 26.04.2019To elect Bradley A. Alford as director of the Companyשנתית24,6760.02546.2735460פריגו1130699

to hold office until the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Rolf A. Classon as director of the Company 

to hold office until the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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To elect Adriana Karaboutis as director of the 

Company to hold office until the 2020 Annual General 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Murray S. Kessler as director of the Company 

to hold office until the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To elect Jeffrey B. Kindler as director of the Company 

to hold office until the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Erica L. Mann as director of the Company to 

hold office until the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Donal O’Connor as director of the Company 

to hold office until the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Geoffrey M. Parker as director of the 

Company to hold office until the 2020 Annual General 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Theodore R. Samuels as director of the 

Company to hold office until the 2020 Annual General 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Jeffrey C. Smith as director of the Company 

to hold office until the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

Advisory approval of the Company’s executive 

compensation.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Renew and restate the Company’s Long-Term 

Incentive Plan.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Approve the creation of distributable reserves by 

reducing some or all of the Company’s share premium.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Renew the Board’s authority to issue shares under 

Irish law.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Renew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-

emption rights under Irish law.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Consideration of the Company’s Irish Statutory 

Financial Statements for the fiscal year ended 

December 31, 2018, along with the related directors’ 

and auditor’s reports and a review of the Company’s 

affairs.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה ואפשרות 28.04.2019ח"אג6700.00000.000אידיבי פת אגח ט7980154

לנקוט בפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת 

.18.4.2019 ומיום 16.4.2019בהמשך לדיווחי החברה מיום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכן57.68רוב נדרשאושרנגדנגד.מר עובדיה עלי, ר הדירקטוריון"אישור מענק שנתי ליו29.04.2019מיוחדת5,6890.03872.201240000בזן2590248

 ועדכון 2018סקירת תוצאותיה הכספיות של החברה לשנת 30.04.2019ח"אג4500.83523.757600000סטרווד ווסטאגחא1143544

.שוטף בדבר מצב עסקי החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 5.1לממש את זכותם של מחזיקי אגרות החוב בהתאם לסעיף 30.04.2019ח נדחת"אג00.59020.003729923'אלון חברת דלק א1101567

כך שכלל מחזיקי אגרות החוב ירכשו , להסדר החוב של החברה

באופן ישיר מהחברה את החזקות החברה בישראל קנדה כנגד 

הפחתת חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בסכום אשר 

.הוצע לחברה כנגד מניות ישראל קנדה

לאלאלאכן12.55לא אושרבעדבעד
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החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

לאשר את מינויו של אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה 30.04.2019מיוחדת5,7110.14498.27345042שופרסל777037

 במאי 24החל מיום , לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים

2019.

לאלאלאכן99.87רוב נדרשאושרבעדבעד

 01.05.2019Elect Marcello V. Bottoli to the Board of Directors for aשנתית49,0660.00452.224831.8אפ.אפ.איי1155019

one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Dr. Linda Buck to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Michael L. Ducker to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect David R. Epstein to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Roger W. Ferguson, Jr. to the Board of 

Directors for a one-year term expiring at the 2020 

Annual Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect John F. Ferraro to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Andreas Fibig to the Board of Directors for a one-

year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Elect Christina Gold to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Katherine M. Hudson to the Board of Directors 

for a one-year term expiring at the 2020 Annual 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Dale F. Morrison to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Stephen Williamson to the Board of Directors for 

a one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting 

of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP 

as the Company's independent registered public 

accounting firm for the 2019 fiscal year.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

Approve, on an advisory basis, the compensation of 

the Company's named executive officers in 2018.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב01.05.2019מיוחדת3,9060.11744.582508גב ים759019

, החל ממועד האסיפה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים

.לחוק החברות (ב)239בהתאם לסעיף 

לאלאלאכן91רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 

כפי שיכהנו , בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם

.בה מעת לעת

לאלאלאכן76.07רוב נדרשאושרבעדבעד

ר הדירקטוריון "בגין הוצאות יו, אישור תשלום או החזר הוצאות

ר דירקטוריון החברה "של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיו

.בישראל

לאלאלאכן90.8רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב 01.05.2019מיוחדת1,8450.13362.468411נכסים ובנין699017

, או קרוביהם/כפי שיהיו מעת לעת ו, בעלי שליטה בחברה

או שיכהנו בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם /המכהנים ו

בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין  (גם לפני הענקת כתב השיפוי)

פי בקשתה של החברה כנושאי - פעולותיהם בתוקף כהונתם על

משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות או 

.שלחברה עניין כלשהו בה

לאלאלאכן99.88רוב נדרשאושרבעדבעד
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אסף פתאל , ה נדב פתאל"אישור מתן התחייבות לשיפוי לה05.05.2019מיוחדת5,7940.05423.147832פתאל החזקות1143429

בעל , ל החברה"ר ומנכ"יו- בניו של מר דוד פתאל , ויובל פתאל

.השליטה בה

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

אסף פתאל , ה נדב פתאל"אישור מתן התחייבות לפטור לה

בעל , ל החברה"ר ומנכ"יו- בניו של מר דוד פתאל , ויובל פתאל

.השליטה בה

לאלאלאכן71.03רוב נדרשאושרנגדנגד

, אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה

.ל הכספים בחברה"דירקטור וסמנכ

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה 06.05.2019שנתית8,2310.03753.0816790מליסרון323014

לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור 

.האסיפה הכללית

לאלאלאכן99.83רוב נדרשאושרבעדבעד

רינת גזית לתקופת כהונה שנייה ' לאשר את מינויה של גב

החל מתום תקופת כהונתה , כדירקטורית חיצונית בחברה

-לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה, היינו)הראשונה 

26.5.2019).

לאלאלאכן95.66רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 07.05.2019שנתית3123.01789.439933755נריישן קפיטל'ג1156926

.2018 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

,  סומך חייקין רואי חשבוןKPMGמינויו מחדש של משרד 

החל ממועד אישור , כרואה החשבון המבקר של החברה

.האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

מינויו לראשונה של מר אשר גרינבאום כדירקטור חיצוני 

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים , בדירקטוריון החברה

.החל ממועד אישור האסיפה

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

מינויו לראשונה של מר דוד ברוך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון 

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד , החברה

.אישור האסיפה

לאלאלאכן90.67רוב נדרשאושרנגדבעד

מינויו לראשונה של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני 

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים , בדירקטוריון החברה

.החל ממועד אישור האסיפה

לאלאלאכן93.47רוב נדרשאושרנגדבעד

מינויה לראשונה של הגברת ענת קינן כדירקטורית חיצונית 

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים , בדירקטוריון החברה

.החל ממועד אישור האסיפה

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

כך שלאחר , אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה14.05.2019מיוחדת2,6820.12303.30550000מבני תעשיה226019

הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 

 מניות 1,000,000,000- המחולק ל, ח" ש1,000,000,000

ח ערך נקוב כל אחת וכן תיקון תקנון החברה " ש1רגילות בנות 

.ותזכיר החברה בהתאם

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים 

לרבות כלל , על מכלול תנאיו, (בעלת השליטה בחברה)מ "בע

, תיקון תקנון החברה)הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו 

אישור ההצעה הפרטית , אישור מדיניות התגמול המעודכנת

לפיו , (Run-offהמהותית למר זבידה ורכישת פוליסת ביטוח 

מ עם ולתוך החברה בדרך של "תתמזג כלכלית ירושלים בע

מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק 

כך שעם השלמת המיזוג תתחסל כלכלית ירושלים , החברות

בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות , ללא פירוק

.הזכאים

לאלאלאכן84.69רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מינויו של מר דורון כהן לכהונה כדירקטור בלתי תלוי 14.05.2019מיוחדת3,3970.14224.83418732כלכלית ירושלים198010

לתקופה שתחל  (בכפוף לסיווגו ככזה בועדת הביקורת)בחברה 

מיום אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

לאלאלאכן99.41אושרנגדבעד
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על , אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשיה

לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם , מכלול תנאיו

לפיו תתמזג החברה עם ולתוך מבני תעשיה בדרך של , ביצועו

מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק 

, כך שעם השלמת המיזוג תתחסל החברה ללא פירוק, החברות

.בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים

לאלאלאכן99.99אושרבעדבעד

, בין השאר,  הכולל2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 15.05.2019מיוחדת1,4270.10741.5314516פוקס1087022

את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות 

.2018 בדצמבר 31הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ר "יו)למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן 

.(הדירקטוריון

לאלאלאכן99.17אושרנגדבעד

לאלאלאכן99.68אושרבעדבעד.למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס

לאלאלאכן97.89אושרנגדנגד.למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל

אוסנת רונן ' למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב

.(דירקטורית בלתי תלויה)

לאלאלאכן99.87אושרנגדבעד

משרד , למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה 

כרואי חשבון , רואי חשבון- פורר גבאי את קסירר , קוסט

.המבקרים של החברה

לאלאלאכן94.76אושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את הארכת כהונתו של מר דני רימוני כדירקטור חיצוני 

 במאי 26 שנים החל מיום 3בחברה לתקופת כהונה שניה בת 

2019.

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

יחידת 12,7950.03184.07373225.7דלק קידוחים יהש475020

השתתפות 

ש"יה- 

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את 16.05.2019

כרואי החשבון , קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט

לתקופה שסיומה בתום , במשותף, המבקרים של השותפות

האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את 

.דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם

אין חובת בעד

השתתפות

לאלאלאכן99.80אושר

 31דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 

.2018בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את התקשרות השותפות בעסקה לפיה תצטרף חברת 

.Ithaca Energy Inc ברישיון אלון25% כשותף בשיעור של  -D 

.ותמונה למפעיל נכס הנפט

לאלאלאכן90.12רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את העסקה לרכישת הזכויות ברישיון רועי ואת 

ולצורך , או גז והפקתם ברישיון רועי/ההשתתפות בחיפושי נפט ו

כך שנכס ,  להסכם השותפות המוגבלת5.1כך לתקן את סעיף 

יתווסף לרשימת נכסי הנפט הנזכרים " רועי /"399הנפט רישיון 

באופן שיאפשר לשותפות להשתתף בחיפושי , בסעיף האמור

וכן לאשר לשותף , או גז והפקתם בשטח רישיון רועי/נפט ו

 להסכם 9.4בהתאם להוראות סעיף , הכללי בשותפות

 9.4כהגדרתם בסעיף )להימנע מחלוקת רווחים , השותפות

.לצורך השתתפות בפעולות האמורות (להסכם השותפות

לאלאלאכן99.41רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את העסקה לרכישת הזכויות ברישיונות אופק חדש ויהל 

או גז והפקתם ברישיונות /חדש ואת ההשתתפות בחיפושי נפט ו

 להסכם השותפות 5.1ולצורך כך לתקן את סעיף , האמורים

ורישיון " אופק חדש /"405כך שנכסי הנפט רישיון , המוגבלת

יתווספו לרשימת נכסי הנפט הנזכרים בסעיף " יהל חדש /"406

או /באופן שיאפשר לשותפות להשתתף בחיפושי נפט ו, האמור

וכן לאשר , גז והפקתם בשטח רישיונות אופק חדש ויהל חדש

 להסכם 9.4בהתאם להוראות סעיף , לשותף הכללי בשותפות

 9.4כהגדרתם בסעיף )להימנע מחלוקת רווחים , השותפות

.לצורך השתתפות בפעולות האמורות (להסכם השותפות

לאלאלאכן99.33רוב נדרשאושרבעדבעד
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לאשר תשלום החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של 

ח " אלפי ש399-המפקח בגין ההליך המשפטי בסכום כולל של כ

וכן לאשר כי ככל שלא יוחלט אחרת על ידי בית , מ"בתוספת מע

ישולם שכר טרחת עורכי הדין של , המשפט העליון הדן בערעור

המפקח בגין הערעור בהתאם לתעריפים הקבועים בפירוט שכר 

.מ"ח בתוספת מע" אלפי ש150הטרחה ובסכום שלא יעלה על 

לאלאלאכן21.61רוב נדרשלא אושרנגדנגד

עדכון בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות על ידי המפקח בדבר 

וכל נושא  (ככל שאירעו) 2018אירועים מיוחדים שאירעו בשנת 

אחר אשר לדעתו יש להביא לידיעת בעלי יחידות ההשתתפות 

.בשותפות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן

יחידת 3,3610.16025.381800000רציו      יהש394015

השתתפות 

ש"יה- 

 ואת השתתפות השותפות North Thekhaלאשר את עסקת 20.05.2019

, פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, או גז/בפעולות חיפושי נפט ו

, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה

כך ,  להסכם השותפות5.1לתקן את סעיף  (א): ולצורך זה

 יכלל ברשימת הפרויקטים הנזכרים North Thekhaשזיכיון 

בהיותו פרויקט , לאשר את ההשקעה בזיכיון (ב); בסעיף האמור

לאשר  (ג)- ו; כנדרש לפי תקנון הבורסה, המצוי מחוץ לישראל

כך שיתרותיה הכספיות של , שינוי ביעוד כספי השותפות

יוכלו לשמש גם לצורך , כפי שתהיינה מעת לעת, השותפות

.פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון, פעולות חיפוש

לאלאלאכן89.2רוב נדרשאושרבעדבעד

לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר 

לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת 

ח " מיליוני ש40עד לסך של , ניירות ערך של רציו פטרוליום

ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות , (ח" מיליוני ש30חלף )

 30חלף , בפסקה השלישית, 12המוגבלת באופן שבסעיף 

ובלבד ששיעור האחזקה של " ח" מיליוני ש40"ח יבוא "מיליוני ש

, וכן, 20%השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 

לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות 

לצורך מימוש כתבי , ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום

היקף . ח" מיליוני ש40עד לסך מצטבר מירבי של , אופציה

ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי 

.שיקול דעתה

לאלאלאכן85.95רוב נדרשאושרבעדבעד

מיוחדת 6,9110.03312.28914100בזק230011

נדחת

אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 23.05.2019

,  שנים3לתקופה של , לרבות עדכונה, לחוק החברות' א267

.2019 בינואר 1החל מיום 

לאלאלאכן73.53רוב נדרשאושרנגדנגד

אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 26.05.2019מיוחדת3,5850.03751.35151000שיכון ובינוי1081942

.1999-ט"התשנ, א לחוק החברות267

לאלאלאכן82.21רוב נדרשאושרנגדנגד

מר אייל , ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ

תכנית מענק , ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, לפידות

שנתי ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן 

.כפי שיכהן בה מעת לעת, ל"למנכ

לאלאלאכן64.29רוב נדרשאושרנגדנגד

מר משה , ל החברה היוצא"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ

תגמול קבוע , ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, לחמני

 ותגמול 2019מענק שנתי בגין כהונתו בשנת , ותנאים נלווים

, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, הוני

.ל היוצא"לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםנגדנגד

מר תמיר , ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה ליו

תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי , ובכלל זה תגמול קבוע, כהן

