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לרבות בקשר עם דיווח החברה , דיווח ועדכון מאת נציגי החברה06/01/2020ח נדחת"אג6300.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

, (2019-01-122563: מספר אסמכתא) 19.12.2019מיום 

 המוחזקות על ידי החברה למניות ADOPבדבר הפיכת מניות 

.רדומות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לרבות בקשר עם דיווח החברה , דיווח ועדכון מאת נציגי החברה06/01/2020ח נדחת"אג5660.66563.773590000איידיאו   אגח ח5050265

, (2019-01-122563: מספר אסמכתא) 19.12.2019מיום 

 המוחזקות על ידי החברה למניות ADOPבדבר הפיכת מניות 

.רדומות

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

לאשר את מינויו של מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון 06/01/2020מיוחדת1,2150.09241.128500פמס315010

 20שנים שתחילתה ביום  (3)החברה לתקופת כהונה בת שלוש 

.אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה, 2020בינואר 

לאלאלאכן78.81רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן77.78רוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר את עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה

, לדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את מינויו של מר דוד בבאי06/01/2020מיוחדת1,0300.17621.8249000הכשרת הישוב612010

 בינואר 10החל מיום , לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים

2020.

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי שאושרו באסיפה 

ואת חידוש , 2012 באוגוסט 7הכללית של בעלי המניות ביום 

תוקפה של ההתקשרות להענקת כתבי שיפוי לדירקטורים 

כפי , ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם

בשלוש שנים אשר ייספרו החל ממועד , שיכהנו מעת לעת

.וזאת ללא כל שינוי בתנאי כתבי השיפוי, אישור האסיפה

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים כפי שיכהנו 

.שאינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, מעת לעת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה 

וזאת , שהינם בעלי השליטה או קרוביהם כפי שיכהנו מעת לעת

.לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

לאלאלאכן88.85רוב נדרשאושרנגדנגד

בהתאם להוראות תקנות ההקלות " עסקת מסגרת"לאשר 

להתקשרות החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

על דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על , בין היתר, אשר תחול

בתוקף , כפי שיכהנו מעת לעת, בעלי השליטה וקרוביהם

.2019 בנובמבר 1 שנים שתחילתה ביום 3לתקופה של 

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב 09/01/2020ח"אג6300.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

.של החברה ('סדרה ח)-ו ('סדרה ז)

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב 09/01/2020ח"אג5560.66563.703590000איידיאו   אגח ח5050265

.של החברה ('סדרה ח)-ו ('סדרה ז)

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב 15/01/2020ח"אג6350.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

שהנפיקה החברה במסגרת אסיפות  ('סדרה ח)- ו ('סדרה ז)

. ש- קביעת זהות היועץ המשפטי , 9.1.2020המחזיקים מיום 

, באמצעות עורכי הדין רן פלדמן ואמיר עסלי– ' הורוביץ ושות

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם להצעת שכה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב 

שהנפיקה החברה במסגרת אסיפות  ('סדרה ח)- ו ('סדרה ז)

- קביעת זהות היועץ המשפטי , 9.1.2020המחזיקים מיום 

באמצעות עורכי הדין רענן – ' טולדיאנו ושות, בן נתן, ארדינסט

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם להצעת שכה, קליר ואלון בנימיני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב 

שהנפיקה החברה במסגרת אסיפות  ('סדרה ח)- ו ('סדרה ז)

, גיא- קביעת זהות היועץ המשפטי , 9.1.2020המחזיקים מיום 

עורכי דין ונוטריון וכן משרד סאני אליאס ', לביא ושות, בכר

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם שכה, משרד עורכי דין', ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב 15/01/2020ח"אג5490.66563.653590000איידיאו   אגח ח5050265

שהנפיקה החברה במסגרת אסיפות  ('סדרה ח)- ו ('סדרה ז)

. ש- קביעת זהות היועץ המשפטי , 9.1.2020המחזיקים מיום 

, באמצעות עורכי הדין רן פלדמן ואמיר עסלי– ' הורוביץ ושות

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם להצעת שכה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב 

שהנפיקה החברה במסגרת אסיפות  ('סדרה ח)- ו ('סדרה ז)

- קביעת זהות היועץ המשפטי , 9.1.2020המחזיקים מיום 

באמצעות עורכי הדין רענן – ' טולדיאנו ושות, בן נתן, ארדינסט

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם להצעת שכה, קליר ואלון בנימיני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב 

שהנפיקה החברה במסגרת אסיפות  ('סדרה ח)- ו ('סדרה ז)

, גיא- קביעת זהות היועץ המשפטי , 9.1.2020המחזיקים מיום 

עורכי דין ונוטריון וכן משרד סאני אליאס ', לביא ושות, בכר

.ט והצעת ההתקשרות"בהתאם שכה, משרד עורכי דין', ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מיוחדת 1,0300.17621.8249000הכשרת הישוב612010

נדחת

 בתקנון החברה 35- ו33, 31, 30, 29' לאשר תיקון תבקנות מס16/01/2020

.בכל הנוגע למנגנון מינוי דירקטורים

הוסר בעדבעד

מסדר היום

לאלאלאכן

 בתקנון החברה בכל הנוגע להכפפת 80לאשר תיקון בתקנה 

.ר הדירקטוריון"המבקר הפנימי ליו

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםבעדבעד

לבטל את חלוקת , בעקבות ובכפוף לאישור תיקון תקנות המנגנון

דירקטוריון החברה לקבוצות ולהתאים את משך כהונת 

כך שכהונת כל הדירקטורים ' ג- ו' הדירקטורים בקבוצות ב

תהא רק עד לאסיפה השנתית , המכהנים במועד זה בחברה

.הכללית הבאה שתתקיים

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםבעדבעד

 3לתקופה של , לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה

.שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

לאלאלאכן0.03רוב נדרשלא אושרנגדנגד

ל "לקה כמנכ'לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ16/01/2020מיוחדת1,6430.00000.000אינרום1132356

.13.11.2019בתוקף מתאריך , החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר דירקטוריון "לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיו

.13.11.2019בתוקף מתאריך , החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו20/01/2020מיוחדת9,7710.03463.38131050אמות1097278

.31.12.2018שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואה ', למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות

חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד 

.האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

למנות מחדש את מר נתן חץ כדירקטור בחברה וזאת עד לתום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה וזאת 

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה וזאת עד 

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר אמיר עמר כדירקטור בחברה וזאת עד 

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה 

.וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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למנות מחדש את מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה 

.וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה ' למנות מחדש את גב

בחברה וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מדיניות . לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

 28 שנים שתחילתה ביום 3התגמול תהא בתוקף לתקופה של 

.2019בספטמבר 

לאלאלאכן56.53רוב נדרשאושרנגדבעד

ח הדירקטוריון על מצב "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו26/01/2020מיוחדת5,4980.03872.131240000בזן2590248

, 2018 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

ח "לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו

.הדירקטוריון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי ,  סומך חייקיןKPMGח "מינוי מחדש של משרד רו

עד לאסיפה הכללית השנתית , החשבון המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את , הבאה של החברה

.שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

ר "יו, מר עובדיה עלי (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום , הדירקטוריון

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

מר דיויד פדרמן  (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, מר גיא אלדר (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

מאיה ' הגב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום , קפלן-אלשיך

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, מר יעקב גוטנשטיין (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, אריה עובדיה' פרופ (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, מר אבישר פז (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, מר אלכס פסל (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, מר שגיא קאבלה (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

המכהן , פלד (מודי)אישור מינויו מחדש של מר מדרכי 

לתקופת כהונה נוספת של שלוש , כדירקטור חיצוני בחברה

.שנים

לאלאלאכן99.51רוב נדרשאושרבעדבעד

לרבות בקשר עם דיווח החברה , דיווח ועדכון מאת נציגי החברה26/01/2020ח"אג6420.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

.(2020-01-007582: מספר אסמכתא) 21.1.2020מיום 

לאלאלאכןדיון---דיון

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר "דיווח ועדכון מאת ב

הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה 

והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות 

.המחזיקים

לאלאלאכןדיון---דיון
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החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

לרבות בקשר עם דיווח החברה , דיווח ועדכון מאת נציגי החברה26/01/2020ח"אג5690.66563.793590000איידיאו   אגח ח5050265

.(2020-01-007582: מספר אסמכתא) 21.1.2020מיום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר "דיווח ועדכון מאת ב

הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה 

והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות 

.המחזיקים

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה 27/01/2020שנתית9702.282922.149000000מניבים ריט1140573

.2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 (BDO)למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט 

.כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 1,000,000,000-להגדיל את הון המניות הרשום של החברה ב

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה כך שהון המניות 

 1,500,000,000-הרשום של החברה לאחר השינוי יורכב מ

לתקנון החברה יותקן  (א)11תקנה . מניות ללא ערך נקוב

.בהתאם

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות מחדש את גב29/01/2020מיוחדת12,3330.03944.8545570שטראוס746016

 בפברואר 5שתחילתה ביום , לתקופת כהונה בת שלוש שנים

2020.

לאלאלאכן99.63רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות 30/01/2020מיוחדת21,0750.03407.17435400כיל281014

 שנים 3דירקטורים ונושאי משרה כעסקת מסגרת לתקופה של 

לרבות חלוקת תשלום הפרמיה , 2020 בפברואר 1החל מיום 

.מ"בין החברה לבין החברה לישראל בע

לאלאלאכן99.82רוב נדרשאושרבעדבעד

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר "דיווח ועדכון מאת ב03/02/2020ח"אג6260.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה 

 במסגרתו 30.1.2020לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 

פרסמה החברה תיקון לשטר הנאמנות ונוסח התחייבות של 

ADO Propertiesלדיון עם מחזיקי אגרות החוב .

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות 

הגשת , לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, המחזיקים

נקיטת הליכים למימוש ; בקשה לצו פתיחת הליכים ופירוק

. נקיטת הליכים לאיסור דיספוזיציות בנכסי החברה, שעבודים

כ "בקשר לכך מופנים מחזיקי אגרות החוב למכתב ששלח ב

המכתב נשלח לאחר ) (30.1.2020)הנאמן לחברה היום 

שפורסם דיווח החברה מהיום בדבר התפטרות הדירקטורים 

.(החיצוניים של החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר "דיווח ועדכון מאת ב03/02/2020ח"אג5530.66563.683590000איידיאו   אגח ח5050265

הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה 

 במסגרתו 30.1.2020לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 

פרסמה החברה תיקון לשטר הנאמנות ונוסח התחייבות של 

ADO Propertiesלדיון עם מחזיקי אגרות החוב .

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות 

הגשת , לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, המחזיקים

נקיטת הליכים למימוש ; בקשה לצו פתיחת הליכים ופירוק

. נקיטת הליכים לאיסור דיספוזיציות בנכסי החברה, שעבודים

כ "בקשר לכך מופנים מחזיקי אגרות החוב למכתב ששלח ב

המכתב נשלח לאחר ) (30.1.2020)הנאמן לחברה היום 

שפורסם דיווח החברה מהיום בדבר התפטרות הדירקטורים 

.(החיצוניים של החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

לאשר לנאמן לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת 04/02/2020ח"אג00.59020.003501476'אלון חברת דלק א1101567

אשר נוצר , (1162528ע "ני' מס) (חוב שלא שולם). ש.הח

בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 

עם אגרות  (חוב שלא שולם). ש.ואיחוד יתרת הח, 22.1.2020

אך , לרבות. (1101567ע "ני' מס)של החברה  ('סדרה א)החוב 

ביטול הפדיון , הגשת בקשה לשינוי תנאי אגרות החוב, לא רק

ח "שהמועד הקובע שלו חלף והחלת כל התנאים של האג

באופן שהיתרה שלא , (ש"ח)המקורי על היתרה שלא שולמה 

תצטרף לסדרה המקורית ותהיה בעלת תנאים  (ש"ח)שולמה 

.זהים לסדרה המקורית בהתאם ללוח הסילוקין

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את ההסכם בין החברה לבין חברת אלון דלק ניהול 

לרבות התחייבות הנאמן בשם , מ"בע (1999)ותפעול רשתות 

לאשר את התחייבויות הנאמן הכלולות , בכלל זה. המחזיקים

כהגדרתה )את התחייבות הבטחת השיפוי ,  להסכם3.5בסעיף 

כהגדרתה )את התחייבות שמירת מינימום בטוחה , (בהסכם

 להסכם עליו יידרש 6ואת נוסח נספח  ( להסכם3.5בסעיף 

. הנאמן לחתום על מנת לאפשר כניסתו של ההסכם לתוקף

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים מחזיקי אגרות החוב 

לנאמן לחתום בשם מחזיקי אגרות החוב על ההסכם לרבות 

 להסכם וכל מסמך אחר אשר יידרש לשם הוצאתו 6נספח 

.לפועל של ההסכם

לאלאלאכן89.42רוב נדרשאושרבעדבעד

-'אלון חברת דלק א1162528

1/20רמ חש

לאשר לנאמן לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת 04/02/2020ח"אג00.59020.00228446.9

אשר נוצר , (1162528ע "ני' מס) (חוב שלא שולם). ש.הח

בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 

עם אגרות  (חוב שלא שולם). ש.ואיחוד יתרת הח, 22.1.2020

אך , לרבות. (1101567ע "ני' מס)של החברה  ('סדרה א)החוב 

ביטול הפדיון , הגשת בקשה לשינוי תנאי אגרות החוב, לא רק

ח "שהמועד הקובע שלו חלף והחלת כל התנאים של האג

באופן שהיתרה שלא , (ש"ח)המקורי על היתרה שלא שולמה 

תצטרף לסדרה המקורית ותהיה בעלת תנאים  (ש"ח)שולמה 

.זהים לסדרה המקורית בהתאם ללוח הסילוקין

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את ההסכם בין החברה לבין חברת אלון דלק ניהול 

לרבות התחייבות הנאמן בשם , מ"בע (1999)ותפעול רשתות 

לאשר את התחייבויות הנאמן הכלולות , בכלל זה. המחזיקים

כהגדרתה )את התחייבות הבטחת השיפוי ,  להסכם3.5בסעיף 

כהגדרתה )את התחייבות שמירת מינימום בטוחה , (בהסכם

 להסכם עליו יידרש 6ואת נוסח נספח  ( להסכם3.5בסעיף 

. הנאמן לחתום על מנת לאפשר כניסתו של ההסכם לתוקף

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים מחזיקי אגרות החוב 

לנאמן לחתום בשם מחזיקי אגרות החוב על ההסכם לרבות 

 להסכם וכל מסמך אחר אשר יידרש לשם הוצאתו 6נספח 

.לפועל של ההסכם

לאלאלאכן89.42רוב נדרשאושרבעדבעד

ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית ' לאשר את מינויה של גב05/02/2020מיוחדת2,2740.10462.3813283יוחננוף1161264

החל ממועד אישור , לתקופת כהונה בת שלוש שנים, בחברה

וכן לאשר כי בכפוף למינויה , האסיפה הכללית של החברה

תהיה זכאית לגמול , ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה

, סכום העולה על הסכום הקבוע)ח " אלפי ש72שנתי בסך 

בהתאם לדרגה אליה מסווגת החברה לפי תקנות החברות 

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

בהתאם לדרגה אליה תסווג , ולגמול השתתפות בסכום הקבוע

.והכל כמפורט בתקנות הגמול, החברה מעת לעת

לאלאלאכן99.46רוב נדרשאושרבעדבעד
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רן כדירקטורית חיצונית -אסתרי גילעז' לאשר את מינויה של גב

החל ממועד אישור , לתקופת כהונה בת שלוש שנים, בחברה

וכן לאשר כי בכפוף למינויה , האסיפה הכללית של החברה

תהיה זכאית לגמול , ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה

, סכום העולה על הסכום הקבוע)ח " אלפי ש72שנתי בסך 

בהתאם לדרגה אליה מסווגת החברה לפי תקנות החברות 

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

בהתאם לדרגה אליה תסווג , ולגמול השתתפות בסכום הקבוע

.והכל כמפורט בתקנות הגמול, החברה מעת לעת

לאלאלאכן87.8רוב נדרשאושרבעדבעד

דיווח מאת נציגי החברה בדבר הצעת החברה למחזיקי אגרות 05/02/2020ח"אג6050.00000.000איידיאו   אגח ז5050240

.החוב ככל שתפורסם עד מועד האסיפות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיווח מאת נציגי החברה בדבר הצעת החברה למחזיקי אגרות 05/02/2020ח"אג5300.00000.000איידיאו   אגח ח5050265