ר "לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו, ותגמול הוני

.או כפי שיכהן בה מעת לעת/המכהן ו, הדירקטוריון

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםנגדנגד



05/01/2020

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

אשר , לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה

או כפי שיכהנו בה מעת /או שכיהנו ו/מכהנים בחברה כיום ו

ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי , לעת

.בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם

לאלאלאכן98.98אושרבעדבעד

אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית ' לאשר את מינויה של גב27.05.2019מיוחדת2,0380.13362.728411נכסים ובנין699017

החל ממועד אישור ,  שנים3לתקופת כהונה בת , בחברה

.האסיפה

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם 28.05.2019מיוחדת5,7400.03872.221240000בזן2590248

.לרכישת גז טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים

לאלאלאכן99.14רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה בהתאם להוראות סעיף 28.05.2019מיוחדת1,0670.11391.22120000אינטרקיור1106376

.א לחוק החברות267

לאלאלאכן77.56רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד.אישור מינויו של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה29.05.2019מיוחדת25,1580.02355.90300400כיל281014

אישור תנאי , כפוף לאישור מינויו של מר יואב דופלט כדירקטור

ר "התגמול ותגמול הוני למר דופלט עבור תפקידו כיו

.הדירקטוריון החדש של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ר דירקטוריון החברה " ליו2018אישור מענק מיוחד לשנת 

.מר יוחנן לוקר,הנוכחי 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

במינוי עורך  (הצבעה נגד)או לא לתמוך  (הצבעה בעד)לתמוך 04.06.2019ח"אג3580.37681.351541999מדלי      אגח א1143155

מבלי לגרוע . דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב

מכלליות האמור לדרוש כל מידע מהחברה ולרבות נקיטה 

.בהליכים ככל שידרש לעשות כן

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

במינוי אמיר  (הצבעה נגד)או לא לתמוך  (הצבעה בעד)לתמוך 

.ט"בהתאם להצעת שכה- 'פלמר ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

במינוי  (הצבעה נגד)או לא לתמוך  (הצבעה בעד)לתמוך 

בהתאם להצעת - עורכי דין' טולידאנו ושות, בן נתן, ארדינסט

.ט"שכה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

במינוי גיסין  (הצבעה נגד)או לא לתמוך  (הצבעה בעד)לתמוך 

.ט"בהתאם להצעת שכה- עורכי דין' ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

– במינוי נאור  (הצבעה נגד)או לא לתמוך  (הצבעה בעד)לתמוך 

.ט"בהתאם להצעת שכה- עורכי דין, גרשט

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

במינוי פרץ  (הצבעה נגד)או לא לתמוך  (הצבעה בעד)לתמוך 

.ט"בהתאם להצעת שכה- פיגל משרד עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2018דיון בדוח התקופתי לשנת 04.06.2019שנתית5,7410.07524.32161276הראל השקעות585018

 (KPMG)רואי חשבון , לאשר למנות מחדש את סומך חייקין

 ולהסמיך את 2019כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 

.2019דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 (ר הדירקטוריון"יו)לאשר מינוי מחדש של יאיר המבורגר 

להמשך כהונה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית 

.שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 (ר הדירקטוריון"סגן יו)לאשר מינוי מחדש של בן המבורגר 

להמשך כהונה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית 

.שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר מינוי מחדש של גדעון המבורגר להמשך כהונה כדירקטור 

.בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר מינוי מחדש של יואב מנור להמשך כהונה כדירקטור 

.בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר מינוי מחדש של דורון כהן להמשך כהונה כדירקטור 

.בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

חנובר להמשך כהונה כדירקטור 'לאשר מינוי מחדש של יוסף צ

.בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר מינוי מחדש של אלי דפס להמשך כהונה כדירקטור 

.בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

 11.06.2019To appoint Amir Elstein to serve on the Board ofשנתית59,3730.01106.52119571טבע629014

Directors until the 2022 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד



05/01/2020

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

To appoint the Roberto A. Mignone to serve on the 

Board of Directors until the 2022 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of 

Directors until the 2022 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To approve, on a non-binding advisory basis, the 

compensation for Teva’s named executive officers.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To approve an amended Compensation Policy with 

respect to the terms of office and employment of 

Teva’s Executive Officers and Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To approve the compensation to be provided to 

Teva’s non-employee directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To approve the compensation to be provided to 

Teva’s non-executive Chairman of the Board.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To appoint Kesselman & Kesselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s 

independent registered public accounting firm until the 

2020 annual meeting of shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

Presentation of Teva’s annual consolidated financial 

statements for the year ended December 31, 2018.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

מר דורון  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור 11.06.2019שנתית2,4800.00010.0020איידיאיי ביטוח1129501

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית , שנידמן

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית , שנידמן (מוקי)

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

מר יוסי  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית , יק'קוצ

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

, רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה'לאשר את מינויו של מר ג

ככל ) שנים החל ממועד אישור האסיפה 3לתקופה של 

מאת ( או הודעת אי התנגדות)או ממועד אישור , (שיתקבל

ביטוח וחסכון שבמשרד , הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון

.לפי המאוחר, האוצר

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרנגדבעד

רי מנדל כדירקטור חיצוני 'בכפוף לאישור מינויו של מר ג

.לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו, בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

גבאי את קסירר , פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט

 ולתקופה שעד 2019כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

.לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 13.06.2019To receive and adopt the Company’s annual accountsשנתית5,8660.04322.5366220יאן'אנרג1155290

for the financial year ended 31 December 2018 

together with the Directors’ report and the auditor’s 

report on those accounts.

לאלאלאכן99.97אושרבעדבעד

To approve the Directors’ Remuneration Report 

)excluding the Directors’ Remuneration Policy( set out 

on pages 89 to 94 of the Company’s annual report and 

accounts for the financial year ended 31 December 

2018.

לאלאלאכן94.98אושרנגדנגד

To approve the Directors’ Remuneration Policy set out 

on page 80 to 88 of the Company’s annual report and 

accounts for the year ended 31 December 2018.

לאלאלאכן94.98אושרנגדנגד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

To re-appoint Mr Simon Heale as a director of the 

Company.

לאלאלאכן93.59אושרנגדנגד

To re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the 

Company.

לאלאלאכן91.86אושרנגדנגד

To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the 

Company.

לאלאלאכן91.71אושרנגדנגד

To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the 

Company.

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the 

Company.

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

To re-appoint Mr Ohad Marani as a director of the 

Company.

לאלאלאכן99.92אושרנגדבעד

To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the 

Company.

לאלאלאכן99.74אושרנגדבעד

To re-appoint Mr David Bonanno as a director of the 

Company.

לאלאלאכן93.19אושרנגדנגד

To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director 

of the Company.

לאלאלאכן97.48אושרנגדנגד

To re-appoint Ernst & Young LLP as auditor of the 

Company, to hold office from the conclusion of this 

meeting for a period that may continue until the 

conclusion of the next general meeting at which the 

annual report and accounts are laid before the 

Company.

לאלאלאכן99.99אושראין חובת השתתפותבעד

To authorise the Directors to determine the 

remuneration of the Auditor on the recommendation of 

the Audit & Risk Committee.

לאלאלאכן99.99אושרבעדבעד

Authority to allot Ordinary Shares THAT, in 

accordance with section 551 of the Act, the Directors 

be generally and unconditionally authorised to allot 

Relevant Securities.

לאלאלאכן87.11אושרנגדנגד

Authority to dis-apply pre-emption rights THAT subject 

to the passing of resolution 15, the Directors be 

generally empowered to allot equity securities (as 

defined in section 560 of the Act) for cash, either 

pursuant to the authority conferred by resolution 15 or 

by way of a sale of treasury shares, as if section 

561(1) of the Act did not apply to any such allotment 

or sale.

לאלאלאכן95.56רוב נדרשאושרנגדנגד

Authority to dis-apply pre-emption rights THAT subject 

to the passing of resolution 15 and in addition to any 

authority granted to the Directors under resolution 16, 

the Directors be generally empowered to allot equity 

securities (as defined in section 560 of the Act) for 

cash, either pursuant to the authority given by 

resolution 15 or by way of a sale of treasury shares, 

as if section 561(1) of the Act did not apply to any 

such allotment or sale.

לאלאלאכן95.53רוב נדרשאושרנגדנגד

Notice of general meetings, other than annual general 

meetings THAT a general meeting, other than an 

annual general meeting, may be called on not less 

than 14 clear days’ notice.

לאלאלאכן95.34רוב נדרשאושרנגדנגד

Purchase of own shares THAT the Company be 

generally and unconditionally authorised in accordance 

with section 701 of the Act to make market purchases 

(within the meaning of section 693(4) of the Act) of 

Ordinary Shares of £0.01 each.

לאלאלאכן91.73רוב נדרשאושרנגדנגד



05/01/2020

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

 14.06.2019To re-elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as a memberשנתית3,9180.04431.7423851קנון1134139

of the Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Mr. Antoine Bonnier as a member of the 

Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Mr. Laurence N. Charney as a member of 

the Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Mr.Mr. Barak Cohen as a member of the 

Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Mr. N. Scott Fine as a member of the 

Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Dr. Bill Foo as a member of the 

Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. Aviad Kaufman as a member of the 

Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Mr. Arunava Sen as a member of the 

Company's Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial 

Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of 

the Company's Directors (which may act through the 

Audit Committee) to Fix Their Remuneration.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

To modify the mode of payment of annual awards 

granted under the Kenon Holdings Ltd. Share 

Incentive Plan 2014 to include a combination of 

Ordinary Shares and cash.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To Authorise the Ordinary Share Issuances.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon 

Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or 

Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option 

Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary 

Shares.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

מיוחדת 3,5850.03751.35151000שיכון ובינוי1081942

נמשכת

מר משה , ל החברה היוצא"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ16.06.2019

תגמול קבוע , ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, לחמני

 ותגמול 2019מענק שנתי בגין כהונתו בשנת , ותנאים נלווים

, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, הוני

.ל היוצא"לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ

לאלאלאכן54.75רוב נדרשאושרנגדנגד

מר תמיר , ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה ליו

תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי , ובכלל זה תגמול קבוע, כהן

ר "לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו, ותגמול הוני

.או כפי שיכהן בה מעת לעת/המכהן ו, הדירקטוריון

לאלאלאכן59.95רוב נדרשאושרנגדנגד

 17.06.2019Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director ofשנתית2,5950.04891.2713664נובה1084557

the Company to hold office until the close of the next 

annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the 

Company to hold office until the close of the next 

annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the 

Company to hold office until the close of the next 

annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Approval of a compensation policy for the Company's 

directors and officers.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Approval of an amendment to the equity-based 

compensation for our directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד
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Approval of amendments to the employment terms of 

Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief 

Executive Officer of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

Approval of amendments to the articles of association 

of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Approval and ratification of the re-appointment of Kost 

Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernest & 

Young, as the independent auditors of the Company 

for the period ending at the close of the next annual 

general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

שנתית 5,9990.05423.257832פתאל החזקות1143429

נדחת

הכולל בין היתר , 2018ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו18.06.2019

ח "חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"את הדו

.המוגש לאסיפה הכללית, הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ארנסט אנד יאנג , למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר

.כרואי החשבון המבקרים של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 (בעל השליטה בחברה)למנות מחדש את מר דוד פתאל 

.כדירקטור בדירקטוריון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה

לאשר את תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש 19.06.2019מיוחדת1,3360.10411.39113310אינרום1132356

.(12.5.2019)בתוקף מתאריך מינויו , הדירקטוריון של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 20.06.2019To set the number of directors serving on theמיוחדת1,7100.20163.45111222.2גילת1082510

Company Board at eight.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Dov Baharav as a member of the Board of 

Directors of the Company, to serve until the next 

annual general meeting of shareholders and until his 

successor has been duly elected and qualified.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Ishay Davidi as a member of the Board of 

Directors of the Company, to serve until the next 

annual general meeting of shareholders and until his 

successor has been duly elected and qualified.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

To re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as a member of the 

Board of Directors of the Company, to serve until the 

next annual general meeting of shareholders and until 

his successor has been duly elected and qualified.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Meir Shamir as a member of the Board of 

Directors of the Company, to serve until the next 

annual general meeting of shareholders and until his 

successor has been duly elected and qualified.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Dafna Sharir as a member of the Board of 

Directors of the Company, to serve until the next 

annual general meeting of shareholders and until his 

successor has been duly elected and qualified.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Amiram Boehm as a member of the Board 

of Directors of the Company, to serve until the next 

annual general meeting of shareholders and until his 

successor has been duly elected and qualified.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד
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To approve an annual cash bonus plan for the Chief 

Executive Officer of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

To approve a grant of options to the Chief Executive 

Officer of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

To approve an annual cash bonus plan for the 

Chairman of the Company’s Board of Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

To amend the Company's compensation policy for the 

Company’s directors and officers.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

To ratify and approve the reappointment and 

compensation of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a 

member of Ernst & Young Global, as an independent 

registered public accountants of the Company for the 

fiscal year ending December 31, 2019, and for such 

additional period until the next annual general meeting 

of shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

The Company's consolidated financial statements for 

the year ended December 31, 2018 will be received 

and considered at the Meeting.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

, ר הדירקטוריון"יו, ה אריאל הרצפלד"למנות מחדש את ה20.06.2019שנתית9180.10580.979000תדיראן הולדינגס258012

לתקופת כהונה , המכהן נכון למועד זה כדירקטור בחברה

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה , נוספת

או תקנון /או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, החברה

לאלאלאכן99.53אושרבעדבעד

ל "בעל השליטה ומנכ, ה משה ממרוד"למנות מחדש את ה

לתקופת , המכהן נכון למועד זה כדירקטור בחברה, החברה

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של , כהונה נוספת

או /החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, תקנון החברה

לאלאלאכן97.76אושרנגדנגד

המכהן נכון למועד זה , ה אברהם עיני"למנות מחדש את ה

עד לתום , לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בלתי תלוי בחברה

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד 

לפי , או תקנון החברה/סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.המוקדם

לאלאלאכן99.99אושרבעדבעד

סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה 

.2017 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה 

.2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את 

כרואה החשבון המבקר של החברה עד , קסירר רואי חשבון

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכן99.64אושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדבר מצב עסקי החברה וכן דיון בדבר מינוי יועץ כלכלי 20.06.2019ח"אג3700.83523.097600000סטרווד ווסטאגחא1143544

ויועץ משפטי אשר יפעלו מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב 

.לשם ביצוע בדיקות בנוגע למצב עסקי החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

יחידת 4,5330.06873.118891838ישראמקו     יהש232017

השתתפות 

ש"יה- 

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות 26.06.2019

.2018 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי החשבון , רואי חשבון, למנות את משרד סומך חייקין

המבקרים של השותפות עד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

ולהסמיך את , של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות

" השותף הכללי: "להלן)מ "דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע

.לקבוע את שכרו

לאלאלאכן99.76אושראין חובת השתתפותבעד

לאשר ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק 

 1 יחידות השתתפות בנות 2.5והנפרע של השותפות כך שכל 

, .נ.ח ע" ש1תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת . נ.ח ע"ש

והיחידות המאוחדות תהיינה שוות בכל הבחינות ליחידות 

.הקיימות לפני המיזוג

לאלאלאכן99.82רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.ל"סקירת מנכ
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לאשר את מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה 27.06.2019שנתית24,4790.02355.74300400כיל281014

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור 

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר שגיא קאבלה כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר ראם עמינח כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר ליאור רייטבלט כדירקטור 

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין 

, כרואי החשבון המבקרים של החברה ( העולמיתKPMGחברי )

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 31-דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב

.2018, לדצמבר

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מדיניות התגמול החדשה לנושאי המשרה בחברה

, ל החברה" למנכ2019-2021לאשר הקצאת תגמול הוני לשנים 

.מר רביב צולר ובהתאם לתקן את הסכם ההעסקה של מר צולר

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ל "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ27.06.2019מיוחדת6,5440.04292.813300חברה לישראל576017

.החברה המיועד

לאלאלאכן67.86רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםבעדבעד.לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיווח ועדכון של נציגי החברה על מצב עסקי החברה27.06.2019ח נדחת"אג3230.29320.951200000מדלי      אגח א1143155

כ הנאמן למחזיקי אגרות החוב בנוגע "דיווח ועדכון על ידי ב

 במאי 11לפעולות שבוצעו ממועד האסיפה שהתכנסה ביום 

. ועד למועד אסיפה זאת2019

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

בהורדת הדירוג ודיון בנוגע לנקיטת פעולות , דיון במצב החברה

.והליכים על ידי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל 30.06.2019מיוחדת6490.39642.573500מוניציפל711010

ובכלל זה הארכת המועד האחרון להתקיימות , מ"דיסקונט בע

כך שהמועד האחרון , התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג

יהיה , להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם המיזוג

.2019 בספטמבר 1ליום 

לאלאלאכן99.98רוב נדרשאושרבעדבעד

מר דורון  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור 01.07.2019מיוחדת8330.15241.27201000אדגר1820083

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית , שנידמן

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית , שנידמן (מוקי)

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

מר זאב  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית , אבלס

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

' לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית , ציפורה קרפל

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני 

 שנים 3של  (כהונה שלישית)בחברה לתקופת כהונה נוספת 

.2019,  ביולי7שתחילתה ביום 

לאלאלאכן99.51רוב נדרשאושרבעדבעד

בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור 

.לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו, חיצוני בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

גבאי את , פורר, לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט

כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת , רואי חשבון, קסירר

 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 2019

.בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי 

,  באפריל1החל מיום , השליטה בה בפוליסת ביטוח אחריות

2019.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2018,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 02.07.2019שנתית4900.20000.98700000נובולוג1140151

.2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

, ברייטמן- אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט 

כרואה החשבון המבקר של החברה עד ', זהר ושות, אלמגור

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

המכהן , (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של רמי דר 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה , כדירקטור בחברה

.הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של ניתאי טל

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, (כדירקטור בלתי תלוי)אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום , המכהן כדירקטור בחברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

אישור מינויו לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה 

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2018דיון בדוח התקופתי לשנת 02.07.2019מיוחדת3,3140.04111.3626000מנורה מב החז566018

קוסט - מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג 

פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה 

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 2019לשנת 

.בהתאם להיקף השירותים שיינתנו, 2019לשנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

חבר הדירקטוריון המכהן , מינוי מחדש של מר ערן גריפל

לתקופת כהונה נוספת שתחל , בחברה ושאינו דירקטור חיצוני

ידי האסיפה הכללית ועד לכינוסה של -עם אישור המינוי על

.האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

חבר הדירקטוריון המכהן בחברה , מינוי מחדש של מר יונל כהן

לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור , ושאינו דירקטור חיצוני

ידי האסיפה הכללית ועד לכינוסה של האסיפה -המינוי על

.הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

חבר הדירקטוריון המכהן , מינוי מחדש של מר יואב קרמר

לתקופת כהונה נוספת שתחל , בחברה ושאינו דירקטור חיצוני

ידי האסיפה הכללית ועד לכינוסה של -עם אישור המינוי על

.האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.צים או בעלי שליטה בחברה"אישור גמול דירקטורים שאינם דח

לאלאלאכן95.17רוב נדרשאושרנגדבעד.אישור מדיניות תגמול מעודכנת

לאלאלאכן98רוב נדרשאושרנגדבעד.קלמן (ארי)מר אהרון , ל החברה"עדכון תנאי העסקה למנכ

מיוחדת 2,1140.13362.828411נכסים ובנין699017

נדחת

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו, למנות את מר אדוארדו אלשטיין04.07.2019

ל החברה בנוסף "לכהן כממלא מקום מנכ, השליטה בה בעקיפין

 7.5.2019ר דירקטוריון החברה בתוקף החל מיום "לכהונתו כיו

.7.11.2019ועד ליום 

לאלאלאכן98.06רוב נדרשאושרבעדבעד
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, למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב04.07.2019ח"אג3400.83522.847600000סטרווד ווסטאגחא1143544

לצורך בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה וקבלת 

.המידע הדרוש לשם כך

לאלאלאכן96.38אושרבעדבעד

לצורך , למנות יועץ כלכלי עבור הנאמן ומחזיקי אגרות החוב

.בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה

לאלאלאכן94.94אושרבעדבעד

להורות ,  תתקבלנה2או / ו1ככל שאילו מההחלטות שבסעיפים 

על , לרבות פניה לערכאות, לנאמן לנקוט בהליכים הנדרשים

מנת לחייב את החברה לשאת בעלויות היועצים שימונו 

.במסגרת ההחלטות האמורות

לאלאלאכן98.65אושרבעדבעד

מיוחדת 4,0530.15016.093208גב ים759019

נדחת

לאלאלאכן74.28רוב נדרשאושרנגדנגד.אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה07.07.2019

מר אבי , ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ

.יעקובוביץ

לאלאלאכן76.16רוב נדרשאושרנגדנגד

ר "אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו

.מר אלחנדרו אלשטיין, ר דירקטוריון החברה"דירקטוריון עם יו

לאלאלאכן94.77רוב נדרשאושרנגדבעד

 ('סדרה ב)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב 07.07.2019ח"אג4,9690.292114.5113768000אלה פקדון אגח ב1142215

.שהונפקו על ידי החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 (1975)הרמטיק נאמנות , לאשר את מינויו של הנאמן המכהן

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות , מ"בע

.של החברה ('סדרה ב)בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב 

לאלאלאכן79.14אושרבעדבעד

לאשר עדכון לכתבי השיפוי הקיימים לנושאי משרה בחברה 09.07.2019מיוחדת3,8240.14225.44418732כלכלית ירושלים198010

.המכהנים כיום או שיכהנו בחברה מעת לעת

לאלאלאכן99.99אושרבעדבעד

אורלי זילברמן כדירקטורית ' לאשר את הארכת כהונתה של הגב

חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל 

.2019 באוגוסט 27מיום 

לאלאלאכן99.74רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף 10.07.2019ש נדחת"יה12,6650.03184.03373225.7דלק קידוחים יהש475020

. שנים ממועד אישור האסיפה3הכללי לתקופה של 

לאלאלאכן72.19רוב נדרשאושרנגדנגד

, 1' בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס

, לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו

.ל השותף הכללי"בתפקיד מנכ

לאלאלאכן72.19רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכן80.69רוב נדרשאושרבעדבעד. להסכם השותפות המוגבלת11לאשר את תיקון סעיף 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות11.07.2019ח"אג5910.66563.943590000איידיאו   אגח ח5050265

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה ח)אגרות החוב 

.('סדרה ח)וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן80.77אושרבעדבעד

של , מר דוד פתאל, לאשר הקצאה פרטית חריגה למשקיע14.07.2019מיוחדת1,0400.13921.45200000מגדלי תיכון1131523

. מניות של החברה5,932,078

לאלאלאכן99רוב נדרשאושרבעדבעד

כמנהל , אישור ועדכון של תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס14.07.2019מיוחדת2,5180.10222.5714085רמי לוי1104249

 2019 בינואר 1לתקופה נוספת החל מיום , פיתוח עסקי בחברה

.ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית

לאלאלאכן90.68רוב נדרשאושרבעדבעד

עדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה 

מר ניסו – המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה 

זאת עד לתום שלוש שנים ממועד , כהן ומר יעקב שמעוני

, וכן אישור תנאי העסקתו של מר נתי בן סימן טוב, האסיפה

 2019 בפברואר 5החל מיום , שאף הוא קרוב של בעל השליטה

. שנים ממועד האסיפה3ועד לתום 

לאלאלאכן93.67רוב נדרשאושרבעדבעד

, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר רמי לוי

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

המכהן בדירקטוריון , מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום , החברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד
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, המכהנת בדירקטוריון החברה, דליה איציק' מינוי מחדש של גב

לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר יורם דר

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

המכהנת בדירקטוריון , מיכאלה אלרם' מינוי מחדש של גב

לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום , החברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר חיים לוטן

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

וכן מינוי ' קופ ושות-מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי

דלויט )', משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות

כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד , (ישראל

.לתום האסיפה הכללית השנתית

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכן92.98רוב נדרשאושרבעדבעד.אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

אישור עדכון תנאי פוליסות הביטוח לאחריות נושאי משרה 

.ודירקטורים של החברה וההתקשרות בהן

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח 

.2018 בדצמבר 31הדירקטוריון ליום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות16.07.2019ח"אג6760.00350.0222022.99יוניברסל  אגח א1141639

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה א)אגרות החוב 

.('סדרה א)וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן82.85אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות16.07.2019ח"אג6220.64894.043887115יוניברסל  אגח ב1141647

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה ב)אגרות החוב 

.('סדרה ב)וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן74.80אושרבעדבעד

באמצעות עורכי – עורכי דין ', גיסין ושות-זהות היועץ המשפטי16.07.2019ח"אג3560.83522.987600000סטרווד ווסטאגחא1143544

 Chapman andוכן משרד , הדין גיא גיסין ויעל הרשקוביץ

Cutler LLP באמצעות עורך הדין Michael Friedman ,

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם להצעת שכה

לאלאלאכןרוב נדרשאושר---בעד

– ' טולדיאנו ושות, בן נתן, ארדינסט- זהות היועץ המשפטי

וכן משרד , באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני

Vedder Price באמצעות עורך הדין Michael L. Schein ,

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם להצעת שכה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

וכן –ח יצחק עידן "ח עומר סרבינסקי ורו"רו- זהות היועץ הכלכלי

בהתאם ,  מר רונאל בן דובDabby Investmentsממשרד 

.ט והצעת ההתקשרות"להצעת שכה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

' עובדיה פיק קריכלי ושות Crowe (Israel)- זהות היועץ הכלכלי

וכן באמצעות , באמצעות רואי החשבון אריה עובדיה ויניב כהן– 

.ט"בהתאם להצעת שכה, ח"רו, רן-ר אסתרי גילעז"ד

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

מיוחדת 5,7400.14498.32345042שופרסל777037

נדחת

לאלאלאכן76.94רוב נדרשאושרנגדנגד.אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת לחברה16.07.2019

החלת מנגנון , כפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת

מר איציק , ל המכהן של החברה"המענקים שבמדיניות על המנכ

והענקת , תיקון לתנאי העסקתו של מר אברכהן, אברכהן

-ו (PSU) יחידות מניה חסומות מותנות ביצועים 101,528

. אופציות למר אברכהן1,660,788

לאלאלאכן71.43רוב נדרשאושרנגדנגד

אישור תנאי כהונתו , כפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת

ר הדירקטוריון פעיל של "יו, והעסקתו של מר מאוריסיו ביאור

 יחידות מניה חסומות מותנות 33,844לרבות הענקת , החברה

. אופציות למר ביאור553,596-ו (PSU)ביצועים 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד
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יחידת 11,6910.03183.72373225.7דלק קידוחים יהש475020

השתתפות 

ש"יה- 

לאשר למפקח תקציב לשם התקשרות עם יועצים מקצועיים 17.07.2019

ושכר נוסף על שכרו החודשי לשם ליווי המפקח את הליך השינוי 

.המבני

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

ח הדירקטוריון של הבנק לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו18.07.2019שנתית36,3750.079128.791180337לאומי604611

.2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 (KPMG)למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין 

ח מבקרים משותפים של "כרו (EY)וקוסט פורר גבאי את קסירר 

לתקופה שתחל ממועד האסיפה הכללית השנתית , הבנק

הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של 

ולהסמיך את  ("מועד הסיום: "להלן) 2019הבנק לשנת 

.דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

ומשרד ברייטמן  (KPMG)למנות את משרד סומך חייקין 

כרואי חשבון מבקרים משותפים   (Deloitte)' אלמגור זהר ושות

ועד למועד , כהגדרתו לעיל, לתקופה שממועד הסיום, של הבנק

האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את 

.דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דירקטור "אירית שלומי כדירקטור במעמד ' למנות את הגב

 (2)(א)ד11דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף )" אחר

דירקטור ", "פקודת הבנקאות: "להלן) 1941לפקודת הבנקאות 

בכפוף לאישור ,  שנים3לתקופה של  ("במעמד דירקטור אחר

והחל ממועד קבלת , או אי התנגדותה, המפקחת על הבנקים

 בספטמבר 6האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 

אסתר לבנון כדירקטור ' מועד סיום כהונתה של גב) 2019

.(בבנק

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

דירקטור "למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדירקטור במעמד 

בכפוף לאישור המפקחת על ,  שנים3לתקופת של " אחר

והחל ממועד קבלת האישור או , או אי התנגדותה, הבנקים

 2019 בספטמבר 6היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 

.(אסתר לבנון כדירקטור בבנק' מועד סיום כהונתה של גב)