.החוב ככל שתפורסם עד מועד האסיפות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים 06/02/2020מיוחדת7,1930.03312.38914100בזק230011

.2019,  ביוני30החל מיום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ל החברה "לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ

.2019,  ביוני30החל מיום 

לאלאלאכן88.79רוב נדרשאושרבעדבעד

בתוקף החל מיום ,  לתקנון החברה114.2לאשר את תיקון סעיף 

.ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה, 2019 ביוני 30

לאלאלאכן88.8רוב נדרשאושרבעדבעד

 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי 8.2לאשר את תיקון סעיף 

המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים 

.2019 ביוני 30בתוקף החל מיום , ונושאי המשרה בחברה

לאלאלאכן88.41רוב נדרשאושרבעדבעד

 7.2.1.6.3-ו (סעיף ההגדרות) 1לאשר את תיקון סעיפים 

למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים 

ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס 

 2020 בגין שנת 2019,  בדצמבר16החל מיום , ל החברה"למנכ

.(ואילך)

לאלאלאכן95.45רוב נדרשאושרנגדבעד

 למדיניות התגמול של נושאי 7.2.1.6.3לאשר את תיקון סעיף 

המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי 

, ל החברות הבנות המהותיות"ל החברה ומנכ"הביצועים של מנכ

.(ואילך) 2020 בגין שנת 2019,  בדצמבר16החל מיום 

לאלאלאכן85.23רוב נדרשאושרנגדבעד

, מר דארן גלאט, בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור

.עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

עד , מר רן פורר, בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט 

 שעל 1לרבות התיקון המוצע בנושא , בנוסח המקובל בחברה

.2019,  בדצמבר1החל מיום , סדר היום

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח 

 שעל סדר 1לרבות התיקון המוצע בנושא , המקובל בחברה

.2019,  בדצמבר1החל מיום , היום

לאלאלאכן85.77רוב נדרשאושרנגדנגד

כ הנאמן לנהל משא ומתן עם החברה "להורות לנאמן ולב06/02/2020ח"אג6120.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

לגיבוש הצעה מפורטת מחייבת של החברה על בסיס ההצעה 

וסדרה ' סדרה ז)המעודכנת של החברה למחזיקי אגרות החוב 

מספר  )5.2.2020של החברה אשר פורסמה ביום  ('ח

.(2020-01-013305: אסמכתא

לאלאלאכן3.93לא אושר-----

להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

וזאת מבלי לגרוע מכל טענה או זכות העומדת )לפירעון מיידי 

.(למחזיקי אגרת החוב

לאלאלאכן96.47אושרבעדבעד



03/01/2021
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החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

כ הנאמן לנהל משא ומתן עם החברה "להורות לנאמן ולב06/02/2020ח"אג5460.66563.643590000איידיאו   אגח ח5050265

לגיבוש הצעה מפורטת מחייבת של החברה על בסיס ההצעה 

וסדרה ' סדרה ז)המעודכנת של החברה למחזיקי אגרות החוב 

מספר  )5.2.2020של החברה אשר פורסמה ביום  ('ח

.(2020-01-013305: אסמכתא

לאלאלאכן12.22לא אושר-----

להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

וזאת מבלי לגרוע מכל טענה או זכות העומדת )לפירעון מיידי 

.(למחזיקי אגרת החוב

לאלאלאכן89.85אושרבעדבעד

מיוחדת 3,2990.02850.94300000מגדל ביטוח1081165

נדחת

א 267כמשמעותה בסעיף , עדכון מדיניות התגמול של החברה11/02/2020

.ואישורה, לחוק החברות

לאלאלאכן91.94רוב נדרשאושרנגדבעד

 30חידוש תוקף החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 

מר שלמה :  להעניק לנושאי המשרה הבאים2016בדצמבר 

המכהנים כנושאי משרה בחברה , אליהו ומר ישראל אליהו

כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה , ובחברות בת שלה

האסיפה הכללית של החברה ביחס ליתר נושאי המשרה 

.בחברה

לאלאלאכן89.64רוב נדרשאושרנגדנגד

 22חידוש תוקף החלטת המוסדות המוסמכים של החברה מיום 

צים " לתשלום גמול דירקטורים בהתאם לגמול דח2017במרץ 

בנו , למר ישראל אליהו (גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות)

ר ועדת נוסטרו של "בגין כהונתו כיו, של בעל השליטה בחברה

.מגדל ביטוח, חברה הבת

לאלאלאכן94.99רוב נדרשאושרנגדבעד

, מר ניר גלעד, ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ

.2019 באוקטובר 10יום , ל החברה"החל מיום מינויו כמנכ

לאלאלאכן96.95רוב נדרשאושרנגדבעד

דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות 11/02/2020ח"אג6090.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים 

האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות 

.המחזיקים

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות 11/02/2020ח"אג5470.66563.643590000איידיאו   אגח ח5050265

החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים 

האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות 

.המחזיקים

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול 12/02/2020מיוחדת1,6130.13332.15200000מגדלי תיכון1131523

חברה בשליטתו של מר מוטי , מ"עם חברת רון בן טל בע

, ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה"יו, קירשנבאום

.2020,  במרץ1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 

לאלאלאכן95.96רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי 

, או מי מטעמם/משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו

או בחברות המצויות /או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים ו

.או בעקיפין/במישרין ו, בשליטתה

לאלאלאכן99.96רוב נדרשאושרבעדבעד

אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי 

, או מי מטעמם/משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו

או בחברות המצויות /או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים ו

.או בעקיפין/במישרין ו, בשליטתה

לאלאלאכן77.77רוב נדרשאושרנגדנגד

להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא 18/02/2020ח נדחת"אג6090.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

מעבר , הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב

.לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע

לאלאלאכן96.06רוב נדרשאושרבעדבעד

להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא 18/02/2020ח נדחת"אג5470.66563.643590000איידיאו   אגח ח5050265

מעבר , הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב

.לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע

לאלאלאכן94.16רוב נדרשאושרבעדבעד

דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות 23/02/2020ח"אג5470.66563.643590000איידיאו   אגח ח5050265

החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים 

האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות 

.המחזיקים

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון
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דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות 23/02/2020ח"אג6090.00350.0221500איידיאו   אגח ז5050240

החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים 

האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות 

.המחזיקים

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד 24/02/2020מיוחדת6,0000.01971.182362.16דלק קבוצה1084128

.2020 בינואר 1החל מיום , ל החברה"מנכ

לאלאלאכן68.61רוב נדרשאושרנגדבעד

דיווח מאת היועצים המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל 25/02/2020ח"אג3090.83522.587600000סטרווד ווסטאגחא1143544

מחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים וההתפתחויות ממועד 

.אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

בהתאם , לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק26/02/2020מיוחדת9,7360.03813.7138193בינלאומי593038

.א לחוק החברות267לסעיף 

לאלאלאכן79.59רוב נדרשאושרנגדבעד

 26/02/2020To approve an amendment to the Company’sמיוחדת23,4940.02596.0911444.37אלביט מערכות1081124

compensation policy to increase the maximum 

coverage that the Company is authorized to procure 

under, and the maximum annual premium that the 

Company is authorized to pay for, policies of D&O 

insurance.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה 27/02/2020שנתית5,3160.04672.48111100שופרסל777037

 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני 2018 בדצמבר 31ליום 

.החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי החשבון  (PWC)לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן 

וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית , המבקרים של החברה

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור 

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דן כדירקטורית -דיאנה אלשטיין' לאשר את מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

איילת בן עזר כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של דר

בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום 

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה 

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה 

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאור ההחלטה שהתקבלה באסיפת - זהות היועץ המשפטי03/03/2020ח"אג6090.00350.0221500איידיאו אגח ז5050240

 בקשר עם נקיטה 18.2.2020מחזיקי אגרות החוב מיום 

קביעת זהות היועץ המשפטי מבין , בהליכים משפטיים

: המועמדים שלהלן

באמצעות עורכי הדין צבי פירון ואודי – עורכי דין ', פירון ושות. מ

.ט"בהתאם להצעת שכה– אפרון 

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעד--

לאור ההחלטה שהתקבלה באסיפת - זהות היועץ המשפטי

 בקשר עם נקיטה 18.2.2020מחזיקי אגרות החוב מיום 

קביעת זהות היועץ המשפטי מבין , בהליכים משפטיים

: המועמדים שלהלן

– באמצעות עורך הדין גיא גיסין – עורכי דין ', גיסין ושות

.ט"בהתאם להצעת שכה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לאור ההחלטה שהתקבלה באסיפת - זהות היועץ המשפטי

 בקשר עם נקיטה 18.2.2020מחזיקי אגרות החוב מיום 

קביעת זהות היועץ המשפטי מבין , בהליכים משפטיים

: המועמדים שלהלן

באמצעות עורך הדין עמית אשור – עורכי דין ', שגב ושות. ר י"ד

.ט"בהתאם להצעת שכה– 

לאלאלאכןרוב נדרשאושר-----
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לאור ההחלטה שהתקבלה באסיפת - זהות היועץ המשפטי03/03/2020ח"אג5470.66563.643590000איידיאו אגח ח5050265

 בקשר עם נקיטה 18.2.2020מחזיקי אגרות החוב מיום 

קביעת זהות היועץ המשפטי מבין , בהליכים משפטיים

: המועמדים שלהלן

באמצעות עורכי הדין צבי פירון ואודי – עורכי דין ', פירון ושות. מ

.ט"בהתאם להצעת שכה– אפרון 

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעד--

לאור ההחלטה שהתקבלה באסיפת - זהות היועץ המשפטי

 בקשר עם נקיטה 18.2.2020מחזיקי אגרות החוב מיום 

קביעת זהות היועץ המשפטי מבין , בהליכים משפטיים

: המועמדים שלהלן

– באמצעות עורך הדין גיא גיסין – עורכי דין ', גיסין ושות

.ט"בהתאם להצעת שכה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לאור ההחלטה שהתקבלה באסיפת - זהות היועץ המשפטי

 בקשר עם נקיטה 18.2.2020מחזיקי אגרות החוב מיום 

קביעת זהות היועץ המשפטי מבין , בהליכים משפטיים

: המועמדים שלהלן

באמצעות עורך הדין עמית אשור – עורכי דין ', שגב ושות. ר י"ד

.ט"בהתאם להצעת שכה– 

לאלאלאכןרוב נדרשאושר-----

למנות את מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 05/03/2020מיוחדת2,7470.06601.819085רמי לוי1104249

.כהונה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה

לאלאלאכן99.79רוב נדרשאושרבעדבעד

נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית ' למנות את גב

.בחברה

לאלאלאכן97.98רוב נדרשאושרנגדבעד

גיסו של , לאשר הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן

המועסק בחברה כמנהל , בעל השליטה בחברה, מר רמי לוי

וזאת , 2020 בינואר 1החל מיום , במרכז הלוגיסטי של החברה

.בנוסף לתנאי ההעסקה הקיימים כיום

לאלאלאכן91.87רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר תנאי ההתקשרות לשכירת הנכסים החדשים מבעל 

.השליטה

לאלאלאכן82.19רוב נדרשאושרבעדבעד

ואישורה לתקופה של שלוש , עדכון מדיניות התגמול של החברה11/03/2020מיוחדת1,6410.00010.0020איידיאיי ביטוח1129501

.2020,  בינואר1וזאת החל מיום , שנים

לאלאלאכן64.53רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכן54.43רוב נדרשאושרנגדבעד.אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה12/03/2020מיוחדת2,5080.04761.193000נכסים ובנין699017

, לתקופה של שלוש שנים, לאשר את מדיניות התגמול המוצעת15/03/2020מיוחדת8,3810.03292.7660669.56גזית גלוב126011

.שתחילתה במועד אישור האסיפה

לאלאלאכן58.26רוב נדרשאושרנגדנגד

, הכוללים, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון

, ב" דולר ארה250,000-שכר בסיס שנתי השווה ל, בין היתר

 187,500מענק שנתי בגובה של עד , תנאים סוציאליים ונלווים

תגמול הוני בצורה של כתבי אופציה , ב בשנה"דולר ארה

בסך המשקף עלות שנתית  (RSUs)ויחידות מניה חסומות 

וכן הענקה , הסדרי פרישה, ב" דולר ארה187,500לחברה של 

, וביטוח נושאי משרה, מחדש של כתב ההתחייבות פטור ושיפוי

.שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית,  שנים3לתקופה של 

לאלאלאכן83.58רוב נדרשאושרנגדבעד

זהבית ' להעניק לגב, בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת

או שיוענק /לזה שמוענק ו (בשינויים המחויבים)כהן גמול דומה 

, לדירקטורים חיצוניים בחברה המכהנים בתפקיד נוסף בחברה

 Gazitבתוקף ממועד מינויה לדירקטוריון , כפי שיהיה מעת לעת

Horizons .בכל , זהבית כהן תהיה זכאית' גב, נכון למועד זה

סכום שיחושב  (1): לגמול שלא יעלה על סכום הנמוך מבין, שנה

 בהן Gazit Horizonsלפי מספר הישיבות של דירקטוריון 

כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום , תשתתף

כללים בדבר גמול )המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות 

לפי "( תקנות הגמול )"2000-ס"התש, (והוצאות לדירקטור חיצוני

הגמול השנתי הקבוע  (2)או ; Gazit Horizonsדרגתה של 

.בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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 17/03/2020To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Directorמיוחדת24,5630.02596.3711444.37אלביט מערכות1081124

for a first three-year term commencing on the close of 

the Meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 18/03/2020מיוחדת2,2400.29726.66570000סלע נדלן1109644

הכולל דיווח על שכר , 2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

.טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

הכולל דיווח על שכר , 2019 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

.טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית 

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל 

ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה 

או אסיפה כללית אחרת שעל סדר )הכללית השנתית הבאה 

.(יומה מינוי דירקטורים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד 

קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה 

או אסיפה כללית אחרת שעל סדר )הכללית השנתית הבאה 

.(יומה מינוי דירקטורים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד 

קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה 

או אסיפה כללית אחרת שעל סדר )הכללית השנתית הבאה 

.(יומה מינוי דירקטורים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינויה מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל 

ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה 

או אסיפה כללית אחרת שעל סדר )הכללית השנתית הבאה 

.(יומה מינוי דירקטורים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום "מינויו ד

ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית , 2020,  במרץ31

או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי )הבאה 

.(דירקטורים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

בהתאם , לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק18/03/2020מיוחדת18,2630.05449.93632900.8דיסקונט       א691212

כי , עוד לאשר. 1999- ט "התשנ, א לחוק החברות267לסעיף 

אישור )בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 

ו "התשע, (התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג-מיוחד ואי

כי תגמול לנושאי המשרה , ("חוק התגמול: "להלן) 2016– 

יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות , ל"הכפופים למנכ

לחוק  (א)2על הקבוע בסעיף , התגמול והאישורים שנקבעו בה

.התגמול

לאלאלאכן81.21רוב נדרשאושרנגדבעד

מר אורי , ל הבנק"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ

.2019 בדצמבר 2החל מיום , לוין

לאלאלאכן81.94רוב נדרשאושרנגדבעד

מר , ר הדירקטוריון"לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו

.שאול קוברינסקי

לאלאלאכן85.14רוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה18/03/2020מיוחדת3,2030.04091.3175082פרטנר1083484

שכר , ר הדירקטוריון של החברה"יו, אסנת רונן' להעניק לגב

עבור שירותיה  (מ"בתוספת מע)ח " ש85,000חודשי קבוע בסך 

אשר יקוזזו , 2019 בנובמבר 20החל מיום , ר הדירקטוריון"כיו

, 2019 בנובמבר 20רונן מאז ' כנגד הסכומים שקיבלה גב

.בתפקידה כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד
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מיום, לאשר את התגמול של הדירקטורים הרלוונטיים (א)  

לאשר ולאשרר את החזר ההוצאות (ב); מינויים לדירקטוריון  

 הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים

יהנו, לאשר כי הדירקטורים הרלוונטיים (ג); הרלוונטיים  

 מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה מיום

לאשר כי הדירקטורים המכהנים ימשיכו ליהנות (ד); מינויים  

 מכתבי השיפוי והפטור הקיימים להם אשר ימשיכו לחול באופן

כולל, לאשר כי הדירקטורים שיכהנו מעת לעת (ה)-ו; מלא  

 דירקטורים חיצונים ודירקטורים בלתי תלויים יהנו מכתב השיפוי

.ופטור

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

רד'לאשר ולאשרר את התגמול למר יוסי שחק ולמר ריצ (א)  