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרנגדבעד

ח ערך נקוב של " ש1 מניות רגילות בנות 12,364לאשר הצעת 

במסגרת מתאר , ר הדירקטוריון"יו, הבנק למר דוד ברודט

להצעת מניות שבבעלות מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר 

. ובהתאם לתנאיו2018 בנובמבר 20א ביום "פורסם במגנ

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות18.07.2019ח"אג2,0090.30766.186627805תמר פטרו  אגח א1141332

לזר חברה , שטראוס, לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן

לחוק ניירות  (1א).ב35בהתאם לסעיף , מ"בע (1992)לנאמנות 

 ('סדרה א)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך

.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב, של החברה

לאלאלאכן98.53אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות18.07.2019ח"אג2,0250.00110.0222394.74ישראמקו   אגח א2320174

לזר חברה , שטראוס, לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן

לחוק ניירות  (1א).ב35בהתאם לסעיף , מ"בע (1992)לנאמנות 

 ('סדרה א)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ערך

.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב, של החברה

לאלאלאכן97.17אושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 18.07.2019שנתית34,6880.092832.191239196פועלים662577

 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה 31.12.2018

.באותו התאריך

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

רואי , (KPMG)חייקין -לאשר את מינויים מחדש של סומך

לרואי החשבון , רואי חשבון, (BDO)וזיו האפט , חשבון

עד לתום האסיפה הכללית , המבקרים של הבנק במשותף

.השנתית הבאה של הבנק

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.לאמץ תיקונים לתקנון הבנק

לפי )לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני 

בבנק לתקופה של שלוש  (301הוראות חוק החברות והוראה 

.שנים

לאלאלאכן91.72רוב נדרשאושרבעדבעד
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לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני 

בבנק לתקופה של  (301לפי הוראות חוק החברות והוראה )

.שלוש שנים

לאלאלאכן44.78רוב נדרשלא אושרבעדבעד

לפי )לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני 

.בבנק לתקופה של שלוש שנים (301הוראה 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני 

.בבנק לתקופה של שלוש שנים (301לפי הוראה )

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני 

.בבנק לתקופה של שלוש שנים (301לפי הוראה )

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

נוי גוטלין לכהונת דירקטורית -תמר בר' לאשר את מינויה של גב

.שאינה דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו 

.דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור "לאשר את מינויו של ד

.שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות21.07.2019ח"אג6441.15767.466937500אלרוב נדלן אגחד3870128

חברה לשירותי נאמנות - משמרת, לאשר את כהונת הנאמן

לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב , מ"בע

.של החברה ('סדרה ד)

לאלאלאכן81.58אושרבעדבעד

 ('סדרה ו)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב 22.07.2019ח"אג8050.00400.0332000פרטנר     אגח ו1141415

.שהונפקו על ידי החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 (1975)הרמטיק נאמנות , לאשר את מינויו של הנאמן המכהן

.כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, מ"בע

לאלאלאכן86.57אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות25.07.2019ח"אג2041.17822.402338543שלמה החז אגח יז1410299

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה יז)אגרות החוב 

.('סדרה יז)וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן97.88אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות25.07.2019ח"אג8310.46713.883639903שלמה החז אגח יח1410307

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה יח)אגרות החוב 

.('סדרה יח)וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן95.49אושרבעדבעד

 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 28.07.2019מיוחדת9160.10210.9416210דור אלון1093202

.2018, בדצמבר

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

האפט -לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו

(BDO) , כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת 

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף 

.השירותים שיינתנו לחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

ר דירקטוריון "יו, אישור מינויו מחדש של מר ישראל יניב

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד , החברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה נוספת , אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג

כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בעל השליטה , אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד , בחברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה נוספת , אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר

כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה , אישור מינויו מחדש של מר שחר בן מויאל

נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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ל "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית זאב כמנכ

.2019 במאי 28החל מיום , החברה

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

ל "מנכ, לאשר עדכון להסדר הפרישה של מר עודד בלום

.החברה היוצא

לאלאלאכן82.8רוב נדרשאושרבעדבעד

בסך , ר דירקטוריון החברה" ליו2018לאשר מענקים בגין שנת 

.ח" אלפי ש740כולל של 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה 30.07.2019מיוחדת1,2260.17892.199430דנאל314013

.לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל בן שלום כדירקטור בחברה 

.לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אשנר כדירקטור  (דידי)לאשר את מינויו מחדש של מר דן 

.בחברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה 

.לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

נורית טויזר זקס כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

.בחברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

רואי - ח סומך חייקין "לאשר את מינויו מחדש של משרד רו

חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

.2018 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ר דירקטוריון "לאשר את תנאי הכהונה והעסקה המוצעים של יו

בתוקף החל ממועד אישור הדירקטוריון , מר רמי אנטין, החברה

(2019 ביוני 20מיום - קרי )

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

ר "לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של יו

.הדירקטוריון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

ל "לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של מנכ

.החברה

לאלאלאכן89.27רוב נדרשאושרנגדבעד

-ר טויזר"לאשר את התקשרות החברה בהסכם הייעוץ עם ד

 1בתוקף רטרואקטיבי החל מיום , דירקטורית בחברה, זקס

.2019בינואר 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו30.07.2019מיוחדת2,9460.05161.52208468יקס'אנרג1123355

.31/12/2018שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

רואה )' מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות

כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  (החשבון הקיים של החברה

 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על 2019

שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין 

.2018שירותים נוספים לשנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה

מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור 

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור 

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.מינוי  מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בחברה

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי 

. לחוק החברות20תיקון 

לאלאלאכן76.33רוב נדרשאושרנגדבעד

, ל החברה"אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ

.2019 ביולי 1מר אסא לוינגר בתוקף מיום 

לאלאלאכן93.84רוב נדרשאושרנגדבעד

ל החברה כרשת ביטחון "אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ

ל החברה כתוצאה "לכיסוי חבות מס הוני שעשויה להיווצר למנכ

ממימוש כתבי אופציה תגמול במסגרת תגמול ארוך טווח מסדה 

. וזאת כגמול מיוחד5/16

לאלאלאכן98.19רוב נדרשאושרבעדבעד

החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם 

.או נושאי משרה באלוני חץ/בעלי שליטה ואינם מועסקים ו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד.של החברה (לרבות נספח אמריקאי)אישור תכנית האופציות 
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לאלאלאכן8.3רוב נדרשלא אושרנגדנגד.ל החברה"לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למנכ30.07.2019מיוחדת3,7030.08303.083000אלקטרה739037

, למדיניות התגמול של החברה (1)2.2.4לאשר תיקון לסעיף 

.ל"ככל שנוגע להענקת כתבי אופציה למנכ

לאלאלאכן8.32רוב נדרשלא אושרנגדנגד

מיוחדת 5,3100.192510.2219575פז נפט1100007

נדחת

אשר עיקרם עדכון המנגנון , לאשר תיקונים בתקנון החברה01.08.2019

.בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)למינוי דירקטורים 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בגין כהונתו , לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר

 20יום )החל מיום מינויו לתפקיד , ר רירקטוריון החברה"כיו

.(2019במרץ 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

להאריך את כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני 01.08.2019מיוחדת13,3300.30019.99534410.5ריט 1098920

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים , בדירקטוריון החברה

.2019 באוגוסט 12החל מיום 

לאלאלאכן99.77רוב נדרשאושרבעדבעד

החל , גביש כדירקטור בחברה (קותי)למנות את מר יקותיאל 

.2019 באוגוסט 17מיום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות04.08.2019ח"אג7230.65274.724467608אלבר     אגח טז1139823

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , ('סדרה טז)אגרות החוב 

.('סדרה טז)וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן80.18אושרבעדבעד

מיוחדת 8750.17611.5449000הכשרת הישוב612010

נדחת

 Nimrodiלאשר את התקשרות החברה בעסקה עם חברת 04.08.2019

Land Development Limited חברה פרטית בבעלותו של מר 

במסגרתה , הנמנה על בעלי השליטה בחברה, יעקב נמרודי

תבוטלנה הזכויות העודפות הצמודות למניות היסוד של החברה 

 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות 16,500,000-בתמורה ל

.רגילות של החברה

לאלאלאכן92.35רוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את התיקונים לתזכיר החברה ולאשר את החלפת 

לרבות הגדלת הונה הרשום של , התקנון הקיים בתקנון המוצע

.ח" ש150,000,000.5החברה לסך של 

לאלאלאכן92.06רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות04.08.2019ח"אג4780.00410.0220000פננטפארק  אגח א1142371

חברה לשירותי נאמנות - משמרת, לאשר את כהונת הנאמן

לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב , מ"בע

.של החברה ('סדרה א)

לאלאלאכן86.48אושרבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה 06.08.2019מיוחדת5,5810.07844.38200900הפניקס767012

.2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

רואי , לאשר מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה , חשבון

הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון 

.החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את מינויו של מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה עד 

שתתקיים לאחר מועד , לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בהתאם להוראת סעיף , לאשר תיקון למדיניות התגמול הנוכחית

.לחוק החברות (א) א267

לאלאלאכן98.32רוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכן96.17רוב נדרשאושרנגדבעד.ל החברה"לאשר את הסכם ההעסקה של מר בן סימון כמנכ

בהתאם , לאשר את התיקון להסכם ההעסקה של מר יקיר

.לחוק התגמול בתאגידים הפיננסיים (א)2להוראות סעיף 

לאלאלאכן94.3רוב נדרשאושרנגדבעד

ל היוצאת "המנכ, סגי איתן' אישור תנאי סיום העסקתה של גב07.08.2019מיוחדת2,0390.13362.728411נכסים ובנין699017

.של החברה

לאלאלאכן77.01רוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.31.12.2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 07.08.2019מיוחדת7,1720.03982.854769.16דלק קבוצה1084128

לרואה , גבאי את קסירר, פורר, למנות מחדש את משרד קוסט

החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את התיקון להוראות פרק השיפוי והביטוח שבתקנון 

.החברה

לאלאלאכן86.28רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן83.32רוב נדרשאושרנגדבעד.2019 במאי 1לעדכן את מדיניות התגמול בתוקף מיום 

ח לשכר החודשי של " אלפי ש22לאשר תוספת שכר בסך של 

.2019 במאי 1החל מיום , מר אסי ברטפלד, ל החברה"מנכ

לאלאלאכן86.6רוב נדרשאושרנגדבעד
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לאשר את מדיניות התגמול העדכנית לנושאי המשרה בחברה 11.08.2019שנתית28,0380.037810.6045847עזריאלי קבוצה1119478

.א לחוק החברות267בהתאם לסעיף 

לאלאלאכן71.24רוב נדרשאושרנגדנגד

ידי -בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על

לאשר עדכון למענק ,  לסדר היום1 כאמור בסעיף , האסיפה

ל "השנתי במסגרת הסכם הניהול עם מר אייל חנקין כמנכ

.(באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)החברה 

לאלאלאכן60.09רוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה 

דנה ' גב, ר הדירקטוריון הפעילה של החברה"בשליטתה של יו

ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה , עזריאלי

לאשר את עדכון ,  לסדר היום1 כאמור בסעיף , ידי האסיפה-על

.תנאי הסכם הניהול ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימים

לאלאלאכן74.55רוב נדרשאושרנגדנגד

למנות את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

.2019 באוגוסט 23החל מיום , כהונה ראשונה בת שלוש שנים

לאלאלאכן85.8רוב נדרשאושרבעדבעד

למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

.2019 באוגוסט 23החל מיום , כהונה ראשונה בת שלוש שנים

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

למנות את מר דן גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת 

 ועד לתום האסיפה 2019 באוגוסט 23כהונה החל מיום 

אלא אם הכהונה , השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון 

.ההתאגדות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה ' אישור מינוי מחדש של גב

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם , בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה ' אישור מינוי מחדש של גב

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם , בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה ' אישור מינוי מחדש של גב

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם , בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם , בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה ' אישור מינוי מחדש של גב

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם , בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם , בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

,  בריטמןDeloitteח "לאשר את מינויו מחדש של משרד רו

כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום ' זהר ושות, אלמגור

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב 

.2018 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון
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, דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב13.08.2019מיוחדת12,3380.04725.8254570שטראוס746016

שתחילתה במועד אישור , לתקופת כהונה בת שלוש שנים

.האסיפה הכללית

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת , דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב

שתחילתה במועד אישור האסיפה , כהונה בת שלוש שנים

.הכללית

לאלאלאכן97.14רוב נדרשאושרנגדבעד

ח " מליון ש350לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 14.08.2019מיוחדת4,1100.02851.17300000מגדל ביטוח1081165

-ח למניה ו" ש0.33, נכון ליום החלטת הדירקטוריון, המהווים

. מהונה המונפק והנפרע של החברה3320.972251%

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר "אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות ליו15.08.2019מיוחדת5,9110.03872.291240000בזן2590248

.מר עובדיה עלי, דירקטוריון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי 18.08.2019מיוחדת4,1330.06052.50178000כלכלית ירושלים198010

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן21.31לא אושר-----

אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון 

.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן47.61לא אושרבעדבעד

אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן30.43לא אושרבעדבעד

אישור מינוי של מר טל פורר לכהן כדירקטור בדירקטוריון 

.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן91.15אושרבעדבעד

אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה של הגב

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן33.65רוב נדרשלא אושרבעד--

אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן63.13רוב נדרשאושרבעד--

אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן15.59לא אושר---בעד

אישור  מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן86.83אושרבעדבעד

אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור רגיל בדירקטוריון 

.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן64.20אושר---בעד

אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן69.63אושר---בעד

רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי ' אישור מינויה של הגב

.תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן50.59אושרבעד--

יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי ' אישור מינויה של הגב

.תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן0.17לא אושר-----

אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן38.79לא אושר-----

אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן0.16לא אושר-----

אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן34.02לא אושר-----

מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי ' אישור מינויה של הגב

.תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן0.13לא אושר-----

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוחות הכספיים השנתיים18.08.2019מיוחדת3,3040.06712.22300000מבני תעשיה226019

קוסט פורר - אישור מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל 

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד , גבאי את קסירר

והסמכת דירקטוריון החברה , לאסיפה הכללית השנתית הבאה

.לקבוע את שכרם

לאלאלאכן97.14אושראין חובת השתתפותבעד

אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן21.31לא אושר-----

אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון 

.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן47.61לא אושרבעדבעד
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אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן30.43לא אושרבעדבעד

אישור מינוי של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה 

.הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן91.15אושרבעדבעד

אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה של הגב

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן33.65רוב נדרשלא אושרבעד--

אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן63.13רוב נדרשאושרבעד--

אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן15.59לא אושר---בעד

אישור  מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן86.83אושרבעדבעד

אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן64.20אושר---בעד

אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן69.63אושר---בעד

רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי ' אישור מינויה של הגב

.תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן50.59אושרבעד--

יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי ' אישור מינויה של הגב

.תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן0.17לא אושר-----

אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן38.79לא אושר-----

אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן0.16לא אושר-----

אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן34.02לא אושר-----

מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי ' אישור מינויה של הגב

.תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

לאלאלאכן0.13לא אושר-----

למנות את מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק מזרחי טפחות 20.08.2019מיוחדת19,2000.059911.49140340מזרחי טפחות695437

- ט "התשנ, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, מ"בע

לפי , העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני) 1999

לתקופת כהונה של שלוש , (301' מס, הוראות ניהול בנקאי תקין

.שנים (3)

לאלאלאכן91.44רוב נדרשאושרנגדבעד

דיון בבקשת החברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב 22.08.2019ח"אג1291.04441.351064162ישפרו     אגח ב7430069

.('סדרה ב)

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 29.08.2019שנתית2,7080.09032.45180620ישראכרט1157403

2018.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

רואי חשבון , (KPMG)חייקין -לאשר את מינוים מחדש של סומך

כרואי החשבון המבקרים , רואי חשבון, (BDO)ואת זיו האפט 

וזאת עד לתום האסיפה הכללית , של החברה במשותף

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית ' לאשר את מינויה של הגב

דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות המכהנת )בחברה 

החל ממועד אישור , (301ת "גם כדירקטורית חיצונית לפי נב

.2022 בינואר 16האסיפה ועד ליום 

לאלאלאכן99.04רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מינויו של מר אבי הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה 

דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר יכהן גם )

( 3)לתקופת כהונה של שלוש  (301ת "כדירקטור חיצוני לפי נב

.החל ממועד אישור האסיפה הכללית, שנים

לאלאלאכן90.5רוב נדרשאושרנגדבעד

 (סומך חייקין) KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון 03.09.2019שנתית2,1590.15073.251005300אנלייט אנרגיה720011

לתקופה שעד תום , כרואי החשבון המבקרים של החברה

האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרם בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות 

.הכספיים וועדת הביקורת

אין חובת בעד

השתתפות

לאלאלאכןרוב נדרשאושר
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ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי "מינויו לראשונה של ה

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד , בחברה

ואישור תנאי , תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

.כהונתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שאינו )אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה 

החל , (ר הדירקטוריון"יו)ה יאיר סרוסי "ה, (דירקטור חיצוני

ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס 

.ואישור תנאי כהונתו, האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שאינו )אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה 

החל ממועד קבלת אישור , ר שי ויל"ה ד"ה, (דירקטור חיצוני

האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית 

.ואישור תנאי כהונתו, השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שאינו )אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה 

החל , (דירקטור בלתי תלוי)ה איציק בצלאל "ה, (דירקטור חיצוני

ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס 

.ואישור תנאי כהונתו, האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[1]בעד

שאינו )אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה 

החל ממועד קבלת אישור , ה גלעד יעבץ"ה, (דירקטור חיצוני

האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית 

.ואישור תנאי כהונתו, השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה "מינויו לראשונה של ה

החל ממועד סיום כהונתו של ,  שנים3לתקופה כהונה בת 

הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את כהונתו 

.ואישור תנאיו כהונתו, 2020השלישית בתחילת שנת 

לאלאלאכן99.75רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן96.41רוב נדרשאושרנגד[2]בעד.ה גלעד יעבץ"ה, ל החברה ודירקטור"אישור עדכון בשכר למנכ

ה "ה, ר דירקטוריון החברה"אישור הגדלת היקף משרתו של יו

.יאיר סרוסי ועדכון תנאיו

לאלאלאכן98.49רוב נדרשאושרבעדבעד

הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת 

2018.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה 03.09.2019שנתית4,1240.04231.7515383.86אקויטל755017

.2018 בדצמבר 31ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי החשבון , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין

המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה 

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

טוב כדירקטורית בלתי -גור שם-הדר בן' מינוי מחדש של גב

תלויה בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה 

כדירקטורית בלתי תלויה בגובה הגמול המזערי על פי תקנות 

-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)החברות 

2000.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה לתקופה בת שלוש 

.2021 בדצמבר 31 ועד יום 2019 בינואר 1שנים מיום 

לאלאלאכן97.64רוב נדרשאושרנגדבעד

אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה 

ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה "יו, מלאה של מר חיים צוף

באמצעות , ר דירקטוריון פעיל"לקבלת שירותי ניהול של יו, בה

שנים החל מיום  (3)למשך תקופה של שלוש , מר חיים צוף

1.1.2019.

לאלאלאכן99.43רוב נדרשאושרנגדבעד

ר דירקטוריון החברה "אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו

 שנים החל ממועד 3לתקופה של , שהינו בעל שליטה בחברה

.בנוסח הפטור מאחריות מראש, אישור אסיפה כללית זו

לאלאלאכן83.44רוב נדרשאושרנגדנגד
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דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לעדכון אמות המידה 04.09.2019ח"אג6230.44582.782675000תעש אוירית אגחג1127547

- ו ('סדרה ג)הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות לאגרות החוב 

לאור כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות בינלאומי , ('סדרה ד)

.15מספר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

להורות לנאמן להודיע לבית המשפט על הסכמת מחזיקי אגרות 16.09.2019ח"אג1311.04441.361064162ישפרו     אגח ב7430069

לבקשת הפדיון המוקדם בכפוף להוספת  ('סדרה ב)החוב 

התנאי וכי הם מוותרים על עריכת דיון בנושא על מנת לאפשר 

.ביצוע פדיון מוקדם מהיר ככל האפשר

לאלאלאכן98.88אושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה 16.09.2019שנתית16,9950.078413.33912900.8דיסקונט       א691212

.2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לבעלים של , 6% בשיעור של 2019לאשר דיבידנד לשנת 

כל . נ.ח ע" ש0.00504 מניות בכורה צוברות בנות 40,000

והוא צפוי להיות , ט" ליש24,000סכום הדיבידנד הינו . אחת

.2019 בדצמבר 31משולם ביום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון 

, מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר

ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי 

.החשבון המבקרים

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

נוי גוטלין כדירקטורית במעמד של -תמר בר' למנות את גב

 להוראות ניהול בנקאי 301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 

מועד תחילת הכהונה יהיה . לתקופה של שלוש שנים, תקין

, או אי התנגדותה, לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים

.2020ולא לפני חודש מרץ 

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

במעמד של , כץ כדירקטורית (מירי)מרים ' למנות את גב

 להוראות ניהול בנקאי 301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 

בכפוף , 2020 בפברואר 1מיום , לתקופה של שלוש שנים, תקין

.או אי התנגדותה, לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה 

לתקופה של עד , א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , בבנק

שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול 

.הנוכחית

לאלאלאכן95.43רוב נדרשאושרנגדבעד

יחידת 2,8660.08362.40940000רציו      יהש394015

השתתפות 

ש"יה- 

של השותפות  (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי 16.09.2019

 26.3.2019 שפורסם ביום 31.12.2018לשנה שנסתיימה ביום 

.(2019-01-025467: אסמכתא)

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי , רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן

לתקופה שסיומה בתום , החשבון המבקרים של השותפות

ולהסמיך את , האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות

.הדירקטוריון לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

, או גז/לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפושי נפט ו

לתקן את  (א): ולצורך זה, פיתוחם והפקתם בשטח הרישיונות

, 46, 45, 40, 39כך שרישיונות ,  להסכם השותפות5.1סעיף 

 יכללו ברשימת הפרויקטים הנזכרים בסעיף 53- ו52, 48, 47

כך שיתרותיה , לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות (ב)- ו; האמור

יוכלו לשמש , כפי שתהיינה מעת לעת, הכספיות של השותפות

, 39פיתוח והפקה במסגרת רישיונות , גם לצורך פעולות חיפוש

.53- ו52, 48, 47, 46, 45, 40

לאלאלאכן84.31רוב נדרשאושרבעדבעד

מינויו של מר דוד קוסטמן לדירקטוריון החברה עד למועד 18.09.2019מיוחדת33,1230.033811.1921040נייס273011

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינויו של מר רימון בן שאול לדירקטוריון החברה עד למועד 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ארליך לדירקטוריון החברה עד  (שוקי)מינויו של מר יהושע 

.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינויו של מר לאו אפוטקר לדירקטוריון החברה עד למועד 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

קאוון לדירקטוריון החברה עד למועד  (ו'ג)וזף 'מינויו של מר ג

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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מינויו של מר דן פלק כדירטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

.נוספת של שלוש שנים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' מינויה של גב

.כהונה נוספת של שלוש שנים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.אישור תיקון לתקרת התגמול ההוני של נושאי המשרה בחברה

אישור תיקון לתקרת התגמול ההוני לדירקטורים שאינם מנהלים 

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

חברי ארנסט , גבאי וקסירר, פורר, ח קוסט"מינויים של משרד רו

לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה , אנד ינג העולמית

הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון 

.החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2018הצגת הדוחות הכספיים לשנת 

, לחוק החברות (א) 245- ו (א) 239בהתאם להוראות סעיפים 22.09.2019מיוחדת3,5860.02851.02300000מגדל ביטוח1081165

כדירקטור חיצוני , מוצע לאשר את מינויו של מר שלמה הנדל

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה , בחברה

זאת בהתאם להמלצת , במועד אישור האסיפה הכללית

.15.8.2019דירקטוריון החברה מישיבתו ביום 

לאלאלאכן95.22רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2018דיון בדוחות הכספיים לשנת 25.09.2019שנתית9280.17621.6449000הכשרת הישוב612010

למנות מחדש את הדירקטורים הבאים שכהונתם מסתיימת 

רון , (ר"יו)שלמה מעוז : ה"ה, קרי, במועד האסיפה השנתית

רוית נמרודי וחיה , חן לבון, עופר נמרודי, (ר"סגן יו)וייסברג 

.לתקופות כהונה נוספות, מנע

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

גבאי את , פורר, למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט

קסירר לרואי החשבון של החברה עד תום האסיפה השנתית 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה , שלאחר אסיפה שנתית זו

.לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2018קבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת 25.09.2019שנתית3,7990.02851.08300000מגדל ביטוח1081165

שאינו דירקטור )לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה 

.מר שלמה אליהו (חיצוני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[3]בעד

שאינו דירקטור )לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה 

.ר גבריאל פיקר"ד (חיצוני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[4]בעד

שאינו דירקטור )לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה 

.מר עזריאל מוסקוביץ (חיצוני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שאינו דירקטור )לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה 

.מר אריה מינטקביץ (חיצוני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר דירקטוריון "לבחור מחדש את מר שלמה אליהו לתפקיד יו

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[5]בעד

לבחור מחדש ברואי החשבון המבקרים המשותפים סומך חייקין 

וקוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה 

.2019לקבוע את שכרם לשנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכן72.83רוב נדרשאושרנגדנגד.2020-2022אישור מדיניות תגמול לשנים 25.09.2019מיוחדת1,4340.18602.6725135פוקס1087022

עדכון תנאי הכהונה , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

ל החברה ובעל שליטה "מנכ, והעסקה של מר הראל ויזל

וכן , 2020בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול , בחברה

.הארכת הסכם ההתקשרות עמו בשלוש שנים

לאלאלאכן82.69רוב נדרשאושרנגדנגד

עדכון תנאי הכהונה , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

בהתאם , בעל שליטה בחברה, והעסקה של מר אסף ויזל

וכן הארכת הסכם , 2020לתגמול המוצע במדיניות תגמול 

.ההתקשרות עמו בשלוש שנים

לאלאלאכן90.66רוב נדרשאושרנגדבעד

עדכון תנאי הכהונה , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

, קרובו של בעל שליטה בחברה, והעסקה של מר אלעד ורד

וכן הארכת , 2020בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול 

.הסכם ההתקשרות עמו בשלוש שנים

לאלאלאכן90.65רוב נדרשאושרנגדבעד
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עדכון תנאי הכהונה , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

קרובה של בעל שליטה , מיכל ריבקינד פוקס' והעסקה של גב

וכן , 2020בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול , בחברה

.הארכת הסכם ההתקשרות עמה בשלוש שנים

לאלאלאכן90.66רוב נדרשאושרנגדבעד

אישור הארכת תוקפו של , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

, דירקטור ובעל שליטה בחברה, כתב השיפוי למר אברהם פוקס

וזאת לשלוש , 2020 למדיניות תגמול 6.7.2כמפורט בסעיף 

.1.1.2020שנים החל מיום 

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור הארכת תוקפו של , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

דירקטור , בעל שליטה בחברה, כתב השיפוי למר הראל ויזל

וזאת , 2020 למדיניות תגמול 6.7.2כמפורט בסעיף , ל"ומנכ

.1.1.2020לשלוש שנים החל מיום 

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור הארכת תוקפו של , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

כמפורט , בעל שליטה בחברה, כתב השיפוי למר אסף ויזל

וזאת לשלוש שנים החל , 2020 למדיניות תגמול 6.7.2בסעיף 

.1.1.2020מיום 

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור הארכת תוקפו של , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

ל בתחום הרכש "משנה למנכ, כתב השיפוי למר אלעד ורד

כמפורט בסעיף , והלוגיסטיקה וקרוב של בעל שליטה בחברה

וזאת לשלוש שנים החל מיום , 2020 למדיניות תגמול 6.7.2

1.1.2020.

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור הארכת תוקפו של , 2020בכפוף לאישור תוכנית תגמול 

 TCPלית רשת "מנכ, מיכל ריבקינד פוקס' כתב השיפוי לגב

 6.7.2כמפורט בסעיף , וקרובה של בעל שליטה בחברה

וזאת לשלוש שנים החל מיום , 2020למדיניות תגמול 

1.1.2020.