לאשר ולאשרר את החזר ההוצאות הסבירות למר (ב); הנטר  

לאשר ולאשרר כי מר יוסי (ג); רד הנטר'יוסי שחק ולמר ריצ  

רד הנטר יהנו מפוליסת ביטוח נושאי המשרה'שחק ומר ריצ  

לאשר ולאשרר את התחייבות (ד)- ו; הקיימת של החברה  

ולהעניק, רד הנטר'החברה לשפות את מר יוסי שחק ומר ריצ  

 להם את כתב שיפוי ופטור וכי סכום השיפוי המרבי הינו סביר

 בהתחשב בנסיבות ושאירועי השיפוי הינם צפויים לאור פעילויות

.החברה הנוכחיות

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון בנוגע למצב החברה23/03/2020ח"אג2080.21980.461166739דלק קב   אגח יח1115823

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון בנוגע למצב החברה23/03/2020ח"אג2360.30870.732175000דלק קב    אג לג1138882

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון בנוגע למצב החברה23/03/2020ח"אג1170.18700.22512253.3דלק קב   אגח יג1105543

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון בנוגע למצב החברה23/03/2020ח"אג1,0630.31573.369811600דלק קב   אגח לא1134790

הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים 24/03/2020מיוחדת4,6950.03521.6590270הפניקס767012

ל "בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ

החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה 

ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת אשר בעלת 

השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם 

.של כתבי השיפוי

לאלאלאכן99.64רוב נדרשאושרבעדבעד

הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים 

ל "בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ

החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה 

ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת אשר בעלת 

השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם 

.של כתבי הפטור

לאלאלאכן89.93רוב נדרשאושרנגדנגד

אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו 

בין היתר לדירקטורים , לדירקטורים המתגוררים מחוץ לישראל

אשר מכהנים או יכהנו מטעם , מטעם בעלת השליטה בחברה

.בעלת השליטה בדירקטוריון החברה

לאלאלאכן94.54רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן77.72רוב נדרשאושרנגדנגד.אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

לאלאלאכן92.39רוב נדרשאושרנגדנגד.תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה

לוין לדירקטורית חיצונית בחברה  (רוחה)מינוי גברת רחל 

 שנים ולאשר לה כתב פטור 3לתקופת כהונה ראשונה בת 

.ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה

לאלאלאכן92.95רוב נדרשאושרנגדנגד

 25/03/2020To approve an amended Compensation Policy forמיוחדת9250.13571.2660400קמהדע1094119

Executive Officers and Compensation Policy for 

Directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

Subject to the approval of Proposal 1, to approve the 

grant of options to each of the currently serving 

directors.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

To approve amended compensation terms and a one-

time award of equity-based compensation, consisting 

of options and restricted shares, to Mr. Amir London, 

the Company's Chief Executive Officer.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד
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 ("פוליסת הביטוח"– להלן )לאשר את ההתקשרות בפוליסה 25/03/2020מיוחדת21,1780.04279.04100340מזרחי טפחות695437

ובכללם )המכהנים מעת לעת , לביטוח אחריות נושאי המשרה

או בחברות באשכול /או שכיהנו בבנק ו (אלה שימונו בעתיד

בנק יהב לעובדי , ובכללן, הכולל חברות בת של הבנק, הבנק

במסגרת ; ("נושאי המשרה"– ביחד , להלן)מ "המדינה בע

המכהן , יבוטחו גם המנהל הכללי של הבנק, פוליסת הביטוח

או שכיהן כמנהל  (מי שימונה בעתיד, ובכלל זה)מעת לעת 

וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה , הכללי של הבנק

המכהנים , שלבעלי שליטה בבנק ענין אישי בביטוח אחריותם

או שכיהנו כנושאי  (ובכללם אלה שימונו בעתיד)מעת לעת 

.משרה

לאלאלאכן98.7רוב נדרשאושרבעדבעד

', לא', מסדרות יג)למחזיקי אגרות החוב " ייצוג משותף"למנות 25/03/2020ח"אג1010.21980.221166739דלק קב   אגח יח1115823

אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול  ('יח- ו', כב', לד', יט', לג

יועץ משפטי משותף , נציגות משותפת: את כל המפורט להלן

.ויועץ כלכלי משותף

לאלאלאכן96.76אושרבעדבעד

', לא', מסדרות יג)למחזיקי אגרות החוב " ייצוג משותף"למנות 25/03/2020ח"אג1160.30870.362175000דלק קב    אג לג1138882

אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול  ('יח- ו', כב', לד', יט', לג

יועץ משפטי משותף , נציגות משותפת: את כל המפורט להלן

.ויועץ כלכלי משותף

לאלאלאכן99.52אושרבעדבעד

', לא', מסדרות יג)למחזיקי אגרות החוב " ייצוג משותף"למנות 25/03/2020ח"אג590.18700.11512253.3דלק קב   אגח יג1105543

אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול  ('יח- ו', כב', לד', יט', לג

יועץ משפטי משותף , נציגות משותפת: את כל המפורט להלן

.ויועץ כלכלי משותף

לאלאלאכן96.86אושרבעדבעד

', לא', מסדרות יג)למחזיקי אגרות החוב " ייצוג משותף"למנות 25/03/2020ח"אג5030.31571.599811600דלק קב   אגח לא1134790

אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול  ('יח- ו', כב', לד', יט', לג

יועץ משפטי משותף , נציגות משותפת: את כל המפורט להלן

.ויועץ כלכלי משותף

לאלאלאכן95.15אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.בלת דיווח מאת החברה26/03/2020ח"אג5690.56453.213825000רילייטד   אגח א1134923

לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 31/03/2020ח"אג760.14020.11384189.9דלק קב   אגח יג1105543

.ח תמנה שני חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 

.ח תמנה שלושה חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.פסגות בית השקעות

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מנורה מבטחים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"הראל חברה לביטוח בע

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.דוד חיון

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"ערד פיננסים בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר גזית

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.אבי גפן

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ח אסף אפרתי"ד ורו"ד אברהם קרן ועו"עו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר חדד

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.זיו אייזנר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"אנ קפיטל גרופ בע.קיי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ירון בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----
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מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.רונן בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.שמוליק רופא

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.וזיה רוטנברג'ג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עמי ברלב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, פרץ פיגל- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות עורך הדין עדי פיגל- משרד עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', גיסין ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

באמצעות עורכי הדין גיא - עורכי דין ונאור גרשט משרד עורכי דין

.אופיר נאור ויעל הרשקוביץ, גיסין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

בן , ארדינסט- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד רענן "באמצעות עוה, משרד עורכי דין' טולידאנו ושות, נתן

.קליר ואלון בנימיני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

יעקב שפיגלמן - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד יעקב שפיגלמן"באמצעות עוה- עורכי דין- 'ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

אמיר פלמר - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד "באמצעות עוה- עורכי דין, סטיס- עורכי דין ומושקוביץ ' ושות

.אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', שפירא ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד עופר שפירא"באמצעות עוה- עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, חוברס, גלוזמן- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

צבי , ד דן להט"באמצעות עו- ד"כהן עו. ויורם ל' להט ושות

.כהן. חוברס ויורם ל

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

מטרי מאירי - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ר אייל "ד ד"מורן מאירי ועו, ד רונן מטרי"באמצעות עו- 'ושות

.גבע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

גיא בכר לביא - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד"משרד עו- ת 'עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושו' ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"סוראיה יועצים בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח אמיר סוראיה"באמצעות רו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

ר יעוץ 'קליר סטראקצ- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח איציק עידן ועומר סרבינסקי"באמצעות רו- כלכלי ופיננסי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"גורן קפיטל גרופ בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות שמואל גורטלר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

אקילה יעוץ ומחקר - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח ניסים ניניו"באמצעות רו- חשבונאי כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

מילגר ליעוץ ופיתוח - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.עלי קריזברג' באמצעות פרופ- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----
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לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

תמיר עבודי ניהול ויעוץ - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח תמיר עבודי"באמצעות רו- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

.מר עופר חדד- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

עודד נגר ופרופסור דן - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.גלאי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

קבוצת . י'ג.סי.אר.אי- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות פרופסור אשר בלס- מחקר וייעוץ כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 31/03/2020ח"אג7360.31572.329811600דלק קב   אגח לא1134790

.ח תמנה שני חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 

.ח תמנה שלושה חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.פסגות בית השקעות

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מנורה מבטחים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"הראל חברה לביטוח בע

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.דוד חיון

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"ערד פיננסים בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר גזית

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.אבי גפן

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ח אסף אפרתי"ד ורו"ד אברהם קרן ועו"עו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר חדד

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.זיו אייזנר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"אנ קפיטל גרופ בע.קיי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ירון בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.רונן בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.שמוליק רופא

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.וזיה רוטנברג'ג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עמי ברלב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, פרץ פיגל- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות עורך הדין עדי פיגל- משרד עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', גיסין ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

באמצעות עורכי הדין גיא - עורכי דין ונאור גרשט משרד עורכי דין

.אופיר נאור ויעל הרשקוביץ, גיסין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד
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, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

בן , ארדינסט- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד רענן "באמצעות עוה, משרד עורכי דין' טולידאנו ושות, נתן

.קליר ואלון בנימיני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

יעקב שפיגלמן - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד יעקב שפיגלמן"באמצעות עוה- עורכי דין- 'ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

אמיר פלמר - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד "באמצעות עוה- עורכי דין, סטיס- עורכי דין ומושקוביץ ' ושות

.אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', שפירא ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד עופר שפירא"באמצעות עוה- עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, חוברס, גלוזמן- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

צבי , ד דן להט"באמצעות עו- ד"כהן עו. ויורם ל' להט ושות

.כהן. חוברס ויורם ל

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

מטרי מאירי - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ר אייל "ד ד"מורן מאירי ועו, ד רונן מטרי"באמצעות עו- 'ושות

.גבע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

גיא בכר לביא - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד"משרד עו- ת 'עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושו' ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"סוראיה יועצים בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח אמיר סוראיה"באמצעות רו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

ר יעוץ 'קליר סטראקצ- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח איציק עידן ועומר סרבינסקי"באמצעות רו- כלכלי ופיננסי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"גורן קפיטל גרופ בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות שמואל גורטלר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

אקילה יעוץ ומחקר - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח ניסים ניניו"באמצעות רו- חשבונאי כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

מילגר ליעוץ ופיתוח - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.עלי קריזברג' באמצעות פרופ- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

תמיר עבודי ניהול ויעוץ - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח תמיר עבודי"באמצעות רו- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

.מר עופר חדד- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

עודד נגר ופרופסור דן - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.גלאי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

קבוצת . י'ג.סי.אר.אי- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות פרופסור אשר בלס- מחקר וייעוץ כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 31/03/2020ח"אג1510.30870.472175000דלק קב    אג לג1138882

.ח תמנה שני חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----
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לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 

.ח תמנה שלושה חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.פסגות בית השקעות

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מנורה מבטחים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"הראל חברה לביטוח בע

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.דוד חיון

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"ערד פיננסים בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר גזית

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.אבי גפן

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ח אסף אפרתי"ד ורו"ד אברהם קרן ועו"עו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר חדד

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.זיו אייזנר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"אנ קפיטל גרופ בע.קיי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ירון בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.רונן בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.שמוליק רופא

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.וזיה רוטנברג'ג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עמי ברלב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, פרץ פיגל- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות עורך הדין עדי פיגל- משרד עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', גיסין ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

באמצעות עורכי הדין גיא - עורכי דין ונאור גרשט משרד עורכי דין

.אופיר נאור ויעל הרשקוביץ, גיסין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

בן , ארדינסט- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד רענן "באמצעות עוה, משרד עורכי דין' טולידאנו ושות, נתן

.קליר ואלון בנימיני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

יעקב שפיגלמן - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד יעקב שפיגלמן"באמצעות עוה- עורכי דין- 'ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

אמיר פלמר - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד "באמצעות עוה- עורכי דין, סטיס- עורכי דין ומושקוביץ ' ושות

.אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', שפירא ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד עופר שפירא"באמצעות עוה- עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד
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, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, חוברס, גלוזמן- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

צבי , ד דן להט"באמצעות עו- ד"כהן עו. ויורם ל' להט ושות

.כהן. חוברס ויורם ל

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

מטרי מאירי - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ר אייל "ד ד"מורן מאירי ועו, ד רונן מטרי"באמצעות עו- 'ושות

.גבע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

גיא בכר לביא - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד"משרד עו- ת 'עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושו' ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"סוראיה יועצים בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח אמיר סוראיה"באמצעות רו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

ר יעוץ 'קליר סטראקצ- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח איציק עידן ועומר סרבינסקי"באמצעות רו- כלכלי ופיננסי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"גורן קפיטל גרופ בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות שמואל גורטלר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

אקילה יעוץ ומחקר - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח ניסים ניניו"באמצעות רו- חשבונאי כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

מילגר ליעוץ ופיתוח - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.עלי קריזברג' באמצעות פרופ- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

תמיר עבודי ניהול ויעוץ - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח תמיר עבודי"באמצעות רו- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

.מר עופר חדד- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

עודד נגר ופרופסור דן - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.גלאי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

קבוצת . י'ג.סי.אר.אי- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות פרופסור אשר בלס- מחקר וייעוץ כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 31/03/2020ח"אג1340.21980.291166739דלק קב   אגח יח1115823

.ח תמנה שני חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל 

.ח תמנה שלושה חברי נציגות"סדרות האג

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.פסגות בית השקעות

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מנורה מבטחים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"הראל חברה לביטוח בע

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.דוד חיון

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"ערד פיננסים בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר גזית

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----
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מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.אבי גפן

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ח אסף אפרתי"ד ורו"ד אברהם קרן ועו"עו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עופר חדד

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.זיו אייזנר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

- לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.מ"אנ קפיטל גרופ בע.קיי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.ירון בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.רונן בוכניק

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.שמוליק רופא

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.וזיה רוטנברג'ג

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

מר - לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים

.עמי ברלב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, פרץ פיגל- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות עורך הדין עדי פיגל- משרד עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', גיסין ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

באמצעות עורכי הדין גיא - עורכי דין ונאור גרשט משרד עורכי דין

.אופיר נאור ויעל הרשקוביץ, גיסין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

בן , ארדינסט- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד רענן "באמצעות עוה, משרד עורכי דין' טולידאנו ושות, נתן

.קליר ואלון בנימיני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

יעקב שפיגלמן - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד יעקב שפיגלמן"באמצעות עוה- עורכי דין- 'ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

אמיר פלמר - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ד "באמצעות עוה- עורכי דין, סטיס- עורכי דין ומושקוביץ ' ושות

.אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

', שפירא ושות- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד עופר שפירא"באמצעות עוה- עורכי דין

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

, חוברס, גלוזמן- הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

צבי , ד דן להט"באמצעות עו- ד"כהן עו. ויורם ל' להט ושות

.כהן. חוברס ויורם ל

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

מטרי מאירי - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

ר אייל "ד ד"מורן מאירי ועו, ד רונן מטרי"באמצעות עו- 'ושות

.גבע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

, לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת

גיא בכר לביא - הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ד"משרד עו- ת 'עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושו' ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"סוראיה יועצים בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח אמיר סוראיה"באמצעות רו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----
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לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

ר יעוץ 'קליר סטראקצ- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח איציק עידן ועומר סרבינסקי"באמצעות רו- כלכלי ופיננסי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

- מ"גורן קפיטל גרופ בע- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות שמואל גורטלר

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

אקילה יעוץ ומחקר - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח ניסים ניניו"באמצעות רו- חשבונאי כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

מילגר ליעוץ ופיתוח - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.עלי קריזברג' באמצעות פרופ- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

תמיר עבודי ניהול ויעוץ - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.ח תמיר עבודי"באמצעות רו- מ"בע

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

.מר עופר חדד- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

עודד נגר ופרופסור דן - ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.גלאי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לנאמנים , לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת

קבוצת . י'ג.סי.אר.אי- ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים

.באמצעות פרופסור אשר בלס- מחקר וייעוץ כלכלי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לאשר את מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית 01/04/2020מיוחדת10,2940.03643.7517268מליסרון323014

החל מתום תקופת כהונתו השנייה , כדירקטור חיצוני בחברה

.(1.5.2020-לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה, היינו)