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

ל פיתוח עסקי "סמנכ, עדכון שכרו הקבוע של מר מייקי בן ארי

בשיעור שאינו בהתאם למדיניות תגמול , וראש מטה בחברה

.1.9.2019בתוקף החל מיום , 2017

לאלאלאכן91.43רוב נדרשאושרבעדבעד

ח במונחי ברוטו " ש75,000- עדכון שכרו של מר אסף ויזל ל

החל מיום , 2017שלא בהתאם למדיניות תגמול , חודשי

. שנים3 ולמשך 1.9.2019

לאלאלאכן86.36רוב נדרשאושרנגדבעד

קרובו של מר , פניק'אישור עדכון תנאי העסקתו של תומר צ

לאור קידומו , ל הקבוצה ובעל שליטה בחברה"מנכ, הראל ויזל

, ל פעילות נייקי בקנדה בחברה נכדה של החברה"לתפקיד מנכ

.2020 בינואר 1בתוקף החל מיום 

לאלאלאכן95.73רוב נדרשאושרבעדבעד

לעדכן את ,  ובכפוף לאישורה2020כפועל יוצא ממדיניות תגמול 

ר דירקטוריון "יו, הגמול החודשי המשולם למר אבי זלדמן

בתוקף החל , (ח לחודש" ש35,000-ל)ח " ש5,000- החברה ב

.2020 בינואר 1מיום 

לאלאלאכן97.54אושרבעדבעד

למר  (RSU) יחידות מניה חסומות 4,906הצעה פרטית של 

.ל רשת פוקס ישראל"בעל שליטה ומנכ, אסף ויזל

לאלאלאכן81.31רוב נדרשאושרבעדבעד

למר  (RSU) יחידות מניה חסומות 4,906הצעה פרטית של 

.ל וקרוב של בעל שליטה בחברה"משנה למנכ, אלעד ורד

לאלאלאכן81.43רוב נדרשאושרבעדבעד

' לגב (RSU) יחידות מניה חסומות 4,906הצעה פרטית של 

וקרובה של בעל , TCPלית רשת "מנכ, מיכל ריבקינד פוקס

.שליטה בחברה

לאלאלאכן81.43רוב נדרשאושרבעדבעד

 (RSU) יחידות מניה חסומות 104,483הצעה פרטית של 

.ל ובעל שליטה"מנכ, להראל ויזל

לאלאלאכן73.32רוב נדרשאושרנגדנגד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון 26.09.2019שנתית11,9320.04725.6354570שטראוס746016

.2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי החשבון  (KPMG)ח סומך חייקין "למנות את משרד רו

, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, המבקרים של החברה

.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכן95.97אושראין חובת השתתפותבעד

הפורשת על פי תור , עופרה שטראוס' למנות מחדש את הגב

.כדירקטורית בחברה, בהתאם להוראות תקנון החברה

לאלאלאכן92.42אושרנגדנגד

הפורשת על פי תור , רונית חיימוביץ' למנות מחדש את הגב

.כדירקטורית בחברה, בהתאם להוראות תקנון החברה

לאלאלאכן92.45אושרנגדנגד
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הפורש על פי תור בהתאם , למנות מחדש את מר דוד מושביץ

.כדירקטור בחברה, להוראות תקנון החברה

לאלאלאכן88.99אושרנגדנגד

ר דירקטוריון "לאשר את הארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו

.עופרה שטראוס' הגב, החברה

לאלאלאכן84.79רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכן81.46רוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה

לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי 

לשלוש , דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה, שטראוס

.שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית

לאלאלאכן99.98רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד.ב" מיליוני דולר ארה50חלוקת דיבידנד בסך של 03.10.2019מיוחדת5,6290.03872.181240000בזן2590248

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה 03.10.2019מיוחדת8,8060.02992.6339320.15ארפורט סיטי1095835

.2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 KPMGחייקין -לאשר את חידוש מינויו של רואה החשבון סומך

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית 

.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו, הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד 

.אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[6]בעד

למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד 

.אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי 

בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית 

הבאה ולאשר את תנאי כהונתו והעסקתו לפי הסכום המזערי על 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )פי תקנות החברות 

.2000-ס"התש, (חיצוני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופה של , לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה

.2019 בינואר 1החל מיום , שלוש שנים

לאלאלאכן91.23רוב נדרשאושרנגד[7]בעד

לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות 

לקבלת שירותי ניהול של , ובשליטה מלאים של מר חיים צוף

-בהיקף השווה ל, ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר חיים צוף"יו

החל , לתקופה של שלוש שנים, (46%במקום ) משרה 40%

.2019 בינואר 1מיום 

לאלאלאכן91.79רוב נדרשאושרנגד[8]בעד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה 03.10.2019מיוחדת1,2210.09241.138500פמס315010

 ובדוח הדירקטוריון על מצב 2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

.2018 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 (KPMG)' אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות

עד לאסיפה הכללית השנתית , ח המבקרים של החברה"כרו

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה

דבורה פרנקנטל כדירקטור ' אישור מינוייה מחדש של גב

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה

לאלאלאכן46.9רוב נדרשלא אושרנגדנגד.אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה

ל משותף "מנכ, אישור חידוש תנאי העסקה של מר דניאל בלום

.ודירקטור

לאלאלאכן78.08רוב נדרשאושרבעדבעד

ל משותף "מנכ, אישור חידוש תנאי העסקה של מר אבי בלום

.ודירקטור

לאלאלאכן78.08רוב נדרשאושרבעדבעד

ל "סמנכ, רבקה ברק בחברה' אישור חידוש תנאי העסקה של גב

.בחברה

לאלאלאכן99.6רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן65.45רוב נדרשאושרנגדנגד. לתקנון ההתאגדות של החברה134אישור תיקון הוראות סעיף 
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אשר , אישור כתב התחייבות מראש לשיפוי ולפטור מעודכן

, (בעל השליטה וקרוביו, לרבות)יוענק לנושאי משרה בחברה 

או כפי שיכהנו /או כיהנו בחברה בעבר ו/המכהנים בחברה כיום ו

גם ביחס , בכפוף לכל דין, ואשר יחול, בחברה מעת לעת

וזאת בנוסף ומבלי לגרוע )לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתו 

מתחולת תנאי כתבי השיפוי והפטור התקפים על פי דין הקיימים 

או המכהנים בה /למי מנושאי המשרה בחברה שכיהנו בעבר ו

ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה , כיום

פעמיים בגין אותו אירוע ושסכום השיפוי לא יעלה על סכום 

.(השיפוי המרבי

לאלאלאכן58.2רוב נדרשאושרנגדנגד

, לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה06.10.2019מיוחדת1,9030.00010.0020איידיאיי ביטוח1129501

ככל ) שנים החל ממועד אישור האסיפה 3לתקופה של 

מאת ( או הודעת אי התנגדות)או ממועד אישור , (שיתקבל

ביטוח וחסכון שבמשרד , הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון

.לפי המאוחר, האוצר

לאלאלאכן82.25רוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה

ככל ) שנים החל ממועד אישור האסיפה 3לתקופה של 

מאת ( או הודעת אי התנגדות)או ממועד אישור , (שיתקבל

ביטוח וחסכון שבמשרד , הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון

.לפי המאוחר, האוצר

לאלאלאכן99.85רוב נדרשאושרבעדבעד

בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני 

.לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו, בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה

.לאשר תנאי כהונה והעסקה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל 10.10.2019מיוחדת6660.39642.643500מוניציפל711010

ובכלל זה את הארכת המועד האחרון , מ"דיסקונט בע

להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג בין הבנק 

כך שהמועד האחרון להתקיימות , מ"לבנק מרכנתיל דיסקונט בע

 בדצמבר 1יהיה יום , התנאים המתלים כקבוע בהסכם המיזוג

2019.

לאלאלאכן99.98רוב נדרשאושרבעדבעד

דיווח מאת היועצים המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל 23.10.2019ח"אג3440.83522.887600000סטרווד ווסטאגחא1143544

מחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים וההתפתחויות ממועד 

.מינויים ועד למועד האסיפה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדבר מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב

דיווח מאת יועציה המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל מחזיקי 

אגרות החוב בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה לבית המשפט 

.המחוזי בתל אביב

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

בנו של מר , לאשר את תנאי כהונתו של מר ישראל אליהו24.10.2019מיוחדת3,8980.02851.11300000מגדל ביטוח1081165

ר דירקטוריון "בתפקיד יו, בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו

חברה בת בבעלות ובשליטה , מ"בע (1965)מגדל שוקי הון 

מ "בע (1965)ר מגדל שוקי הון "המכהן כיו, מלאה של החברה

אישור תנאי הכהונה יהיה בתוקף מיום . 2014 בפברואר 1מיום 

.2019 בספטמבר 1

לאלאלאכן94.38רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה 27.10.2019מיוחדת2,9230.04041.1822470כלל עסקי ביטוח224014

 ובדוח הדירקטוריון על מצב 2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

.2018 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

, פורר, אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט

' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' גבאי את קסירר ושות

כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת 

שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של )כהונה נוספת 

 למינוי רואי חשבון מבקרים 2020החברה שתתכנס בשנת 

.(לחברה

לאלאלאכן90.07אושראין חובת השתתפותבעד

ר דירקטוריון "של יו, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש

.המכהן כדירקטור רגיל בחברה, מר דני נוה, החברה

לאלאלאכן86.14אושרנגד[9]בעד

של מר אברהם , לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש

.המכהן כדירקטור רגיל בחברה, קנובל

לאלאלאכן83.18אושרנגד[10]בעד
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ורדה ' של הגב, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש

.המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה, אלשייך

לאלאלאכן70.91אושרבעדבעד

חנה מזל ' של הגב, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש

.המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה, מרגליות (מלי)

לאלאלאכן83.18אושרנגד[11]בעד

מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה 

בהתאם להמלצת ,  שנים3של  (שניה)לתקופת כהונה 

.דירקטוריון החברה

לאלאלאכן90.81רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם לסעיף 

.א לחוק החברות267

לאלאלאכן70.55רוב נדרשאושרנגד[12]בעד

אישור מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן חברי 29.10.2019שנתית2,5070.04581.1575082פרטנר1083484

PricewaterhouseCoopers International Limited Group ,

כרואי החשבון של החברה לתקופה המסתיימת בתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

אין חובת בעד

השתתפות

לאלאלאכןרוב נדרשאושר

 31דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום 

כפי שנקבע על ידי ועדת הביקורת , 2018בדצמבר 

ח הדירקטוריון לגבי השכר המשולם לרואי "ובדו, והדירקטוריון

 31החשבון ולחברות קשורות להם לשנה שהסתיימה ביום 

.2018בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה 

.ח הדירקטוריון לתקופה האמורה" ובדו2018 בדצמבר 31ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

מר , מר אלון שליו, זנוף'אישור מינויים מחדש של מר אדם צ

מר , מר ברק פרידור, איסינהאני'מר סומיט ג, תומר בר זאב

 (אריק)מר אריה , מר יהודה סבן, מר אריה סבן, יואב רובינשטיין

שטיינברג ומר אורי ירון כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים 

אלא אם תפקידם , בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

.יסתיים קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

(א) מר תומר, מר אלון שליו, זנוף'אישור התגמול של מר אדם צ   

מר יואב, מר ברק פרידור, איסינהאני'מר סומיט ג, בר זאב  

; מר יהודה סבן ומר אורי ירון, מר אריה סבן, רובינשטיין  (ב)

 אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי

; (א)תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף   (ג)

ימשיכו ליהנות (א)אישור כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף   

-ו; מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה  (ד)

ימשיכו ליהנות (א)אישור כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף   

 מכתבי השיפוי והפטור הקיימים להם אשר ימשיכו לחול באופן

.מלא

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

(א) ; אסנת רונן ומר אריה שטיינברג' אישור התגמול של גב   (ב)

 אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי

אישור (ג); אסנת רונן ושל מר אריה שטיינברג' תפקידם של גב  

אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת' כי גב  

אישור כי גב (ד)- ו; ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה ' 

 אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מכתבי השיפוי

.והפטור הקיימים להם אשר ימשיכו לחול באופן מלא

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.אישור חידוש מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה

חברת , מ"אישור מכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור בע29.10.2019מיוחדת4630.02200.10730.74מהדרין686014

במקרקעין המצויים , בת המוחזקת בבעלות מלאה של החברה

 4663 בגוש 2במועצה האזורית גדרות הידועים גם כחלקה 

, מ"לחברת גב ים לקרקעות בע,  דונם38.727בשטח כולל של 

הנה , בעלת השליטה בחברה, מ"אשר החברה לנכסים ובנין בע

ח " מיליון ש107- בתמורה לסך כולל של כ, בעלת עניין בה

.מ כחוק"בתוספת מע

לאלאלאכן98.62רוב נדרשאושרבעדבעד

חות הכספיים של החברה לשנת "ח הדירקטוריון והדו"קבלת דו30.10.2019מיוחדת3,6720.05532.0334330מטריקס445015

2018.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון
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גבאי את קסירר , פורר, ח קוסט"למנות מחדש את משרד רו

(Ernst & Young) ולהסמיך את , כרואי החשבון של החברה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.למנות מחדש את מר גיא ברנשטיין לדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.למנות מחדש את מר אליעזר אורן לדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה

הביטוח והשיפוי בתקנון , לאשר את תיקון סעיפי הפטור

.ההתאגדות של החברה

לאלאלאכן77.49רוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה של 

.2019 בנובמבר 7וזאת החל מיום , החברה

לאלאלאכן40.11רוב נדרשלא אושרנגדנגד

בהתאם , לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה30.10.2019מיוחדת5,1070.06933.547054פז נפט1100007

. א לחוק החברות267לסעיף 

לאלאלאכן75.92רוב נדרשאושרנגדנגד

 מיליון 3ל החברה מענק פרישה מיוחד בסך של "לאשר למנכ

.ח"ש

לאלאלאכן57.09רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכן72.82רוב נדרשאושרנגד[13]בעד.ל החברה"אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ31.10.2019מיוחדת6,5170.07524.90161276הראל השקעות585018

החל ממועד , למנות מחדש את דרור גד כדירקטור בחברה03.11.2019מיוחדת13,9430.20267.99360800.5ריט 1098920

.אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

החל ממועד , למנות מחדש את דוד ברוך כדירקטור בחברה

.אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

החל ממועד , למנות מחדש את יצחק שריר כדירקטור בחברה

.אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[14]בעד

החל ממועד , למנות מחדש את קותי גביש כדירקטור בחברה

.אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

החל ממועד , למנות מחדש את עופר ארדמן כדירקטור בחברה

.אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[15]בעד

 כרואי החשבון BDOלהאריך את כהונת משרד זיו האפט 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע , המבקרים של החברה

.את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2018הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 

, לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה

.2019 באוקטובר 7החל מיום 

לאלאלאכן66.17רוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את מינויו מחדש של גיל בינו כדירקטור בחברה לתקופת 04.11.2019מיוחדת4,0590.01260.514455פיבי763011

.כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[16]בעד

לאשר את מינויו מחדש של גארי סטוק כדירקטור בחברה 

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויה מחדש של דפנה בינו אור כדירקטורית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

קופר כדירקטור בחברה  (הרש)לאשר את מינויו מחדש של הרי 

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויה מחדש של דבי ספיריה כדירקטורית בחברה 

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 סומך חייקין כרואי KPMGח "לאשר את מינויו של משרד רו

ולהסמיך את הדירקטוריון , החשבון המבקרים של החברה

.בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו, לקבוע את שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2018דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את מינויו של מר מרדכי מאיר כדירקטור חיצוני בחברה 

.2019 בנובמבר 10 שנים החל מיום 3לתקופת כהונה בת 

לאלאלאכן99.62רוב נדרשאושרבעדבעד

בהתאם , לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה

. א לחוק החברות267לסעיף 

לאלאלאכן82.82רוב נדרשאושרבעדבעד
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לאשר העלאת הגמול השנתי הקבוע של מר מרדכי ברקוביץ 05.11.2019מיוחדת2,7920.10222.8614085רמי לוי1104249

כפוף  , 2019 באוקטובר 1ח החל מיום " אלפי ש120לסך של 

.לעדכון מדיניות התגמול

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן90.07רוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר עדכון של מדיניות התגמול של החברה

שהינו אחיו של בעל , לעדכן את תנאי העסקתו של מר עובד לוי

.לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה, השליטה

לאלאלאכן90.52רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר עדכון תקנון החברה

למנות את מר אורי זזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

כפוף לאישור , כהונה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה

.תיקון תקנון החברה

לאלאלאכן43.08רוב נדרשלא אושרבעדבעד

 06.11.2019To approve the amendment of the Third Amended andשנתית12,7560.01602.048140אורמת טכנו1134402

Restated Certificate of Incorporation and the Fourth 

Amended and Restated Bylaws of the Company to 

provide for board declassification (the 

“Declassification Proposal”(.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To approve 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 the 

Declassification Proposal.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 ובדוח הדירקטוריון של 31.12.2018דיון בדוחות הכספיים ליום 07.11.2019שנתית8450.15031.27133000תמר פטרוליום1141357

.31.12.2018החברה לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

רואי , לאשר את מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר

חשבון לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה 

ולהסמיך את , בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה 

.לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

סיגליה חפץ כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

נחמה רונן כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של גב

.לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה 

.לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר איתן מאיר כדירקטור בחברה 

לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה 

ר דירקטוריון "ולאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור וכיו

.פעיל בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[17]בעד

 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן בו 86לתקן את סעיף 

מספר . 86: " הבא86הוא יימחק ובמקומו יבוא סעיף 

."הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שבעה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה 07.11.2019מיוחדת3,2550.08062.6218110חילן1084698

.2018,  בדצמבר31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לעניין תנאי כהונה והעסקה של 

א לחוק 267כמשמעותה בסעיף , נושאי משרה בחברה

אחר הצרכים , בין השאר, וזאת על מנת שתמלא, החברות

.המאפיינים את פעילות החברה ואת השינויים שחלו בה

לאלאלאכן84.51רוב נדרשאושרנגדנגד
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ר עם "לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו

חברה פרטית בשליטתו המלאה של , מ"אבי באום השקעות בע

ר דירקטוריון החברה "יו, בעל השליטה בחברה, מר אבי באום

בהסכם למתן  (בהתאמה, "אבי באום-"ו, "חברת הניהול באום")

באמצעות אבי באום , ר דירקטוריון של החברה"שירותי יו

לפיו חברת הניהול באום , ("העסקה", "ר"הסכם שירותי יו")

ר "ובכלל זה שירותי יו, ר לחברה"תמשיך להעמיד שירותי יו

. שנים3 ולמשך תקופה של 2020,  לינואר1מיום , דירקטוריון

לאלאלאכן87.74רוב נדרשאושרנגד[18]בעד

ללא שינוי ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה , לאשר מחדש

ר דירקטוריון החברה מר אבי "עבור יו, בחברה הזכאים לשיפוי

את המשך תוקף כתב , בעל השליטה בחברה, באום

לחוק  (1)(1א)275ההתחייבות לשיפוי בהתאם להוראת סעיף 

.החברות

לאלאלאכן99.23רוב נדרשאושרבעדבעד

ובכלל , לאשר התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול

חברת ")מ "ל עם חברת זיברט השקעות בע"שירותי מנכ, זה

חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר אלי , ("זיברט

לפיו תמשיך חברת זיברט להעניק , ל החברה"מנכ, זיברט

,  לינואר1מיום , ל"ובכלל זה שירותי מנכ, שירותי ניהול לחברה

2020.

לאלאלאכן87.7רוב נדרשאושרנגד[19]בעד

 יחידות מניה חסומות 100,000לאשר מענק חד פעמי של 

(RSU) 1 מניות רגילות בנות 100,000- הניתנות למימוש ל 

אשר יוקצו בדרך של הצעה פרטית , א של החברה"כ. נ.ח ע"ש

לחברת זיברט וזאת בכפוף להמשך קבלת שירותי ניהול ובכלל 

.ל של מר אלי זיברט"זה שירותי מנכ

לאלאלאכן4.61רוב נדרשלא אושרנגדנגד

מר אבי , לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה

עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר , באום

.מועד אישור המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

מר רמי , לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה

עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר , אנטין

.מועד אישור המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

מר מירון , לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה

עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר , אורן

.מועד אישור המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

גבאי , פורר, לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט

את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד 

תום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור 

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

;  לשטר הנאמנות5' תיקון מס)אישור תיקון שטר הנאמנות 11.11.2019ח נדחת"אג71,2540.20432.562013333חברה לישראלאגח5760160

וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו , ("התיקון לשטר הנאמנות"

להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל 

.ככל שידרשו לביצוע החלטה זו, המסמכים הנוספים

לאלאלאכן99.17רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות 11.11.2019ח נדחת"אג106700.00130.018000חברהלישראלאגח5760236

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. (10סדרה )לאגרות החוב 

להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל 

.ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו, המסמכים הנוספים

לאלאלאכן89.99רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות 11.11.2019ח נדחת"אג111,1420.81049.259486900חברהלישראלאגח5760244

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. (11סדרה )לאגרות החוב 

להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל 

.ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו, המסמכים הנוספים

לאלאלאכן96.47רוב נדרשאושרבעדבעד

, ל החברה"למנכ (RSU)אישור הקצאת יחידות למניות חסומות 14.11.2019מיוחדת7140.15101.08700000נובולוג1140151

.בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, מר עירן טאוס

לאלאלאכן87.63רוב נדרשאושרנגד[20]בעד

לאשר את מינויו של מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון 19.11.2019מיוחדת2,0630.08681.7910060רבוע נדלן1098565

 16החל מיום , לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החברה

.2019בנובמבר 

לאלאלאכן99.84רוב נדרשאושרבעדבעד
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לאשר את הכללת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

בתנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים המכהנים , משרה

.בחברה וכפי שיכהנו מעת לעת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 20.11.2019To re-elect Mr. Michael Federmann to the Company'sשנתית25,8970.045411.7520044.37אלביט מערכות1081124

Board of Directors, to serve until the close of the next 

shareholders’ annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mrs. Rina Baum to the Company's Board 

of Directors, to serve until the close of the next 

shareholders’ annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Company's 

Board of Directors, to serve until the close of the next 

shareholders’ annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. David Federmann to the Company's 

Board of Directors, to serve until the close of the next 

shareholders’ annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Company's Board of 

Directors, to serve until the close of the next 

shareholders’ annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Company's 

Board of Directors, to serve until the close of the next 

shareholders’ annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Company's Board of 

Directors, to serve until the close of the next 

shareholders’ annual general meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to a first three-year 

term as an External Director, until November 20, 

2022, inclusive.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a 

member of Ernst & Young Global, as the Company’s 

independent auditor for the fiscal year 2019 and until 

the close of the next Shareholders' Annual General 

Meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

ר "יו, להאריך את תקופת כהונתו של מר אדוארדו אלשטיין05.12.2019מיוחדת2,3320.07941.855000נכסים ובנין699017

כממלא מקום , דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין

ר דירקטוריון החברה החל "ל החברה בנוסף לכהונתנו כיו"מנכ

.2020 במאי 7 ועד ליום 2019 בנובמבר 7מיום 

לאלאלאכן82.82רוב נדרשאושרבעדבעד

 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 05.12.2019מיוחדת5370.11060.59120000אינטרקיור1106376

.2018בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר 

(DELOITTE)  כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד

והסמכת הדירקטוריון , למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

.לקביעת שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

ר דירקטוריון "כיו, לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד ברק

החברה וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי 

.מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר אלכסנדר רבינוביץ כדירקטור 

בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי 

.מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר ברק כדירקטור בחברה 

וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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לאשר מחדש את מינויו מחדש של מר דוד סלטון לתפקיד של 

דירקטור בלתי תלוי בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית 

 18,000וכן לאשר הקצאת , הבאה של בעלי מניות החברה

 מניות 18,000לרכישת  (שאינם רשומים למסחר)כתבי אופציה 

.רגילות של החברה למר סלטון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 (שאינם רשומים למסחר) כתבי אופציה 18,000לאשר הקצאת 

לני גרינבאום '  מניות רגילות של החברה לגב18,000לרכישת 

.מיכלסון המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה

לאלאלאכן97.87רוב נדרשאושרבעדבעד

 (שאינם רשומים למסחר) כתבי אופציה 18,000לאשר הקצאת 

 מניות רגילות של החברה למר גדעון 18,000לרכישת 

.הירשפלד המכהן כדירקטור חיצוני בחברה

לאלאלאכן97.86רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר ולאשרר את התקשרות החברה בהסכם ביטוח ואת תנאי 

להתקשרות בחברה בפוליסת ביטוח " עסקת מסגרת"הפוליסה כ

, אחריות דירקטורים ונושאי משרה על פי תנאי הפוליסה

. שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה ואילך3לתקופה של 

לאלאלאכן99.94רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר הענקת כתבי שיפוי ופטור לנושאי המשרה בחברה 

.ובחברות הבנות שלה

לאלאלאכן95.46רוב נדרשאושרנגדנגד

דיווח מאת היועצים המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל 15.12.2019ח"אג3170.83522.647600000סטרווד ווסטאגחא1143544

מחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים וההתפתחויות ממועד 

לרבות בקשר עם , אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה

.4.12.2019המרצת הפתיחה והדיון שהתקיים ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

אשר , ("הנציגות")למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב 16.12.2019ח נדחת"אג3190.83522.667600000סטרווד ווסטאגחא1143544

:סמכויותיה יהיו כמפורט להלן

באי כוחו ויועציו הכלכליים , ללוות ולסייע בידי הנאמן. 1.1

.במגעים ובמהלכים עם החברה וכל עוד הם מתקיימים

חלות על , בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, בנוסף. 1.2

, חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות

לרבות חובות , 1979-ט"תשל,  וחוק הנאמנות1965-ה"תשכ

.אמון וסודיות

סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה . 1.3

.יחדל לכהן כחבר בה

לאלאלאכן88.86אושרבעדבעד

ר "המכהן כיום כיו, אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין16.12.2019שנתית2,2490.07941.795000נכסים ובנין699017

כדירקטור בחברה , ל החברה"דירקטוריון וממלא מקום מנכ

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/כל דין ו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהן כיום כסגן , אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה , ר דירקטוריון החברה"יו

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה 

או תקנון /או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהן כיום כדירקטור , אישור מינויו מחדש של מר סאול צאנג

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום , בחברה

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד 

לפי , או תקנון החברה/סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.המוקדם

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהן כיום , אישור מינויו מחדש של מר ניקולס בנדרסקי

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד , כדירקטור בחברה

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד 

, או תקנון החברה/למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהן כיום , אישור מינויו מחדש של מר יפתח בן יעקב

כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת , כדירקטור בחברה

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

או /החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן 

(PWC)  כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שמסתיימת

 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית 2019 בדצמבר 31ביום 

והסכמת דירקטוריון החברה לקבוע את , הבאה של החברה

שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה בהתאם להיקף 

.ואופי השירותים הניתנים על ידו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 2018 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 

 12ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 

.2018 בדצמבר 31חודשים שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ובדוח , 31.12.2018ליום , דיון בדוחות הכספיים של הבנק18.12.2019שנתית20,2870.02364.7955340מזרחי טפחות695437

.2018לשנת , הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

בכפוף , זאת; למנות מחדש את מר משה וידמן כדירקטור בבנק

לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי 

.האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בכפוף , זאת; למנות מחדש את מר רון גזית כדירקטור בבנק

לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי 

.האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בכפוף , זאת; למנות מחדש את מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק

לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי 

.האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[21]בעד

, זאת; למנות מחדש את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה 

.למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[22]בעד

בכפוף , זאת; למנות מחדש את מר אילן קרמר כדירקטור בבנק

לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי 

.האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בכפוף , זאת; למנות מחדש את מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק

לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי 

.האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[23]בעד

כרואי חשבון ', למנות מחדש את בריטמן אלמגור זהר ושות

.מבקרים של הבנק

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

, לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק

.1.1.2020החל מיום , למשך תקופה של שלוש שנים

לאלאלאכן87.65רוב נדרשאושרנגד[24]בעד

ל "מנכ, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר

לאשר , ובכלל זה, 1.1.2020לתקופה שתחילתה ביום , הבנק

; ל"את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המתוקן עם המנכ

.ל שהוענקו בעבר על ידי הבנק"מבלי לפגוע בזכויות המנכ, זאת

לאלאלאכן83.36רוב נדרשאושרנגד[25]בעד

למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע 23.12.2019מיוחדת37,3550.029611.04433600לאומי604611

 3לתקופה של , ("צ"דח: "להלן) 1999-ט"התשנ, בחוק החברות

או , החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, שנים

לאחר מועד ) 2020 בפברואר 2ולא לפני יום , אי התנגדותה

.(סיום תקופת כהונתו הראשונה

לאלאלאכן63.21רוב נדרשאושרנגדנגד

למנות את מר מרדכי רוזן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק 

,  שנים3לתקופה של , ("צ"דח: "להלן) 1999-ט"התשנ, החברות

או אי , החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים

.2020 בפברואר 2ולא לפני יום , התנגדותה

לאלאלאכן75.56רוב נדרשלא אושרבעדבעד

דירקטור "אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד ' למנות את גב

 (2)(א)ד11דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף )" אחר

דירקטור ", "פקודת הבנקאות: "להלן) 1941לפקודת הבנקאות 

החל ובכפוף ,  שנים3לתקופה של  ("במעמד דירקטור אחר

ולא , או אי התנגדותה, לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים

לאחר מועד סיום תקופת כהונתה ) 2020 בינואר 17לפני יום 

.(הראשונה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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דירקטור "אירה סובל כדירקטורית במעמד ' למנות את הגב