לאלאלאכן99.89רוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה01/04/2020מיוחדת3,9590.14235.6314486פז נפט1100007

.א לחוק החברות267בהתאם לסעיף 

לאלאלאכן71.69רוב נדרשאושרנגדבעד

מר ניר , ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ

.2020 בינואר 22החל מיום , ל החברה"בגין כהונתו כמנכ, שטרן

לאלאלאכן77.96רוב נדרשאושרנגדבעד

ח לישיבה לדירקטורים " ש4,000לאשרר תשלום גמול בסך 

כאשר )המכהנים בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות 

מ " ובתוספת מע2010הסכום צמוד למדד מחודש פברואר 

 25וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום , (כדין

.2009בנובמבר 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 02/04/2020שנתית6381.05306.729933755נריישן קפיטל'ג1156926

,  סומך חייקין רואי חשבוןKPMGלמנות מחדש את משרד 

החל ממועד אישור , כרואה החשבון המבקר של החברה

.האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

- להגדיל את הון המניות הרשום של החברה ל

,  מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב10,000,000,000

 מניות רגילות של החברה ללא 10,000,000,000– מחולק ל 

. לתקנון החברה בהתאם4.1ולתקן את תקנה , ערך נקוב

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

את , במסגרת אסיפה כללית של החברה, להורות לנאמן לאשר02/04/2020ח"אג00.57180.003392353'אלון חברת דלק א1101567

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

ב " מיליון דולר ארה15בסכום הכיסוי הינו , 2020משרה לשנת 

הכיסוי עבור . ב" אלפי דולר ארה60.4- וסכום הפרמיה של כ

פעילות דירקטורים ונושאי המשרה בישראל קנדה וחברות 

.החל מיום מכירתה– המפעיל הינו במתכונת ראן אוף 

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד
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, להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה

את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי 

עד פרמיה שנתית , ואילך (כולל) 2020משרה החל משנת 

. אלף דולר75בגובה של 

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

לאשר ולהסמיך את הנאמן לאשרר במסגרת אסיפה כללית של 

מ "החברה את התקשרות החברה עם אלון חיפושי גז טבעי בע

 שנים החל מיום 3בהסכם ניהול לתקופה של , ("אלון גז: "להלן)

בהתאם לתנאים המפורטים בהרחבה בדוח , 2019 באוגוסט 26

-2019אסמכתא ' מס) שפרסמה אלון גז 18.8.2019מיידי מיום 

וכן לאשרר התקשרות "( הסכם הניהול: "להלן )(01-085819

, 2019 בדצמבר 16וזאת בתוקף מיום , בעדכון להסכם הניהול

 18.2.2020לדוח המיידי מיום ' כמפורט בהרחבה בחלק ג

.(2020-01-017130אסמכתא ' מס)שפרסמה אלון גז 

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון מטעם נציגי החברה ביחס למצב עסקי החברה02/04/2020ח"אג1330.74210.996752932סטרווד ווסטאגחא1143544

הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את )- זהות חברי הנציגות06/04/2020ח"אג5740.53133.053600000רילייטד   אגח א1134923

 (מ כחברת נציגות מחזיקי אגרות החוב"מגדל חברה לביטוח בע

ד "עו: ניתן לבחור נציגים נוספים שהגישו מועמדות כדלקמן- 

.עודד גולדשטיין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את )- זהות חברי הנציגות

 (מ כחברת נציגות מחזיקי אגרות החוב"מגדל חברה לביטוח בע

ד "עו: ניתן לבחור נציגים נוספים שהגישו מועמדות כדלקמן- 

.ד אברהם קרן"אסף אפרתי ועו (ח"רו)

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרנגדנגד

הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את )- זהות חברי הנציגות

 (מ כחברת נציגות מחזיקי אגרות החוב"מגדל חברה לביטוח בע

מר קובי : ניתן לבחור נציגים נוספים שהגישו מועמדות כדלקמן- 

.נימקובסקי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרנגדנגד

לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

.באמצעות עורך הדין עדי פיגל- משרד עורכי דין , פרץ פיגל

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

.באמצעות עורך הדין עופר צור- עורכי דין ', גורניצקי ושות

לאלאלאכןרוב נדרשאושר---בעד

לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

באמצעות - משרד עורכי דין ' טולידאנו ושות, בן נתן, ארדינסט

.ד רענן קליר ואלון בנימיני"עוה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

- עורכי דין , סטיס- עורכי דין ומושקוביץ ' אמיר פלמר ושות

.ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ"באמצעות עוה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

משרד ' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות' גיא בכר לביא ושות

.ד"עו

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר-----

לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

באמצעות עורכי הדין גיל אורן ואסף , עורכי דין', יגאל ארנון ושות

.מסיקה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

באמצעות עורכי הדין אברהם וול ' פישר בכר חן וול אוריון ושות

.ובועז נוימן

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד
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לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את - זהות היועץ המשפטי

: הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן, הנציגות

.ד הדין ארנון שגב"באמצעות עו'  ארנון שגב ושות

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

-  לשטר הנאמנות 8.2.1להורות לנאמן כי למרות האמור בסעיף 07/04/2020ח נדחת"אג1330.74210.996752932סטרווד ווסטאגחא1143544

לא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך קבלת החלטה בדבר 

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין אילו מהעילות לפירעון 

או עילות שתקומנה /מיידי הקיימות נכון למועד זימון האסיפה ו

 ימים 60לאחר מועד זימון האסיפה וזאת למשך תקופה של 

ומבלי שיהיה בכך , (ככל שתתקבל)ממועד קבלת ההחלטה 

, או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב/משום ויתור ו

או על פי /לרבות על סעדים וזכויות בהתאם לשטר הנאמנות ו

.הדין ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב

לאלאלאכן44.65לא אושרבעדבעד

שנתית 6,3720.07054.491506גב ים759019

נדחת

ר "המכהן כיום כיו, אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין07/04/2020

.כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, דירקטוריון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהן כיום , אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין

.כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהן כיום כדירקטור , אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג

.כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

המכהנת כיום כדירקטורית , אורית לרר' אישור מינויה של גב

כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה , בלתי תלויה בחברה

.נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו לראשונה של מר יוסי פרייברון כדירקטור בלתי 

.תלוי בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן 

(PWC)  כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה

.הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של  (ללא החלטה)דיון 

 ולשנה 2018 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

.2019 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי 12/04/2020מיוחדת5,0910.03992.031500אלקטרה739037

אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר 

וכן לאשר כי ; יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת

החברה תהא , בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה

, 2023 באפריל 30מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום , רשאית

להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים 

.בגבולות האחריות, ונושאי משרה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני 19/04/2020מיוחדת5860.13260.78201800אדגר1820083

 שנים 3של  (כהונה שלישית)בחברה לתקופת כהונה נוספת 

.2020,  במאי18שתחילתה ביום 

לאלאלאכן99.43רוב נדרשאושרנגדבעד

בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני 

.לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו, בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, שנידמן (מוקי)לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר משה 

לתקופה , שהינו נושא משרה הנמנה על בעלי השליטה בחברה

. שנים3של 

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית , יק'קוצ

וכן לאשר את תנאי כהונתו , הבאה של בעלי המניות של החברה

.והעסקתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד
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החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

 לתקנון החברה כך שמספר הדירקטורים 81אישור תיקון תקנה 20/04/2020מיוחדת5,2830.07934.19644430מבנה226019

החברים בדיקרטוריון החברה לא יפחת משלושה ולא יעלה על 

.(לרבות הדירקטורים החיצוניים)שבעה 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

היועצים הכלכליים , עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב21/04/2020ח"אג1130.74210.846752932סטרווד ווסטאגחא1143544

והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר 

ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת 

.2.4.2020שהתקיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בקשר עם העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

וזאת בהתאם לאסיפת מחזיקי אגרות , החוב לפירעון מיידי

החוב המזומנת במקביל לאסיפה זו לצורך קבלת החלטה בדבר 

וכן בדבר הפעולות האפשריות , העמדה לפירעון מיידי כאמור

אם וככל שההחלטה על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי 

.תתקבל

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

אישור מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה 23/04/2020שנתית14,8280.02353.48300400כיל281014

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר שגיא קאבלה כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר ראם עמינח כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר ליאור רייטבלט כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ציפי עוזר ערמון כדירקטורית ' אישור מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופת כהונה 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

 לדירקטורים בחברה כפי 2020אישור הגמול ההוני לשנת 

, בין אם הם דירקטורים חיצוניים ובין אם לאו, שיכהנו מעת לעת

דירקטורים שהנם נושאי משרה בחברה לישראל  (א): למעט

אשר אינם זכאים  ("הדירקטורים מטעם החברה לישראל")מ "בע

לתגמול נוסף עבור כהונתם כדירקטורים בחברה מאחר 

והתגמול שלהם כלול במסגרת דמי הניהול שמשלמת החברה 

-לחברה לישראל במסגרת הסכם הניהול עם החברה לישראל ו

.מר יואב דופלט, ר דירקטוריון החברה"יו (ב)

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר תיקון תזכיר ותקנון החברה באופן שיאפשר את שינוי שם 

.ICL- החברה ל

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Presentation and discussion on our audited financial 

statements for the year ended December 31, 2019.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון
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לאשר התקשרות החברה בעסקת מסגרת לרכישת פוליסות 23/04/2020מיוחדת2,1450.03870.831240000בזן2590248

לרבות דירקטורים ונושאי , הביטוח נושאי משרה ודירקטורים

וכן עדכון וחידוש , משרה שהינם בעלי שליטה בחברה

ההתקשרות כאמור מעת לעת במהלך שלוש שנים החל ממועד 

.חידוש הפוליסה לראשונה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה26/04/2020ח"אג1190.14020.17384189.9דלק קב   אגח יג1105543

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן 

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בהעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה26/04/2020ח"אג1,0720.31573.399811600דלק קב   אגח לא1134790

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן 

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בהעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה26/04/2020ח"אג2360.30870.732175000דלק קב    אג לג1138882

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן 

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בהעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה26/04/2020ח"אג2090.21980.461166739דלק קב   אגח יח1115823

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן 

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון. דיון בהעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי

ה רפי בארי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה "לאשר מינויו של ה27/04/2020מיוחדת9860.13331.31200000מגדלי תיכון1131523

,  במאי7בת שלוש שנים שתחילתה ביום  (שלישית)נוספת 

2020.

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

ה עינת צפריר כדירקטורית חיצונית "לאשר מינויה של ה

בת שלוש שנים שתחילתה  (שלישית)לתקופת כהונה נוספת 

.2020,  במאי7ביום 

לאלאלאכן98.8רוב נדרשאושרנגדבעד

להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 30/04/2020ח נדחת"אג1130.74210.846752932סטרווד ווסטאגחא1143544

 לשטר 8.1.15בין השאר בהתאם להוראות סעיף , לפירעון מיידי

.הנאמנות

לאלאלאכן47.20לא אושרנגדבעד

לינדה בן שושן לדירקטורית חיצונית בחברה ' למנות את גב30/04/2020מיוחדת1,9140.02850.54300000מגדל ביטוח1081165

.לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה

לאלאלאכן98.58רוב נדרשאושרנגדבעד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

, להאריך את תוקפם של כתבי השיפוי והפטור מאחריות30/04/2020מיוחדת24,0120.01413.3817079עזריאלי קבוצה1119478

נעמי עזריאלי כדירקטוריות ' שרון עזריאלי ולגב' שהוענקו לגב

לתקופה נוספת של , שהינן מבעלות השליטה בחברה, בחברה

.שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

לאלאלאכן91.66רוב נדרשאושרנגדנגד

מר דורון  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור 04/05/2020מיוחדת1,4390.00010.0020איידיאיי ביטוח1129501

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית , שנידמן

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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 נדרשאושרבעדבעד

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 נדרשאושרבעדבעד

פנינה שנהב כדירקטורית ' לאשר את הארכת כהונתה של גב

 3של  (כהונה שלישית)לתקופת כהונה נוספת , חיצונית בחברה

.2020,  במאי15שנים שתחילתה ביום 

לאלאלאכן98.64רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את הארכת כהונתו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור 

 3של  (כהונה שלישית)לתקופת כהונה נוספת , חיצוני בחברה

.2020,  במאי15שנים שתחילתה ביום 

לאלאלאכן96.6רוב נדרשאושרנגדבעד

פנינה שנהב ' בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב

לאשר מחדש את תנאי הכהונה , כדירקטורית חיצונית בחברה

.וההעסקה בעבורה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

בכפוף לאישור מינויו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני 

.לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה בעבורו' בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

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

 ולתקופה שעד 2020כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

.לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2019 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה ' מינוי מחדש של הגב05/05/2020מיוחדת8201.858415.259000000מניבים ריט1140573

 במאי 17החל מיום , לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה

2020.

לאלאלאכן99.92רוב נדרשאושרבעדבעד

עד בושביץ כדירקטור חיצוני בחברה -מינוי מחדש של מר גיל

 במאי 17החל מיום , לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה

2020.

לאלאלאכן99.92רוב נדרשאושרבעדבעד

גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה  (נתי)מינוי מחדש של מר נתן 

 במאי 17החל מיום , לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה

2020.

לאלאלאכן99.88רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן99.31רוב נדרשאושרבעדבעד.אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה05/05/2020מיוחדת9710.15101.47700000נובולוג1140151

כפי שהיו מעת , קביעת הגמול המשולם לדירקטורים בחברה

.לעת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, מירי נוה' גב, אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית

בת שלוש שנים לרבות אישור  (שניה)לתקופת כהונה נוספת 

.התגמול שישולם לה בעבור שירותיה כדירקטורית חיצונית

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

, מר דוד בן עמי, אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני

בת שלוש שנים לרבות אישור  (שניה)לתקופת כהונה נוספת 

.התגמול שישולם לו בעבור שירותיו כדירקטור חיצוני

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

, 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 נדרשאושרבעדבעד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

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 ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו

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 ועדכון תנאי 

.כהונתו והעסקתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב  (ללא החלטה)דיון 

ענייני החברה לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 

.2019 בדצמבר 31

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 06/05/2020Elect Marcello V. Bottoli to the Board of Directors for aשנתית43,9110.00451.994831.8אפ.אפ.איי1155019

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

Directors for a one-year term expiring at the 2021 

Annual Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

Elect Christina Gold to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Katherine M. Hudson to the Board of Directors 

for a one-year term expiring at the 2021 Annual 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Dr. Li-Huei Tsai to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

Elect Stephen Williamson to the Board of Directors for 

a one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting 

of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP 

)“PwC”( as the Company's independent registered 

public accounting firm for the 2020 fiscal year.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

To approve, on an advisory basis, the compensation 

of the Company's named executive officers in 2019, 

which is referred to as “Say on Pay.”

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

70716717International 

Flavors & Fragra

 06/05/2020Elect Marcello V. Bottoli to the Board of Directors for aשנתית00.00000.000

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

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

Directors for a one-year term expiring at the 2021 

Annual Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

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

year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

Elect Christina Gold to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

Elect Katherine M. Hudson to the Board of Directors 

for a one-year term expiring at the 2021 Annual 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

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

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

Elect Dr. Li-Huei Tsai to the Board of Directors for a 

one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

Elect Stephen Williamson to the Board of Directors for 

a one-year term expiring at the 2021 Annual Meeting 

of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP 

)“PwC”( as the Company's independent registered 

public accounting firm for the 2020 fiscal year.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To approve, on an advisory basis, the compensation 

of the Company's named executive officers in 2019, 

which is referred to as “Say on Pay.”

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

 06/05/2020To elect Bradley A. Alford as director of the Companyשנתית23,7730.01112.6315060פריגו1130699

to hold office until the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Rolf A. Classon as director of the Company to 

hold office until the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Adriana Karaboutis as director of the 

Company to hold office until the 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

To elect Murray S. Kessler as director of the Company 

to hold office until the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To elect Jeffrey B. Kindler as director of the Company 

to hold office until the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

hold office until the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Donal O’Connor as director of the Company 

to hold office until the 2021  Annual General Meeting 

of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Geoffrey M. Parker as director of the 

Company to hold office until the 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Theodore R. Samuels as director of the 

Company to hold office until the 2021 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

Provide advisory approval of the Company’s executive 

compensation.