 (2)(א)ד11דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף )" אחר

דירקטור ", "פקודת הבנקאות: "להלן) 1941לפקודת הבנקאות 

החל ובכפוף ,  שנים3לתקופה של  ("במעמד דירקטור אחר

ולא , או אי התנגדותה, לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים

.2020 בינואר 17לפני יום 

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

שתהיה בתוקף החל , לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת

על פי הקבוע , 2022 ועד לתום שנת 2020מתחילת שנת 

: להלן) 1999-ט"התשנ, ב לחוק החברות267-א ו267בסעיפים 

ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין  ("חוק החברות"

מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ובהתאם לחוק תגמול לנושאי 

התרת הוצאה -אישור מיוחד ואי)משרה בתאגידים פיננסיים 

חוק מגבלת  )"2016-ו"התשע, (לצורכי מס בשל תגמול חריג

 לחוק מגבלת 2על פי הקבוע בסעיף , עוד לאשר. ("התגמול

ר "ובכלל זה יו)כי התגמול לנושאי משרה בבנק , התגמול

יכול שיעלה בהתאם להחלטת ועדת  (ל הבנק"הדירקטוריון ומנכ

לחוק  (א)2הביקורת והדירקטוריון על הרף הקבוע בסעיף 

ובמקרה כזה חלק מהשכר של אותם נושאי , מגבלת התגמול

בהתאם לקבוע בסעיף , משרה לא יוכר כהוצאה לצורכי מס

.לפקודת מס הכנסה (17)32

לאלאלאכן79.65רוב נדרשאושרנגד[26]בעד

-ט"התשנ,  לחוק החברות273על פי הקבוע בסעיף , לאשר

 לחוק תגמול לנושאי 2ובסעיף  ("חוק החברות: "להלן) 1999

התרת הוצאה -אישור מיוחד ואי)משרה בתאגידים פיננסיים 

חוק : "להלן )2016-ו"התשע, (לצורכי מס בשל תגמול חריג

ר "את תנאי הכהונה וההעסקה של יו, ("מגבלת התגמול

, בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת, הדירקטוריון של הבנק

ר הדירקטוריון של "אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו

והם יהיו בתוקף כל , (2019 ביולי 22רטרואקטיבית מ)הבנק 

ככל שהדבר , ר הדירקטוריון של הבנק או"עוד הוא מכהן כיו

יתחייב בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בעניין זה עד סוף 

 או מועד אחר שייקבע בהתאם להוראות הפיקוח על 2020שנת 

.הבנקים

לאלאלאכן80.97רוב נדרשאושרנגד[27]בעד

-ט"התשנ, לחוק החברות (1ג)272על פי הקבוע בסעיף , לאשר

 לחוק תגמול לנושאי 2ובסעיף  ("חוק החברות: "להלן) 1999

התרת הוצאה -אישור מיוחד ואי)משרה בתאגידים פיננסיים 

חוק : "להלן )2016-ו"התשע, (לצורכי מס בשל תגמול חריג

ל "את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ, ("מגבלת התגמול

בהתאם , (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן)הנכנס 

.למדיניות התגמול המעודכנת

לאלאלאכן80.96רוב נדרשאושרנגד[28]בעד

-ט"התשנ,  לחוק החברות273על פי הקבוע בסעיף , לאשר

תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי  ("חוק החברות: "להלן) 1999

לרבות אלה אשר יכהנו בבנק , לדירקטורים המכהנים בבנק

במסגרתו תעודכן רשימת האירועים שלדעת , מעת לעת

הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 

.ההתחייבות לשיפוי על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 24.12.2019To re-elect Mr. Leon Recanati to serve as a memberשנתית8250.15001.2460400קמהדע1094119

of the Company's Board of Directors until the 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Lilach Asher Topilsky to serve as a 

member of the Company's Board of Directors until the 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד
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To re-elect Mr. Avraham Berger to serve as a 

member of the Company's Board of Directors until the 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. Amiram Boehm to serve as a member 

of the Company's Board of Directors until the 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Mr. Ishay Davidi to serve as a member of 

the Company's Board of Directors until the Company's 

next annual general meeting of shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Karnit Goldwasser to serve as a member 

of the Company's Board of Directors until the 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. Jonathan Hahn to serve as a member 

of the Company's Board of Directors until the 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To re-elect Mr. David Tsur to serve as a member of 

the Company's Board of Directors until the Company's 

next annual general meeting of shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

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 

such director.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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 insurance.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

To review and discuss the Company's consolidated 

financial statements for the year ended December 31, 

2018.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 25.12.2019מיוחדת1,2430.14361.79201000אדגר1820083

,  שנים3לתקופה של , לרבות עדכונה, א לחוק החברות267

.2020,  בינואר1החל מיום 

לאלאלאכן79.77רוב נדרשאושרנגד[29]בעד

אישור , בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה

ר "יו, עדכון תקרת המענק בהסכם הניהול עם מר דורון שנידמן

.דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בחברה

לאלאלאכן87.26רוב נדרשאושרנגד[30]בעד

אישור , בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה

, עדכון תקרת המענק בהסכם ההעסקה של מר רועי גדיש

.ל החברה"מנכ

לאלאלאכן84.46רוב נדרשאושרנגד[31]בעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 26.12.2019שנתית9,0480.06976.31120380אלוני חץ390013

.31.12.2018שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואה ', למנות מחדש את משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות

חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד 

.האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד
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לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.למנות מחדש את מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.למנות מחדש את מר נתן חץ כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.אדוה שרביט כדירקטורית בחברה' למנות מחדש את גב

גתית גוברמן כדירקטורית בלתי תלויה ' למנות מחדש את גב

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.למנות מחדש את מר עמוס ידלין כדירקטור בלתי תלוי בחברה

: ובאנגלית" מ"מבנה בע"לשנות את שם החברה לשם 26.12.2019מיוחדת7,5360.07935.97644430מבני תעשיה226019

"MIVNE LTD ".( או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם

ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר כל שם דומה , (החברות

וכן לעדכן , ככל שהשם המוצע לא יאושר על ידי רשם החברות

את מסמכי ההתאגדות של החברה כך שיכללו את שם החברה 

.החדש חלף שמה הנוכחי

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן84.71רוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר ביצוע עדכון למדיניות התגמול המאושרת של החברה

 אופציות לא סחירות הניתנות 8,163,265לאשר הענקת 

 מניות רגילות של החברה בנות ערך 8,163,265-למימוש ל

בהתאם , מר דוד זבידה, ל החברה"למנכ, ח כל אחת" ש1נקוב 

ובכפוף להוראות תכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה 

 וכפי 2019שאומצו על ידי דירקטוריון החברה בחודש מאי 

.ידי דירקטוריון החברה- על2019 בנובמבר 13שעודכנה ביום 

לאלאלאכן82.64רוב נדרשאושרנגדנגד

מר דוד , ל החברה"לאשר הענקת מענק מיוחד וחד פעמי למנכ

זאת עבור , בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, זבידה

תרומתו המשמעותית להשלמת תהליך שינוי המבנה של 

בעלת )מ "במסגרתו התמזגו כלכלית ירושלים בע, הקבוצה

עם ולתוך החברה וכן מוזגו מספר  (השליטה לשעבר בחברה

של דרבן , מ"חברות בנות נוספות של כלכלית ירושלים בע

חלקן בבעלות מלאה וחלקן )מ ושל החברה "השקעות בע

.(חברות עם שותפים

לאלאלאכן58.34רוב נדרשאושרנגדנגד

 (במצטבר)ח בלבד " ש2,000,000לאשר הקצאת סכום של 

לטובת הענקת מענק מיוחד וחד פעמי בסך של עד שמונה 

, משכורות לכל אחד מבין נושאי המשרה בחברה המנויים להלן

זאת עבור תרומתם , בחריגה ממדיניות התגמול של החברה

: המהותית של נושאי המשרה להשלמת תהליך שינוי המבנה

עידית ; ל"ל אחראי על פעילות החברה בחו"סמנכ, אוהד שפירא

ל הנדסה "סמנכ, יורם גת; ל משפטית של החברה"סמנכ, עמיר

מימון וכלכלה של , ל כספים"סמנכ, אמיר שחר; של החברה

, דוד אורון; חשבות ודיווח, ל כספים"סמנכ, יוסי פיליבה; החברה

ל שיווק ומנהלת "סמנכ, יעל פרי; ל תחזוקה של החברה"סמנכ

.תחום משרדים ותעשיה של החברה

לאלאלאכן89.41רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 26.12.2019שנתית6,9280.03292.2860669.56גזית גלוב126011

 ודיווח על שכרו של רואה 2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

.2018החשבון המבקר של החברה לשנת 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

משרד , למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה , גבאי את קסירר, פורר, קוסט

.לקבוע את שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

למנות מחדש את מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה לתקופת 

.כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר חיים כצמן כדירקטור בחברה לתקופת 

.כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי 

.תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה ' למנות מחדש את גב

.בחברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהן כדירקטור , לאשר דמי הניהול שישולמו למר דורי סגל

.ל שותפות קנדה"בגין כהונתו כמנכ, בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגד[32]בעד
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לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה 26.12.2019מיוחדת36,1300.066323.96885460פועלים662577

, חודשים נוספים (12)עשר -לתקופה של עד שנים, של הבנק

.2020 בדצמבר 31קרי עד לא יאוחר מיום 

לאלאלאכן93.81רוב נדרשאושרבעדבעד

ר דירקטוריון "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של עודד ערן כיו

.הבנק

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ל "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ

.הבנק

לאלאלאכן94.78רוב נדרשאושרבעדבעד

קוסט , למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה26.12.2019שנתית5,3060.04112.181500אלקטרה739037

כרואה החשבון המבקר של החברה עד , פורר גבאי את קסירר

וכן , לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון 

המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים 

.שינתנו על ידו

אין חובת בעד

השתתפות

לאלאלאכןרוב נדרשאושר

לתקופת כהונה נוספת , למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד

.באותם תנאי כהונה, כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה נוספת , למנות מחדש את מר דניאל זלקינד

.באותם תנאי כהונה, כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה נוספת , אירית שטרן' למנות מחדש את גב

.באותם תנאי כהונה, כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה נוספת , למנות מחדש את מר אבי ישראלי

.כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ח אבי "רו- קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן 29.12.2019ח"אג3230.83522.707600000סטרווד ווסטאגחא1143544

.זיגלמן

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר דורון - קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן 

.מן'תורג

לאלאלאכןרוב נדרשאושר---בעד

פרפורמנס - קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן 

.מ באמצעות מר אדוארד קלר"בע (1992)שוקי הון 

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעד[33]--

יחידת 2,6120.04451.16500000רציו      יהש394015

השתתפות 

ש"יה- 

לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של 31.12.2019

סוגי ) 4, (הגדרות) 2.1השותפות ולאשר את תיקון סעיפים 

חלוקת עודפים בסיום  )8, (חלוקת רווחים )7, (היחידות

. א15, (תעודות ופיצולן, פנקס עלי היחידות )15, (הנאמנות

וכן , להסכם הנאמנות (העברת יחידות) 16- ו (מיזוג יחידות)

.להסכם השותפות (הגדרות) 2.1סעיף 

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

 מכלל 5%לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 

ח סיימון יניב "ד ורו"מינוי של עו– יחידות השתתפות בשותפות 

החל מיום , כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים

1.1.2020.

לאלאלאכן60.12רוב נדרשאושרבעדבעד

 מכלל 5%לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 

ח יצחק עידן כמפקח "מינוי של רו– יחידות השתתפות בשותפות 

.1.1.2020החל מיום , השותפות לתקופה של שלוש שנים

לאלאלאכן80.66רוב נדרשלא אושרבעדבעד

לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך 

.מ"ב בצירוף מע" דולר ארה3,000-בשקלים השווה ל

לאלאלאכן98.84רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן99.76רוב נדרשאושרבעדבעד. להסכם הנאמנות22.1- ה ו21.1לאשר את תיקון סעיפים 

מיוחדת 1,6680.13332.22200000מגדלי תיכון1131523

נדחת

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה 31.12.2019

.2018,  בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואה , זיו האפט, BDOלמנות מחדש את משרד רואי החשבון 

, החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה

והסמכת , ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי קירשנבאום כדירקטור 

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף שטיינמן כדירקטור בחברה
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לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ 

חברה בשליטתו המלאה של מר יוסי , מ"מחברת רדברי בע

לתקופה של שלוש שנים , מבעלי השליטה בחברה, לאור

.2019,  בספטמבר1שתחילתה ביום 

לאלאלאכן99.15רוב נדרשאושרבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של 31.12.2019שנתית3860.27761.07603000סאני תקשורת1082353

.2018 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג לתקופת כהונה נוספת 

.כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר אמיר תירוש לתקופת כהונה נוספת 

.כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר אריה ובר לתקופת כהונה נוספת 

.כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר אמירי שוהם לתקופת כהונה נוספת 

.כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

אורלי בן צבי קוברינסקי לתקופת כהונה ' למנות מחדש את גב

נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, רואי חשבון', חייקין ושות- סומךKPMGלמנות את משרד 

 ועד לתום 2019כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 

והסמכת דירקטוריון החברה , האסיפה הכללית השנתית הבאה

.לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

הערהמספר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 מיליון  2-תגמול חורג מ

2Mצוף עובר את 

  מכהן גם בפיננסי

2Mמגבלה על שכר עד

2Mבעובדי מדינה עד 

2Mצוף עובר את 

מכהן בריאלי ופיננסי

פיננסי+לא יכהן בריאלי

(הבינלאומי)  מכהן גם בפיננסי 

2Mתגמול שנתי מעל 

M 2תגמול עולה על 

מכהן גם בפיננסי

מכהן גם בעמיתים

פיננסי+לא יכהן בריאלי

2Mחריגה מתגמול של 

  מכהן גם בפיננסי

 מיליון  2-תגמול חורג מ

2M  תגמול משרה מלאה עולה על 

M 2תגמול עולה על 

מכהן גם בפיננסי

2Mמעל 

פיננסי+לא יכהן בריאלי

3.5Mלפי איתי תגמול כולל 

 מיליון  2-תגמול חורג מ

2Mתגמול שנתי מעל 

מכהן בריאלי ופיננסי

מכהנת בריאלי ופיננסי  

2Mתגמול שנתי מעל 

2Mהשכר עולה על 

מכהן גם בפיננסי

2Mמעל 
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32

 בהתאם למייל מורדה33

2Mתגמול חורג מ