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, 2019, along with the related directors’ 

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

affairs.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דכון ודיווח על ידי החברה10/05/2020ח"אג1310.14020.18384189.9דלק קב   אגח יג1105543

. היועצים המשותפים והנאמנים, דיווח של הנציגות המשותפת  

 לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דכון ודיווח על ידי החברה10/05/2020ח"אג2300.21980.511166739דלק קב   אגח יח1115823

. היועצים המשותפים והנאמנים, דיווח של הנציגות המשותפת  

 לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דכון ודיווח על ידי החברה10/05/2020ח"אג1,1200.31573.549811600דלק קב   אגח לא1134790

. היועצים המשותפים והנאמנים, דיווח של הנציגות המשותפת  

 לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דכון ודיווח על ידי החברה10/05/2020ח"אג2420.30870.752175000דלק קב    אג לג1138882

. היועצים המשותפים והנאמנים, דיווח של הנציגות המשותפת  

 לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן

.של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה ' למנות את גב10/05/2020מיוחדת2,9010.08042.3318110חילן1084698

.החל ממועד אישור האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים

לאלאלאכן99.72רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה 11/05/2020שנתית3,5010.01260.444455פיבי763011

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה 

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

דפנה בינו אור כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

דבי ספיריה כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 סומך חייקין כרואי KPMGח ''לאשר את מינויו של משרד רו

החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע 

.בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו, את שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2019דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2019 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את מינויו מחדש של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני 

 21בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 

.2020במאי 

לאלאלאכן99.82רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 14/05/2020מיוחדת6,9940.02291.60634000בזק230011

2019.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 KPMGאישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין 

 עד 2020כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, (ר הדירקטוריון"המכהן כיו)אישור מינויו מחדש של הדירקטור 

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד , מר שלמה רודב

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת , מר דארן גלאט, אישור מינויו מחדש של הדירקטור

כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה 

.של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה , מר רן פורר, אישור מינויו מחדש של הדירקטור

נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של 

.בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, מר דוד גרנות, אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור מקרב העובדים

לכהונה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה , יל'מר יוסי אברג

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת 

בנוסח הזהה לכתבי , יל'מר יוסי אברג, דירקטור מקרב העובדים

ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר הדירקטורים 

.6.2.2020בחברה באסיפה הכללית של החברה ביום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

מר תומר , אישור מינויו של דירקטור רגיל לדירקטוריון החברה

עד לאסיפה , מ"בהתאם לבקשת בי קומיוניקיישנס בע, ד"ראב

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול הקיימת של 

 לתקופה בת שלוש 2019 במאי 23כפי שאושרה ביום , החברה

, על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שנים

.2020 בפברואר 6ותוקנה ביום 

לאלאלאכן87.06רוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרנגדנגד.מ"אישור תיקון תקנון החברה לבקשת בי קומיוניקיישנס בע

היועצים הכלכליים , עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב17/05/2020ח"אג1330.74210.996752932סטרווד ווסטאגחא1143544

והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר 

ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת 

.21.4.2020שהתקיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 13.5.2020א ביום "דיון בקשר עם ההצעות שפורסמו במגנ

 (2020-10-047298-  ו2020-01-047229: אסמכתאות מספר)

- ו2020-10-048591: אסמכתאות מספר) 17.5.2020וביום 

2020-10-048597).

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בקשר עם העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

החוב לפירעון מיידי וכן דיון בדבר הפעולות האפשריות אם וככל 

.שההחלטה על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי תתקבל

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה18/05/2020ח נדחת"אג1370.14020.19384189דלק קב   אגח יג1105543

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה 

ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד 

.למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת 

חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים 

.משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה18/05/2020ח נדחת"אג2310.21980.511166739דלק קב   אגח יח1115823

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה 

ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד 

.למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת 

חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים 

.משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה18/05/2020ח נדחת"אג1,0190.31573.229811600דלק קב   אגח לא1134790

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה 

ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד 

.למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת 

חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים 

.משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.עדכון ודיווח על ידי החברה18/05/2020ח נדחת"אג2250.30870.702175000דלק קב    אג לג1138882

היועצים המשותפים והנאמנים , דיווח של הנציגות המשותפת

לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה 

ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד 

.למועד כינוסן של אסיפות אלו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת 

חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים 

.משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

היועצים הכלכליים , עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב20/05/2020ח"אג1480.03800.06345775סטרווד ווסטאגחא1143544

והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר 

ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה 

.21.4.2020ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון
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 13.5.2020א ביום "דיון בקשר עם ההצעות שפורסמו במגנ

 (2020-10-047298-  ו2020-01-047229: אסמכתאות מספר)

-  ו2020-10-048591: אסמכתאות מספר) 17.5.2020וביום 

או כל נוסח עדכני שלהן או הצעה נוספת /ו (2020-10-048597

.ככל שיפורסמו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בקשר עם העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

החוב לפירעון מיידי וכן דיון בדבר הפעולות האפשריות אם וככל 

.שההחלטה על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי תתקבל

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 21/05/2020To receive and adopt the Company’s annual accountsשנתית4,5970.05632.5999784יאן'אנרג1155290

for the financial year ended 31 December 2019 

together with the Directors’ report and the Auditor’s 

report on those accounts.

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

To approve the Directors’ Remuneration Report 

)excluding the Directors’ Remuneration Policy( set out 

on pages 104 to 110 of the Company’s annual report 

and accounts for the financial year ended 31 

December 2019.

לאלאלאכן95.18אושרנגדנגד

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

Company.

לאלאלאכן95.31אושרנגדנגד

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

Company.

לאלאלאכן95.30אושרנגדנגד

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

Company.

לאלאלאכן95.30אושרנגדנגד

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

Company.

לאלאלאכן99.92אושרבעדבעד

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

Company.

לאלאלאכן99.58אושרבעדבעד

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

Company.

לאלאלאכן99.92אושרבעדבעד

To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director 

of the Company.

לאלאלאכן95.11אושרנגדנגד

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

Company.

לאלאלאכן94.46אושרנגדנגד

To appoint Ms Amy Lashinsky as a director of the 

Company.

לאלאלאכן100.00אושרבעדבעד

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.

לאלאלאכן98.29אושראין חובת השתתפותבעד

To authorise the Directors to determine the 

remuneration of the Auditor on the recommendation of 

the Audit & Risk Committee.

לאלאלאכן98.22אושרבעדבעד

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 (as defined in the notes to this 

resolution).

לאלאלאכן73.65אושרנגדנגד
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Authority to dis-apply pre-emption rights THAT subject 

to the passing of resolution 14, 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 14 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, provided that this power shall be limited.

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםנגדנגד

Authority to dis-apply pre-emption rights THAT subject 

to the passing of resolution 14 and in addition to any 

authority granted to the Directors under 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 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.

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםנגדנגד

Notice of general meetings, other than annual general 

meetings THAT any general meeting, other than an 

annual general meeting, may be called on not less 

than 14 clear days’ notice.

לאלאלאכן95.06רוב 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.

לאלאלאכן98.27רוב נדרשאושרבעדבעד

Change of name That the name of the Company be 

changed to Energean PLC.

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה 27/05/2020שנתית7,0610.02992.1139320.15ארפורט סיטי1095835

.2019 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 KPMGחייקין -לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית 

.הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד 

.אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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 תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות 

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

2000.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות את מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה החל 

.ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד. לתקנון החברה ישונה50לשנות את תקנון החברה כך שסעיף 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב27/05/2020ח"אג2540.30870.792175000דלק קב    אג לג1138882

 2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31/05/2020מיוחדת4,8130.03591.7376900הראל השקעות585018

.2019ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

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

 ולהסמיך את 2020כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 

.2020דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

מר יאיר המבורגר , לאשר מינוי מחדש של חבר הדירקטוריון

להמשך כהונה , אשר אינו דירקטור חיצוני, (ר הדירקטוריון"יו)

.כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

סגן )מר בן המבורגר , לאשר מינוי מחדש של חבר הדירקטוריון

להמשך כהונה , אשר אינו דירקטור חיצוני, (ר הדירקטוריון"יו

.כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, מר גדעון המבורגר, לאשר מינוי מחדש של חבר הדירקטוריון

להמשך כהונה כדירקטור בחברה עד , אשר אינו דירקטור חיצוני

.למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אשר , מר יואב מנור, לאשר מינוי מחדש של חבר הדירקטוריון

להמשך כהונה כדירקטור בחברה עד , אינו דירקטור חיצוני

.למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אשר , מר דורון כהן, לאשר מינוי מחדש של חבר הדירקטוריון

להמשך כהונה כדירקטור בחברה עד , אינו דירקטור חיצוני

.למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

, חנובר'מר יוסף צ, לאשר מינוי מחדש של חבר הדירקטוריון

להמשך כהונה כדירקטור בחברה עד , אשר אינו דירקטור חיצוני

.למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

אשר , מר אלי דפס, לאשר מינוי מחדש של חבר הדירקטוריון

להמשך כהונה כדירקטור בחברה עד , אינו דירקטור חיצוני

.למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר כי בן המבורגר יהיה זכאי לתשלום גמול דירקטורים וזאת 

בסכום שלא יעלה על גובה הגמול השנתי וגמול ההשתתפות 

כמפורט בתוספת , בגובה הסכומים השווים לסכום המרבי

כללים בדבר גמול והוצאות )הרביעית לתקנות החברות 

.2000ס "התש (לדירקטור חיצוני

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 'למנות את מר נעים נג

.כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

יחידת 4,9300.03181.57373225.8דלק קידוחים יהש475020

השתתפות 

ש"יה- 

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את 01/06/2020

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 לקבוע את שכרם

אין חובת בעד

השתתפות

לאלאלאכןרוב נדרשאושר

דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון חברת 

.2019 בדצמבר 31השותף הכללי לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ביחד עם , רואי חשבון', לאשר את מינויים של פאהן קנה ושות

ח "כאשר רו, לכהן ביחד כמפקח בשותפות, קידר פיקוח וניהול

ד אורי "ועו, רואי חשבון', מיכה בלומנטל מטעם פאהן קנה ושות

וזאת , יכהנו כיחידים במפקח, קידר מטעם קידר פיקוח וניהול

, החל ממועד אישור האסיפה הכללית ולתקופה של שלוש שנים

.וכן לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של המפקח

לאלאלאכן63.75רוב נדרשאושרנגדנגד

רואי חשבון ', לאשר את מינויים של בריטמן אלמגור זהר ושות

(Deloitte) ,ח קובי נהרדיה יכהן "כאשר רו, כמפקח בשותפות

וזאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית , כיחיד במפקח

וכן לאשר את תנאי הכהונה והעסקה , ולתקופה של שלוש שנים

.של המפקח

לאלאלאכן39.07רוב נדרשלא אושרבעדבעד

לאשר התקשרות נוספת עם המומחה מטעם המפקח לצורך 

ליווי המפקח בקשר עם המחלוקת בנוגע לקביעת מועד החזר 

ההשקעה בפרויקט תמר וכן התקשרות עמו לצורך בחינת טיוטת 

וזאת בהיקף כספי שלא , ההנחיות שפרסם משרד האנרגיה

.מ"בתוספת מע, ח" אלפי ש200יעלה על 

לאלאלאכן74.92רוב נדרשאושרבעדבעד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

לאשר את מינויים כמפקח בשותפות של חברת עורך דין חיים 

ביחד , ד חיים זקס יכהן מטעמה כיחיד במפקח"כאשר עו, זקס

וזאת החל ממועד אישור האסיפה , ח אסף ברקוביץ"ד ורו"עם עו

וכן לאשר את תנאי הכהונה , הכללית ולתקופה של שלוש שנים

.והעסקה של המפקח

לאלאלאכן25.19רוב נדרשלא אושרנגדנגד

להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון 01/06/2020ח נדחת"אג1700.14020.24384189.9דלק קב   אגח יג1105543

וכן לחתום על כל , ולהתקשר בתוספת שתכלול את מנגנון האיזון

.מסמך שיידרש בקשר לכך

לאלאלאכן92.50אושרבעדבעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

עודד שריג כפוסק לשם קביעת מנגנון ' לנאמן למנות את פרופ

.האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

היועצים )ר יעוץ כלכלי ופיננסי 'לנאמן למנות את קליר סטרקצ

כפוסק לשם  (הכלכליים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב

.קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון 01/06/2020ח נדחת"אג2560.21980.561166739דלק קב   אגח יח1115823

וכן לחתום על כל , ולהתקשר בתוספת שתכלול את מנגנון האיזון

.מסמך שיידרש בקשר לכך

לאלאלאכן97.43אושרבעדבעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

עודד שריג כפוסק לשם קביעת מנגנון ' לנאמן למנות את פרופ

.האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

היועצים )ר יעוץ כלכלי ופיננסי 'לנאמן למנות את קליר סטרקצ

כפוסק לשם  (הכלכליים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב

.קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון 01/06/2020ח נדחת"אג1,1870.31573.759811600דלק קב   אגח לא1134790

וכן לחתום על כל , ולהתקשר בתוספת שתכלול את מנגנון האיזון

.מסמך שיידרש בקשר לכך

לאלאלאכן75.31אושרבעדבעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

עודד שריג כפוסק לשם קביעת מנגנון ' לנאמן למנות את פרופ

.האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

היועצים )ר יעוץ כלכלי ופיננסי 'לנאמן למנות את קליר סטרקצ

כפוסק לשם  (הכלכליים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב

.קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון 01/06/2020ח נדחת"אג2580.30870.802175000דלק קב    אג לג1138882

וכן לחתום על כל , ולהתקשר בתוספת שתכלול את מנגנון האיזון

.מסמך שיידרש בקשר לכך

לאלאלאכן71.11אושרבעדבעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

עודד שריג כפוסק לשם קביעת מנגנון ' לנאמן למנות את פרופ

.האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושר---בעד

בחירת זהות הפוסק לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות 

להורות ,  התקבלה1הואיל וההחלטה שבסעיף : אגרות החוב

היועצים )ר יעוץ כלכלי ופיננסי 'לנאמן למנות את קליר סטרקצ

כפוסק לשם  (הכלכליים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב

.קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.03/06/2020To elect Isaac Angel as director of the Companyשנתית11,9110.01601.908140אורמת טכנו1134402

To elect Ravit Barniv as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

To elect Albertus Bruggink as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Dan Falk as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect David Granot as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Stan H. Koyanagi as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Dafna Sharir as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Stanley B. Stern as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Hidetake Takahashi as director of the 

Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Byron G. Wong as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of 

PricewaterhouseCoopers International Limited as 

independent registered public accounting firm of the 

Company for 2020.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

To approve, in a non-binding, advisory vote, the 

compensation of the Company's named executive 

officers.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

70103593Ormat Technology00.00000.00003/06/2020שנתיתTo elect Isaac Angel as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Ravit Barniv as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Albertus Bruggink as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Dan Falk as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect David Granot as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Stan H. Koyanagi as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Dafna Sharir as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Stanley B. Stern as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Hidetake Takahashi as director of the 

Company.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To elect Byron G. Wong as director of the Company.לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of 

PricewaterhouseCoopers International Limited as 

independent registered public accounting firm of the 

Company for 2020.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To approve, in a non-binding, advisory vote, the 

compensation of our named executive officers.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

מצבה של חברת אלעד , דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה09/06/2020ח"אג00.00000.000רמ4עאג-אספיסיאל1094747

מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם "גרופ בע

.הגנה על זכויותיהם

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 09/06/2020To appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board ofשנתית41,9570.01104.61120171טבע629014

Directors until the 2023 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To appoint Jean-Michel Halfon to serve on the Board 

of Directors until the 2023 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To appoint Nechemia (Chemi) J. Peres to serve on 

the Board of Directors until the 2023 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

To appoint Janet S. Vergis to serve on the Board of 

Directors until the 2023 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 Teva's 2020 Long-Term Equity-Based 

Incentive Plan.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To Approve an amendment to the terms of office and 

employment of Teva's President and CEO.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To approve an amendment to Teva's Articles of 

Association.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To appoint Kesselman & Kesselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s 

independent registered public accounting firm until the 

2021 annual meeting of shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

Presentation of Teva’s annual consolidated financial 

statements for the year ended December 31, 2019.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

70205190TEVA00.00000.00009/06/2020שנתיתTo appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board of 

Directors until the 2023 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To appoint Jean-Michel Halfon to serve on the Board 

of Directors until the 2023 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To appoint Nechemia (Chemi) J. Peres to serve on 

the Board of Directors until the 2023 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To appoint Janet S. Vergis to serve on the Board of 

Directors until the 2023 annual meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

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

compensation for Teva’s named executive officers.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To approve Teva's 2020 Long-Term Equity-Based 

Incentive Plan.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To Approve an amendment to the terms of office and 

employment of Teva's President and CEO.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To approve an amendment to Teva's Articles of 

Association.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

To appoint Kesselman & Kesselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s 

independent registered public accounting firm until the 

2021 annual meeting of shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

Presentation of Teva’s annual consolidated financial 

statements for the year ended December 31, 2019.

לאלאלאכןרוב נדרש------ד"ללא חו

דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת 14/06/2020ח"אג1850.14020.26384190דלק קב   אגח יג1105543

לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום 

.("הצעת החברה") (2020-01-060348: אסמכתא) 10.6.2020

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה

דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת 14/06/2020ח"אג2660.21980.581166739דלק קב   אגח יח1115823

לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום 

.("הצעת החברה") (2020-01-060348: אסמכתא) 10.6.2020

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת 14/06/2020ח"אג1,1090.31573.509811600דלק קב   אגח לא1134790

לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום 

.("הצעת החברה") (2020-01-060348: אסמכתא) 10.6.2020

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה

דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת 14/06/2020ח"אג2510.30870.772175000דלק קב    אג לג1138882

לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום 

.("הצעת החברה") (2020-01-060348: אסמכתא) 10.6.2020

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה

לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב 17/06/2020ח"אג1840.14020.26384189.9דלק קב   אגח יג1105543

 11.6.2020בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 

או כל הצעה מעודכנת לתיקון , (2020-01-061104: אסמכתא)

שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה . ("תיקון שטר הנאמנות")ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן , ככל שתתקבל, זו

לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים 

.הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות

לאלאלאכן96.31רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב 17/06/2020ח"אג2630.21980.581166739דלק קב   אגח יח1115823

 11.6.2020בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 

או כל הצעה מעודכנת לתיקון , (2020-01-061104: אסמכתא)

שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה . ("תיקון שטר הנאמנות")ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן , ככל שתתקבל, זו

לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים 

.הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות

לאלאלאכן98.94רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב 17/06/2020ח"אג1,0950.31573.469811600דלק קב   אגח לא1134790

 11.6.2020בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 

או כל הצעה מעודכנת לתיקון , (2020-01-061104: אסמכתא)

שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה . ("תיקון שטר הנאמנות")ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן , ככל שתתקבל, זו

לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים 

.הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות

לאלאלאכן98.72רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב 17/06/2020ח"אג2470.30870.762175000דלק קב    אג לג1138882

 11.6.2020בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 

או כל הצעה מעודכנת לתיקון , (2020-01-061104: אסמכתא)

שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת 

כחלק בלתי נפרד מהחלטה . ("תיקון שטר הנאמנות")ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן , ככל שתתקבל, זו

לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים 

.הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות

לאלאלאכן99.39רוב נדרשאושרבעדבעד

מצבה של חברת אלעד , דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה22/06/2020ח נדחת"אג00.00000.000רמ4עאג-אספיסיאל1094747

מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם "גרופ בע

.הגנה על זכויותיהם

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

מיוחדת 1,5400.04760.733000נכסים ובנין699017

נדחת

 IDB- אישור התקשרות בהסכם לרכישת יתרת ההחזקות ב23/06/2020

Group USA Investments Incמ" מאידיבי חברה לפתוח בע.

לאלאלאכן8.59רוב נדרשלא אושרנגדנגד
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לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח 25/06/2020מיוחדת6,7650.03642.4617268מליסרון323014

 למדיניות 30אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף 

התגמול לנושאי משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית 

 אלפי 200ב לסכום של " אלפי דולר ארה100תעודכן מסכום של 

.ב"דולר ארה

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

 וביום 22.6.2020בהמשך לאסיפות התייעצות שהתקיימו ביום 30/06/2020ח"אג00.71400.00497708.1רמ4עאג-אספיסיאל1094747

 דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה והאפשרויות 9.6.2020

.הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו30/06/2020מיוחדת6,2600.02851.78130000יקס'אנרג1123355

.31.12.2019שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואה ', למנות מחדש את משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות

 ועד למועד האסיפה השנתית 2020חשבון מבקר לחברה לשנת 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה 

.לכהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור 

.בחברה לכהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינוי מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה 

.לכהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינוי מחדש של מר מאיר שני כדירקטור בלתי תלוי 

.בחברה לכהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 (קארו)אלונה שפר ' לאשר את מינויה מחדש של גב

 למשך 2020 באוגוסט 1כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 

.תקופה של שלוש שנים

לאלאלאכן99.26רוב נדרשאושרבעדבעד

לינדה בן שושן כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

 למשך תקופה של 2020 באוגוסט 1חיצונית בחברה החל מיום 

.שלוש שנים

לאלאלאכן98.18רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את התיקון המוצע להסכם הניהול של החברה עם אלוני 

לרבות הארכת תוקפו , 2020 ביולי 1חץ בתוקף החל מיום 

.2023 ביוני 30לתקופה נוספת של שלוש שנים שתסתיים ביום 

לאלאלאכן93.53רוב נדרשאושרבעדבעד

 5,000,000- אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב02/07/2020מיוחדת6,4450.02751.77130000יקס'אנרג1123355

 מניות רגילות רשומות על שם 500,000,000-שווה ערך ל, ח"ש

.כל אחת ותיקון תקנון החברה בהתאם. נ.ח ע" ש0.01בנות 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות 02/07/2020ש נדחת"יה2,0210.06871.393556735ישראמקו     יהש232017

.2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי החשבון , רואי חשבון, למנות את משרד סומך חייקין

המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה 

של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות ולהסמיך את 

השותף הכללי , מ"דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע

.לקבוע את שכרו ("השותף הכללי: "להלן)בשותפות 

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק 

 1 יחידות השתתפות בנות 2והנפרע 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 האיחוד

לאלאלאכן98.62רוב נדרשאושרבעדבעד

 להסכם 2.5 להסכם השותפות וסעיף 9.1.1לתקן את סעיף 

.הנאמנות

לאלאלאכן97.93רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן93.01רוב נדרשאושרנגדבעד.לאשר את מדיניות התגמול בשותפות

 (אופציות פאנטום)לאשר הענקת תגמול הוני המסולק במזומן 

.בו תישא השותפות, מר איתן וולוך, ל הכספים"לסמנכ

לאלאלאכן86.29רוב נדרשאושרנגדבעד

באופן שיאפשר לשותפות , אישור תיקון להסכם השותפות

.לפטור מראש נושאי משרה מאחריות כלפיה

לאלאלאכן80.64רוב נדרשאושרנגדנגד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות מראש לנושאי משרה 

או קרובו /שאינם בעל השליטה ו, או בשותף הכללי/בשותפות ו

או שיכהנו /המכהנים בשותף הכללי ו, ל השותף הכללי"או מנכ/ו

.בשותף הכללי מעת לעת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ר דירקטוריון השותף "לאשר הענקת כתב פטור למר חיים צוף יו

,  שנים3וזאת לתקופה של , הכללי ובעל השליטה בו ובשותפות

.החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית

לאלאלאכן80.64רוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.(דיון)ל "מ מנכ"סקירת מ

מיוחדת 1,9220.07561.454025דנאל314013

נדחת

לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה 06/07/2020

.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

קודנר כדירקטורית -איריס בק' לאשר את מינויה מחדש של גב

.בחברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה 

.לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, רואי חשבון- לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין 

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

.2019 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' למנות את גב

.2020 בדצמבר 7החל מיום , כהונה שנייה בת שלוש שנים

לאלאלאכן99.96רוב נדרשאושרבעדבעד

למנות את מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

.2020 בדצמבר 7החל מיום , שנייה של שלוש שנים

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את עדכון מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה 

לתקופה בת , א לחוק החברות267בחברה בהתאם לסעיף 

.החל ממועד אישור האסיפה, שלוש שנים

לאלאלאכן93.02רוב נדרשאושרנגדבעד

מר רמי , ר הדירקטוריון"לאשר את עדכון תקרת המענק של יו

. ואילך2020ביחס לשנת , אנטין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכן95.81רוב נדרשאושרנגדבעד.מר אילן ישראלי, ל החברה"לאשר את עדכון השכר של מנכ

כפי , ל החברה"לאשר מתן פטור מאחריות לדירקטורים ולמנכ

.שיכהנו בה מעת לעת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד.מר רמי אנטין, ר דירקטוריון החברה"לאשר הענקת אופציות ליו

לאלאלאכן91.16רוב נדרשאושרנגדבעד.מר אילן ישראלי, ל החברה"לאשר הענקת אופציות למנכ

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות06/07/2020ח"אג2640.54631.441686300דלק תמלוגיםאגחא1147479

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

לאלאלאכן95.80אושרבעדבעד

, בין השאר,  הכולל2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 07/07/2020מיוחדת1,6450.14852.4420070פוקס1087022

את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות 

.2019 בדצמבר 31הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

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

.(הדירקטוריון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד.למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל
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אוסנת רונן ' למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב

.(דירקטורית בלתי תלויה)

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

משרד , למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה

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

.המבקרים של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את מינויו של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני 

החל ממועד , לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, בחברה

.ולקבוע את תנאי כהונתו, אישור האסיפה

לאלאלאכן99.63רוב נדרשאושרנגדבעד

קרובו של בעל )אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל 

ל מכירות פעילות נייקי "לאור קידומו לתפקיד סמנכ, (שליטה

 1בתוקף החל מיום , ריטיילורס, בישראל בחברה הבת

.בכפוף לאישור האסיפה,  שנים3ולמשך , 2020בפברואר 

לאלאלאכן94.84רוב נדרשאושרבעדבעד

קרובו של )פניק 'אישור מתן מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר צ

בנוסף למענק לו )ח ברוטו " ש200,000בסך של  (בעל שליטה

המענק ; ( בהתאם לתנאי העסקתו2019הוא זכאי בגין שנת 

 יום ממועד אישור 30בתוך  (ככל שיאושר)המוצע ישולם 

.האסיפה הכללית

לאלאלאכן87.67רוב נדרשאושרבעדבעד

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

, (ל החברה ובעל שליטה בחברה"דירקטור ומנכ)הראל ויזל 

לאור קידומו לתפקיד מנהל פעילות נייקי הבינלאומית בחברת 

. ולמשך שלוש שנים2020 ביוני 1בתוקף החל מיום , ריטיילורס

לאלאלאכן80.9רוב נדרשאושרנגדנגד

 למדיניות התגמול לעניין ביטוח אחריות 6.7.1תיקון סעיף 

חלף , 2020בתוקף החל ממרץ , דירקטורים ונושאי משרה

 על ידי האסיפה 2018כפי שאושרה בשנת " עסקת המסגרת"

.הכללית

לאלאלאכן99.82רוב נדרשאושרבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה 07/07/2020שנתית3,9060.03521.3890270הפניקס767012

2019 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

רואי , לאשר את 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 בנימין גבאי כדירקטור בחברה עד לתום 

שתתקיים לאחר מועד , האסיפה השנתית הכללית השנייה

0המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מינויו של מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה עד 

שתתקיים לאחר מועד , לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מרילין ויקטוריה הירש כדירקטורית ' לאשר את מינויה של גב

שתתקיים , בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.לאחר מועד המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר אבראבנל כדירקטור בחברה עד 'לאשר את מינויו של מר רוג

שתתקיים לאחר מועד , לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי "לאשר את מינויו של ד

שתתקיים , בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.לאחר מועד המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

י כדירקטור בחברה 'לאשר את מינויו של מר בן קרלטון לנגוורת

שתתקיים לאחר , עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.מועד המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה עד 

שתתקיים לאחר מועד , לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מר , ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ13/07/2020מיוחדת2,6030.03871.011240000בזן2590248

.משה קפלינסקי פלג

לאלאלאכן64.32רוב נדרשאושרנגדבעד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

קבלת דיווח מאת הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב בדבר 13/07/2020ח"אג6690.53133.553600000רילייטד   אגח א1134923

.ופירוט של תנאי ההסדר, תהליך המשא ומתן עם החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

מר דורון  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור 15/07/2020שנתית6310.06000.3891310אדגר1820083

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

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

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

 2019כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת , רואי חשבון

ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי 

.המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2019,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

רואי חשבון כרואה חשבון , (BDO)לסיים את כהונת זיו האפט 16/07/2020מיוחדת1,7240.11221.93224396.2ישראכרט1157403

של החברה החל ממועד פרסום דוחותיה  (משותף)מבקר 

.2020הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר "יו, לאשר את חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר דשא

שנים החל  (3)לתקופה נוספת של שלוש , דירקטוריון החברה

.2020 ביולי 1מיום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה 19/07/2020ח"אג1730.14020.24384190דלק קב   אגח יג1105543

 לתיקון 2.1.2של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף 

עד ליום  , 2020 ביוני 17לשטרי הנאמנות לאגרות החוב מיום 

.("בקשת החברה") 30.9.2020

: מספר אסמכתא, 15.7.2020לבקשת החברה ראו דיווח מיום 

2020-01-075735.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה 19/07/2020ח"אג2500.21980.551166739דלק קב   אגח יח1115823

 לתיקון 2.1.2של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף 

עד ליום  , 2020 ביוני 17לשטרי הנאמנות לאגרות החוב מיום 

.("בקשת החברה") 30.9.2020

: מספר אסמכתא, 15.7.2020לבקשת החברה ראו דיווח מיום 

2020-01-075735.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה 19/07/2020ח"אג1,0330.31573.269811600דלק קב   אגח לא1134790

 לתיקון 2.1.2של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף 

עד ליום  , 2020 ביוני 17לשטרי הנאמנות לאגרות החוב מיום 

.("בקשת החברה") 30.9.2020

: מספר אסמכתא, 15.7.2020לבקשת החברה ראו דיווח מיום 

2020-01-075735.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה 19/07/2020ח"אג2370.30870.732175000דלק קב    אג לג1138882

 לתיקון 2.1.2של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף 

עד ליום  , 2020 ביוני 17לשטרי הנאמנות לאגרות החוב מיום 

.("בקשת החברה") 30.9.2020

: מספר אסמכתא, 15.7.2020לבקשת החברה ראו דיווח מיום 

2020-01-075735.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכןדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות20/07/2020ח"אג1,4390.51787.457160000דיסק מנ  אגח יג7480155
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מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

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

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

לאלאלאכן83.13אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות20/07/2020ח"אג2,6720.29697.937150000דיסק מנ  אגח יד7480163

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

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

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

לאלאלאכן93.11אושרבעדבעד

 20/07/2020To approve the Acquisition as set out in the Notice ofמיוחדת4,0840.05632.3099784יאן'אנרג1155290

General Meeting.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מיוחדת 1,1960.29683.55570000סלע נדלן1109644

נדחת

יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה ' למנות את גב22/07/2020

שתחילתה ממועד אישור , לתקופת כהונה בת שלוש שנים

.ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה-המינוי על

לאלאלאכן2.97רוב נדרשלא אושרנגדנגד

לתקופת ,  למנות את מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה

ידי -שתחילתה ממועד אישור המינוי על, כהונה בת שלוש שנים

.האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

לאלאלאכן30.56רוב נדרשלא אושרנגדנגד

איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית ' למנות את גב

שתחילתה ממועד , בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

.ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה-אישור המינוי על

לאלאלאכן41.42רוב נדרשלא אושרבעדבעד

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםהוסר מסדר היוםהוסר מסדר היום.הוסר מסדר היום

כדירקטורית חיצונית בחברה ' ר חדוה ווליוביץ"למנות את ד

שתחילתה ממועד אישור , לתקופת כהונה בת שלוש שנים

.ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה-המינוי על

לאלאלאכן53.61רוב נדרשלא אושרנגדנגד

למנות מחדש את של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני 

שתחילתה ממועד , בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

.אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

לאלאלאכן81.65רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את ההסדר המוצע כמפורט בבקשה ואת הצעת (א)22/07/2020ח נדחת"אג6690.53133.553600000רילייטד   אגח א1134923  

  לבקשה3המהווה נספח )החברה לתיקון שטר הנאמנות 

ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. (כאמור , 

 מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות

ובכלל כך לבצע שינויים והתאמות בנוסח התיקון)הנדרשות   

ולחתום (מ"לשטר לדרישת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע  

ובכלל זאת על כל יתר ההסכמים)על התיקון לשטר הנאמנות   

ועל כל (והמסמכים המהווים נספחים לתיקון לשטר הנאמנות  

 יתר המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר

.הנאמנות ונספחיו

לאשר את השעיית קידום הליכי העמדה לפירעון מיידי עד (ב)  

 למיצוי הליכי ההסדר או קבלת החלטה אחרת על ידי מחזיקי

לפי המוקדם, ('סדרה א)אגרות החוב  .

לאלאלאכן97.25רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 22/07/2020ח"אג1750.14020.25384189.9דלק קב   אגח יג1105543

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח א

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח א")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן2רוב נדרשלא אושרנגדנגד
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לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח ב

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח ב")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן17רוב נדרשלא אושרנגדנגד

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 22/07/2020ח"אג2510.21980.551166739דלק קב   אגח יח1115823

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח א

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח א")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן2רוב נדרשלא אושרנגדנגד

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח ב

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח ב")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן17רוב נדרשלא אושרנגדנגד

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 22/07/2020ח"אג1,0360.31573.279811600דלק קב   אגח לא1134790

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח א

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח א")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן2רוב נדרשלא אושרנגדנגד

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח ב

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח ב")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן17רוב נדרשלא אושרנגדנגד

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 22/07/2020ח"אג2360.30870.732175000דלק קב    אג לג1138882

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח א

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח א")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן2רוב נדרשלא אושרנגדנגד

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם 

-2020: אסמכתא) 21.7.2020לדיווח החברה מיום ' כנספח ב

או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד  (01-077445

כחלק בלתי נפרד . ("לתיקון השטר' נוסח ב")נעילת ההצבעה 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, מהחלטה זו

הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל 

לתיקון ' המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב

.שטר הנאמנות

לאלאלאכן17רוב נדרשלא אושרנגדנגד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

או פוליסות לביטוח /לאשר את התקשרות החברה בפוליסה ו23/07/2020מיוחדת4,9200.04872.4030250מטריקס445015

או שיכהנו /או המכהנים ו/אשר כיהנו ו, אחריות נושאי משרה

מעת , או המוחזקות על ידה/או בחברות הבנות שלה ו/בחברה ו

.2020 ביוני 17בתוקף החל מיום , ("פוליסת הביטוח")לעת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות27/07/2020ח"אג351,8150.796214.4514167767פועלים הנ אגח1940618

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , (35סדרה )אגרות החוב 

.(35סדרה )וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן94.52אושרבעדבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות27/07/2020ח"אג364,2910.477720.5018944020פועלים הנ אגח1940659

מ כנאמן למחזיקי "אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע

לחוק ניירות  (1א)ב35בהתאם לסעיף , (36סדרה )אגרות החוב 

.(36סדרה )וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב , ערך

לאלאלאכן89.44אושרבעדבעד

אישור הצעה פרטית מהותית לשבעה משקיעים מוסדיים 30/07/2020מיוחדת4200.11030.46120000אינטרקיור1106376

לחוק ניירות  ((1)(ב) א15סעיף )כהגדרתם בתוספת הראשונה )

בעלת , ליעל פיגל, למשקיע פרטי נוסף, 1968-ח"תשכ, ערך

מר , ולבעל השליטה בחברה, עניין בחברה מכוח החזקותיה

.ל החברה"המכהן כדירקטור ומנכ, אלכסנדר רבינוביץ

לאלאלאכן99.92רוב נדרשאושרבעדבעד

החל ממועד , למנות מחדש את דרור גד כדירקטור בחברה30/07/2020מיוחדת12,4630.12933.19230800.5ריט 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 נדרשאושרבעדבעד

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

.ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

החל ממועד , למנות מחדש את עופר ארדמן כדירקטור בחברה

.אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 כרואי החשבון BDOלהאריך את כהונת משרד זיו האפט 

המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע 

.את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2019הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 

אירית שלומי כדירקטורית חיצונית ' להאריך את כהונתה של גב

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים , בדירקטוריון החברה

.2020 באוגוסט 4החל מיום 

לאלאלאכן98.28רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את מימוש האופציה להארכת הסכם הניהול לתקופה של 

.2020 בספטמבר 27שנתיים נוספות החל מיום 

לאלאלאכן95.49רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן99.81רוב נדרשאושרבעדבעד. למדיניות התגמול של החברה13.3.2לתקן את סעיף 

 ביום 22.6.2020בהמשך לאסיפות התייעצות שהתקיימו ביום 02/08/2020ח"אג03.63940.00423893.6רמ4עאג-אספיסיאל1094747

 דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה 3.06.2020-  וב9.6.2020

האפשרויות ,ובנוגע להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות

.הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאלאלאכן90.63רוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר את התיקונים להסכם הניהול ולהסכמי השירותים03/08/2020מיוחדת6841.05307.209933755נריישן קפיטל'ג1156926

לאלאלאכן76.35רוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה 04/08/2020שנתית12,6880.103613.141205860דיסקונט       א691212

.2019 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון 

מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר 

ולהסמיך את דירקטוריון , 2021עד תום האסיפה הכללית לשנת 

.הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד
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במעמד של דירקטור , למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור

,  להוראות ניהול בנקאי תקין301חיצוני כהגדרתו בהוראה 

בכפוף , 2020 בדצמבר 11לתקופה של שלוש שנים מיום 

.או אי התנגדותו, לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור ' למנות את גב

,  להוראות ניהול בנקאי תקין301חיצוני כהגדרתו בהוראה 

בכפוף לקבלת , 2021 במרס 22מיום , לתקופה של שלוש שנים

.הסכמת המפקח על הבנקים או אי התנגדותו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

במעמד של דירקטור , ר יעקב ליפשיץ כדירקטור"למנות את ד

,  להוראות ניהול בנקאי תקין301חיצוני כהגדרתו בהוראה 

בכפוף לקבלת , 2021 במרס 26לתקופה של שלוש שנים מיום 

.הסכמת המפקח על הבנקים או אי התנגדותו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

במעמד של דירקטור , ית כדירקטורית'מונא בח' למנות את גב

,  להוראות ניהול בנקאי תקין301חיצוני כהגדרתו בהוראה 

מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר . לתקופה של שלוש שנים

.או אי התנגדותו, קבלת הסכמת המפקח על הבנקים

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרנגד--

במעמד של דירקטור , כדירקטור' למנות את מר אהרן אברמוביץ

לתקופה של שלוש שנים מיום , חיצוני כמשמעו בחוק החברות

בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על , 2020 באוקטובר 30

.או אי התנגדותו, הבנקים

לאלאלאכן83.18רוב נדרשאושרבעדבעד

במעמד של דירקטור , למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור

לתקופה של שלוש שנים מיום , חיצוני כמשמעו בחוק החברות

בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים , 2020 בנובמבר 27

.או אי התנגדותו

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

במעמד של דירקטור חיצוני , למנות את מר דני ימין כדירקטור

מועד תחילת . לתקופה של שלוש שנים, כמשמעו בחוק החברות

או אי , הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים

.התנגדותו

לאלאלאכן61.23רוב נדרשלא אושרנגדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה 06/08/2020שנתית2,1980.04230.9315383.86אקויטל755017

.2019 בדצמבר 31ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי החשבון , רואי חשבון, למנות את משרד סומך חייקין

המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה 

.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

טוב כדירקטורית בלתי -גור שם-הדר בן' למנות מחדש את גב

תלויה בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה ולאשר כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית 

בלתי תלויה בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות 

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

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בת  (שניה)למנות את מר יוסף ירום לתקופת כהונה נוספת 

שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות  (3)שלש 

ולקבוע כי , 2020 באוקטובר 2החל מיום , חשבונאית ופיננסית

יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)תקנות החברות 

.2000-ס"התש

לאלאלאכן98.58רוב נדרשאושרנגדבעד
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בת  (שלישית)מן לתקופת כהונה נוספת 'למנות את מר גלעד ריצ

שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות  (3)שלש 

ולקבוע כי , 2020 בנובמבר 2החל מיום , חשבונאית ופיננסית

יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)תקנות החברות 

.2000-ס"התש

לאלאלאכן98.1רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות 

לרבות בעל השליטה בחברה , דירקטורים ונושאי משרה בחברה

, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי החברה, ל החברה"או מנכ/ו

.עבורה ועבור התאגידים שבשליטתה

לאלאלאכן99.98רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר לחברה להתקשר ,  לעיל8' בכפוף לאישור החלטה מס

מעת לעת , בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה 

מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של , 1.6.2020 שנים מיום 3של 

האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת 

הכוללת את , פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי החברה

בפרמיה , ל"או בחו/עם מבטח בארץ ו, רוב התאגידים בשליטתה

חידוש או החלפת , ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת

.בתנאים שהוגדרו, פוליסת הביטוח

לאלאלאכן99.98רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה 

לתקופה , ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה"ליו

.2020 באוקטובר 2 שנים החל מיום 3של 

לאלאלאכן99.94רוב נדרשאושרבעדבעד

מיוחדת 2,6710.04421.186085רמי לוי1104249

נדחת

לאשר את מינויו של מר רוני מליניאק לתקופת כהונה של 06/08/2020

שלחוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה החל ממועד אישור 

.האסיפה

לאלאלאכן99.91רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את תנאי התקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות 

.בעל השליטה

לאלאלאכן76.3רוב נדרשאושרבעדבעד

כפי ,  דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה09/08/2020ח"אג03.63940.00423893.6רמ4עאג-אספיסיאל1094747

.שתפורסם עד למועד אסיפה זו

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 10/08/2020To elect Mr. Noaz Bar Nir as an External Director for aשנתית19,5360.02605.0711480.37אלביט מערכות1081124

first three-year term commencing on the close of the 

Meeting

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה 17/08/2020ח נדחת"אג03.63940.00423893.6רמ4עאג-אספיסיאל1094747

כחלק בלתי נפרד מהחלטה . המעודכנת לתיקון שטר הנאמנות

מאשרים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב את , ככל שתתקבל, זו

הנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות ועל כל מסמך אחר 

.לצורך הוצאתה אל הפועל של הצעת החברה המעודכנת

לאלאלאכן94.93רוב נדרשאושרבעדבעד

להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי 

אגרות החוב וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים 

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב "הנדרשים בהתאם להמלצת ב

לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות 

לרבות ) ותוך התייעצות 2018-ח"תשע, פירעון ושיקום כלכלי

כ הנאמן ומחזיקי אגרות "עם ב, (בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים

.החוב

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםנגדנגד

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה 17/08/2020מיוחדת5,9240.03992.371500אלקטרה739037

.2019 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

קוסט , למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה

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

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד
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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

.האותם תנאי כהונה, כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה נוספת , אירית שטרן' למנות מחדש את גב

.באותם תנאי כהונה, כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

לתקופת כהונה נוספת , למנות מחדש את מר אבי ישראלי

.באותם תנאי כהונה, כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת , למנות את מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה

.2020 בדצמבר 1שתחילתה ביום , שנים (3)כהונה בת שלוש 

לאלאלאכן50.02רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר ולאשרר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים 

לתקופה של שלוש שנים החל , שהינם בעלי השליטה בחברה

.כמפורט בדוח הזימון, 2020 ביולי 6מיום 

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

 27/08/2020To approve the issuance of shares of IFF commonמיוחדת46,0450.00452.084831.8אפ.אפ.איי1155019

stock to the stockholders of Nutrition and Biosciences, 

Inc. in the Merger pursuant to the terms of the Merger 

Agreement )the “Share Issuance”(.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To approve the adjournment of the Special Meeting, if 

necessary or appropriate, to solicit additional proxies if 

there are not sufficient votes at the time of the Special 

Meeting to approve the Share Issuance.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר לחברה לשלם עבור חלקה ברכישת ביטוח מטריה 27/08/2020מיוחדת7,1460.02751.96130000יקס'אנרג1123355

לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ לתקופה שבין 

. דולר298,798 מתוך סך כולל של 15.7.2020-14.7.2021

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי 

י החברה "המשרה הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות ע

ק "הן במסגרת ס)במסגרת פוליסת ביטוח מטריה לקבוצה 

לדוח המיידי מיום  (ד)1.5.1ק "והן במסגרת ס (ג)1.5.1

בה אושרה המסגרת ) בדבר זימון האסיפה הכללית 27.3.18

החלטת  )"(2018-01-030193: אסמכתא' מס, לביטוח המטריה

תקבע במסגרת משא ומתן בין הקבוצה , ("2018אסיפת מאי 

, (שאינם צדדים קשורים)לחברות הביטוח ומבטחי המשנה 

הרי שהתקרות , ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה עת

 לא 2018לעניין גובה הפרמיה שנקבעו בהחלטת אסיפת מאי 

.תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינוי מר אריק שור כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה 31/08/2020שנתית2,7240.14854.0514900פז נפט1100007

נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד 

, 2023האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.בכפוף להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינוי מר נדב שחר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה 

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה 

בכפוף , 2023הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

רויטל אבירם כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ' מינוי גב

לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה 

ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה 

.בכפוף להוראות תקנון החברה, 2023שתתקיים בשנת 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת ' מינוי גב

כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד 

, 2023האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.בכפוף להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד
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מינוי מר מנחם ברנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת 

כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד 

, 2023האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.בכפוף להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינוי מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה 

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה 

בכפוף , 2023הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

מינוי מר יואב שלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה 

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה 

בכפוף , 2023הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

מינוי מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה 

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה 

בכפוף , 2023הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

.להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה 

.המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ל החברה המכהן או שיכהן "הענקת כתב פטור מאחריות למנכ

.מעת לעת

לאלאלאכן63.99רוב נדרשאושרנגדנגד

 סומך חייקין KPMGאישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון 

 ועד 2020כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ' ושות

והסמכת , לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה

בהתאם להיקף השירותים , הדירקטוריון לקבוע את שכרו

.שיינתנו על ידו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2019דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 

 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.2019בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את מינויו של גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה 03/09/2020מיוחדת5,7080.06783.87161450שופרסל777037

 11החל מיום , לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים

.2020בספטמבר 

לאלאלאכן99.98רוב נדרשאושרבעדבעד

בחירה על ידי האסיפה הכללית של מר גיל שרון לדירקטור רגיל 06/09/2020מיוחדת9,8560.02292.26634000בזק230011

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי , בדירקטוריון החברה

.המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר זאב וורמברנד לתקופת כהונה 

וזאת , של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה (שניה)נוספת 

.2.9.2023 ועד ליום 6.9.2020החל מיום 

לאלאלאכן96.88רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור מר תומר 

ד בנוסח זהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו "ראב

לכל יתר הדירקטורים בחברה באסיפות הכלליות של החברה 

 2020,  במאי14החל מיום , 14.5.2020- ו6.2.2020מתאריכים 

.(מועד תחילת כהונתו כדירקטור)

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את הנוסח הסופי של התיקון לשטר הנאמנות הכולל את 07/09/2020ח"אג03.63940.00423893.6רמ4עאג-אספיסיאל1094747

, ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. כל הנספחים לו

מאשרים ומסמיכי מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לחתום על 

התיקון לשטר הנאמנות ועל כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל 

.הפועל של הצעת החלטה זו

לאלאלאכן94רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 08/09/2020שנתית6,2860.04943.1185380אלוני חץ390013

.31.12.2019שהסתיימה 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

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
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גתית גוברמן כדירקטורית בלתי תלויה ' למנות מחדש את גב

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

לאשר כי התשלום עבור רכישת ביטוח מטריה לדירקטורים 

אמות , אך לא רק, לרבות)ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ 

לתקופה  (מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'מ ואנרג"השקעות בע

. דולר298,798 יהיה בסך של 15.7.2020-14.7.2021

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר כי בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים 

, ונושאי המשרה הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות

י החברה במסגרת פוליסת "ע, 30.6.2024המסתיימות ביום 

והן  (ג)1.1.1ק "הן במסגרת ס)ביטוח מטריה לקבוצת אלוני חץ 

לדוח הזימון אשר זימן את האסיפה  (ד)1.1.1ק "במסגרת ס

בה אושרה המסגרת , 2018 ביולי 12הכללית שהתקיימה ביום 

תקבע , ((2018-01-056649: אסמכתא' מס)לביטוח המטריה 

במסגרת משא ומתן בין החברה לחברות ביטוח ומבטחי משנה 

ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה , (שאינם צדדים קשורים)

הרי שהתקרות לעניין גובה הפרמיה שנקבעו ; אותה עת

 לא תחולנה 2018 ביולי 12בהחלטת האסיפה הכללית מיום 

.ביחס לפוליסות ביטוח אלה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

יחידת 1,7620.06871.211778368ישראמקו     יהש232017

השתתפות 

ש"יה- 

ל "לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר אריאל יוצר כמנכ09/09/2020

מועד תחילת . לתקופת כהונה בלתי קצובה, השותף הכללי

תום תקופת הצינון של , כהונתו של מר יוצר יהיה המאוחר מבין

מר יוצר בהתאם להחלטת הוועדה למתן היתרים לפי חור 

לבין מועד אישור אסיפה כללית , 1969-ט"התשכ, שירות הציבור

.זו את תנאי כהונתו והעסקתו

לאלאלאכן95.86רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות 

לרבות , דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי

ל "או מנכ/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/השותף הכללי ו

, מ"בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע, השותף הכללי

עבורה ועבור , (בעקיפין)בעלת השליטה בשותף הכללי 

.התאגידים שבשליטתה ובכללן השותפות והשותף הכללי

לאלאלאכן99.75רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר לשותפות להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים 

מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא , ונושאי משרה

מבלי , 1.6.2020 שנים מיום 3תעלינה במצטבר על תקופה של 

שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של מחזיקי 

יחידות ההשתתפות של השותפות וזאת במסגרת פוליסת ביטוח 

הכוללת את התאגידים , קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל

בפרמיה ובתנאים כפי , ל"או בחו/עם מבטח בארץ ו, בשליטתה

חידוש או החלפת פוליסת , שהיו מקובלים במועד הארכת

.בתנאים שהוגדו, הביטוח

לאלאלאכן99.75רוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן99.09רוב נדרשאושרבעדבעד. למדיניות התגמול9.2.5לאשר את תיקון סעיף 

לאלאלאכן99.14רוב נדרשאושרבעדבעד. למדיניות התגמול13.2לאשר את תיקון סעיף 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2019דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 09/09/2020שנתית3,3520.08612.89164894אלטשולר שחם גמל1159037

ר הדירקטוריון "לאשר את מינויו מחדש של מר רן שחם כיו

החל ממועד אישור מינויו על ידי  (שאינו דירקטור חיצוני)

.האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דפנה בסה כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של הגב

החל ממועד אישור מינויה על ידי  (שאינה דירקטורית חיצונית)

.האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שאינו )לאשר את מינויו מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור 

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה  (דירקטור חיצוני

.הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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שאינו )לאשר את מינויו מחדש של מר תומר כהן כדירקטור 

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה  (דירקטור חיצוני

.הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שאינו )לאשר את מינויו מחדש של מר ארל צין כדירקטור 

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה  (דירקטור חיצוני

.הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ח הדירקטוריון של הבנק לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו10/09/2020שנתית24,9750.02776.92402540לאומי604611

.2019 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 (KPMG)למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין 

ח מבקרים "כרו (Deloitte)' וברייטמן אלמגור זהר ושות

לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה , משותפים של הבנק

הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את 

.שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, דירקטור אחר"למנות את מר אבי בזורה כדירקטור במעמד 

החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על ,  שנים3לתקופה של 

ככל שמר בזורה יהיה המועמד . או אי התנגדותו, הבנקים

לגביו יתקבל אישור " דירקטור אחר"לכהונה כדירקטור במעמד 

אזי , המפקח על הבנקים או אי התנגדותו במועד המוקדם יותר

תחילת כהונתו תהא החל ממועד קבלת האישור או אי 

.התנגדותו של המפקח על הבנקים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דירקטור "יפעת ביטון כדירקטורית במעמד ' למנות את פרופ

החל ובכפוף לקבלת הסכמת ,  שנים3לתקופה של , "אחר

ביטון תהיה ' ככל שפרופ. המפקח על הבנקים או אי התנגדותו

לגביו " דירקטור אחר"המועמד לכהונה כדירקטור במעמד 

יתקבל אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו במועד 

אזי תחילת כהונתה תהא החל ממועד קבלת , המוקדם יותר

.האישור או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

דירקטור "יחיא כדירקטור במעמד ' ר סאמר חאג"למנות את ד

החל ובכפוף לקבלת הסכמת ,  שנים3לתקופה של , "אחר

 30ולא לפני יום , או אי התנגדותו, המפקח על הבנקים

.(לאחר תום תקופת כהונתו השנייה) 2020באוקטובר 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בהתאם ' למנות את גב

 3לתקופה של , 301' לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

או אי , החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים, שנים

לאחר תום , 2020 בנובמבר 22- אך לא לפני ה, התנגדותו

.ציפורה סמט' תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של הגב

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרנגדבעד

שטרן כדירקטור חיצוני בהתאם  (צבי)ידידיה ' למנות את פרופ

 3לתקופה של , 301' לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

או אי , החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים, שנים

לאחר תום , 2020 בנובמבר 22- אך לא לפני ה, התנגדותו

.ציפורה סמט' תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של הגב

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן לדירקטוריון החברה עד למועד 10/09/2020שנתית46,7290.022510.5114105נייס273011

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינויו מחדש של מר רימון בן שאול לדירקטוריון החברה עד 

.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ארליך לדירקטוריון החברה  (שוקי)מינויו מחדש של מר יהושע 

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מינויו מחדש של מר לאו אפוטקר לדירקטוריון החברה עד 

.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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קאוון לדירקטוריון החברה עד  (ו'ג)וזף 'מינויו מחדש של מר ג

.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה נוכחי ותנאי הביטוח 

.העתידיים

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד.ל"אישור הארכת תוקף תכנית בונוס למנכ

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.2019חות הכספיים לשנת "הצגת הדו

לאשר את הסכם הגישור בין החברה לבין חברת חיפה 13/09/2020מיוחדת2,2380.03870.871240000בזן2590248

בקשר עם התביעה לפינוי וסילוק יד , ("ב"חכ")מ "כימיקלים בע

.ב"אשר הגישה החברה כנגד חכ

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

הכולל בין היתר , 2019ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו16/09/2020שנתית2,8740.02520.723832פתאל החזקות1143429

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

.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 )לאשר את מינויו מחדש של מר דוד פתאל 

.כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את מינויו מחדש של מר הרצל שלם כדירקטור 

.בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור 

.בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי 

.בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר שחר עקה כדירקטור 

.בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

נטלי משה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' למנות את גב23/09/2020מיוחדת1,1890.29683.53570000סלע נדלן1109644

ידי -שתחילתה ממועד אישור המינוי על, כהונה בת שלוש שנים

.האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

לאלאלאכן44.24רוב נדרשלא אושרבעדבעד

למנות את מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

ידי -שתחילתה ממועד אישור המינוי על, כהונה בת שלוש שנים

.האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

לאלאלאכן43.03רוב נדרשלא אושרבעדבעד

למנות את מר אשר בהרב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

ידי -שתחילתה ממועד אישור המינוי על, כהונה בת שלוש שנים

.האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

לאלאלאכן43.42רוב נדרשלא אושרבעדבעד

עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' למנות את גב

ידי -שתחילתה ממועד אישור המינוי על, כהונה בת שלוש שנים

.האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

לאלאלאכן78.99רוב נדרשלא אושרבעדבעד

למנות את מר גילי כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

ידי -שתחילתה ממועד אישור המינוי על, בת שלוש שנים

.האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

לאלאלאכן95.4רוב נדרשאושרנגדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 29/09/2020שנתית7890.27352.16181247ספאנטק1090117

.2019,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את מינוים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 

כרואי החשבון ' וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות

.המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

עד לאסיפה , לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור יונתן עירוני

.הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

עד לאסיפה , לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן

.הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד
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עד , לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור אברהם הראל

.לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

עד לאסיפה , לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית יעל גיט

.הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה 30/09/2020שנתית7810.09240.728500פמס315010

 ובדוח הדירקטוריון על מצב 2019 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

.2019 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

' לאשר את המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות

(KPMG) עד לאסיפה הכללית , ח המבקרים של החברה"כרו

.השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה

דבורה פרנקנטל כדירקטורית ' לאשר את מינוייה מחדש של גב

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה

לאשר את מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור 

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

מיוחדת 11,5100.02963.4134370שטראוס746016

נדחת

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון 30/09/2020

אשר פורסמו על ידי , 2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

.2020 במרץ 25החברה 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

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

הפורש על פי תור בהתאם , למנות מחדש את מר עדי שטראוס

.כדירקטור בחברה, להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

הפורשת על פי תור בהתאם , גליה מאור' למנות מחדש את גב

.כדירקטורית בחברה, להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

הפורש על פי תור , אריה עובדיה' למנות מחדש את פרופ

.כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאלאלאכן91.07רוב נדרשאושרנגדבעד.מר גיורא בר דעה, ל החברה"לאשר הענקת תגמול הוני למנכ

לשלוש שנים , לאשר הגמול למר עדי שטראוס כדירקטור מומחה

.החל ממועד אישור האסיפה הכללית

לאלאלאכן90.21רוב נדרשאושרבעדבעד

באופן ,  למדיניות התגמול של החברה26לאשר תיקון של סעיף 

שבו תיכלל התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד והתקרות 

שנקבעו ביחס לפרמיית הביטוח וההשתתפות העצמית 

.תימחקנה ואלו תקבענה לפי תנאי השוק

לאלאלאכן99.84רוב נדרשאושרבעדבעד

פעולות שבוצעו , דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב החברה01/10/2020ח"אג1490.21030.31384189.9דלק קב   אגח יג1105543

ממועד האסיפה האחרונה ועד היום ובכלל זה עדכון בנוגע 

לשעבוד תמלוג העל ממאגר לוויתן בהמשך לדיווח החברה מיום 

ובנוגע  (2020-01-102231: מספר אסמכתא) 16.9.2020

 19.8.2020לעסקת דלק ישראל בהמשך לדיווח החברה מיום 

.(2020-01-090789: מספר אסמכתא)

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

פעולות שבוצעו , דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב החברה01/10/2020ח"אג1,2940.31574.099811600דלק קב   אגח לא1134790

ממועד האסיפה האחרונה ועד היום ובכלל זה עדכון בנוגע 

לשעבוד תמלוג העל ממאגר לוויתן בהמשך לדיווח החברה מיום 

ובנוגע  (2020-01-102231: מספר אסמכתא) 16.9.2020

 19.8.2020לעסקת דלק ישראל בהמשך לדיווח החברה מיום 

.(2020-01-090789: מספר אסמכתא)

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון
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פעולות שבוצעו , דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב החברה01/10/2020ח"אג3230.30871.002175000דלק קב    אג לג1138882

ממועד האסיפה האחרונה ועד היום ובכלל זה עדכון בנוגע 

לשעבוד תמלוג העל ממאגר לוויתן בהמשך לדיווח החברה מיום 

ובנוגע  (2020-01-102231: מספר אסמכתא) 16.9.2020

 19.8.2020לעסקת דלק ישראל בהמשך לדיווח החברה מיום 

.(2020-01-090789: מספר אסמכתא)

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם 01/10/2020מיוחדת2,2310.03870.861240000בזן2590248

עד תחילת הזרמת הגז , לרכישת גז טבעי לתקופת הביניים

, Energean Israel Limitedעל ידי " כריש"הטבעי ממאגר 

שמטרתו לשפר את תנאי רכישת גז טבעי בתקופת הביניים 

.לעומת ההסכם הקיים ביחס לתקופה האמורה

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו05/10/2020מיוחדת5230.20571.0818198בית שמש1081561

.31/12/2019שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את המינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה 

כרואה החשבון המבקר של ,  סומך חייקיןKPMGח "משרד רו– 

.החברה עד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

 (ר הדירקטוריון"יו)ה גילון בק "לאשר את מינויו מחדש של ה

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ה ישי דוידי כדירקטור בחברה "לאשר את מינויו מחדש של ה

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ה יצחק גת כדירקטור בחברה "לאשר את מינויו מחדש של ה

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ה יוסי וייס כדירקטור בחברה "לאשר את מינויו מחדש של ה

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי "לאשר את מינויה מחדש של ה

תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן95.5רוב נדרשאושרנגדבעד.לאשר מחדש את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 12/10/2020מיוחדת2,2840.05741.317283יוחננוף1161264

.2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 כמשרד BDO- מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט 

רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית 

.והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו, השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

מר מרדכי , ר דירקטוריון החברה"לאשר את מינויו מחדש של יו

כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית , יוחננוב

.הבאה של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה 

וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

שרית יוחננוף כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של הגב

בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי 

.מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה 

וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות 

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אתי אסתר לנגרמן ' לאשר את מינויה מחדש של הגב

כדירקטורית בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה 

.של בעלי מניות החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

' בן זוגה של בתה של הגב, יוסי-אישור מינויו של מר ציון בן

, ל החברה"מבעלי השליטה בחברה ומשנה למנכ, שרית יוחננוף

כמנהל מחסנים רשתי ברשת הסופרמרקטים שמפעילה החברה 

ולעדכן את תנאי , 2020וזאת החל משכר חודש אוגוסט 

.העסקתו

לאלאלאכן99.03רוב נדרשאושרבעדבעד
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המכהנת כדירקטורית , חוה פרידמן שפירא' למנות את הגב12/10/2020מיוחדת4,2960.03591.5476900הראל השקעות585018

 תקופת 2020 בנובמבר 17חיצונית בחברה ואשר תסיים ביום 

בת  (שלישית)לתקופת כהונה נוספת ,  שנים3כהונה שניה בת 

 בנובמבר 18החל מיום ,  שנים כדירקטורית חיצונית בחברה3

2020.

לאלאלאכן96.42רוב נדרשאושרבעדבעד

כמשמעותה בסעיף , לאשר מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

.לחוק החברות (ב)א267

לאלאלאכן64.72רוב נדרשאושרנגדבעד

, לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר

ר דירקטוריון ודירקטור "ויו, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו , בחברות בנות של החברה

.מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. הנוכחיים

לאלאלאכן77.51רוב נדרשאושרנגדבעד

, לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר

וכדירקטור בחברות בנות של , המכהן כדירקטור בחברה

מר . ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים, החברה

.גדעון המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה

לאלאלאכן87.98רוב נדרשאושרנגדבעד

, לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור

, ודירקטור בחברות בנות של החברה, המכהן כדירקטור בחברה

מר יואב מנור . ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים

.שהינה מבעלי השליטה בחברה, נורית מנור' נשוי לגב

לאלאלאכן78.28רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את ההתקשרות בהסכם לרכישת גז טבעי ממאגר תמר 14/10/2020שנתית15,9170.00631.0080400אל.סי.איי281014

.לתקופת גישור

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 (סומך חייקין) KPMGלמנות מחדש את משרד רואי החשבון 15/10/2020מיוחדת5,0240.05532.78453889אנלייט אנרגיה720011

עד תום האסיפה הכללית , כרואי החשבון המבקרים של החברה

השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע 

.את שכרם

אין חובת בעד

השתתפות

לאלאלאכןרוב נדרשאושר

 (ר הדירקטוריון"יו)לאשר את מינויו מחדש של יאיר סרוסי 

עד לתום האסיפה , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

וכן , הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

.לאשר את תנאי כהונתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר שי ויל כדירקטור בחברה "לאשר את מינויו מחדש של ד

עד לתום האסיפה הכללית השנתית , לתקופת כהונה נוספת

וכן לאשר את תנאי , שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

.כהונתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של איציק בצלאל כדירקטור בלתי תלוי 

עד לתום האסיפה הכללית , בחברה לתקופת כהונה נוספת

וכן לאשר את , השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

.תנאי כהונתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

כדירקטור  (ל החברה"מנכ)לאשר את מינויו של גלעד יעבץ 

עד לתום האסיפה הכללית , בחברה לתקופת כהונה נוספת

וכן לאשר את , השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

.תנאי כהונתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לאשר את מינויו מחדש של צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי 

עד לתום האסיפה הכללית , בחברה לתקופת כהונה נוספת

וכן לאשר את , השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

.תנאי כהונתו

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן97.58רוב נדרשאושרבעדבעד.אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון.2019הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת 

, 142.9תקנות משנה ) 142לאשר את התיקונים בתקנות 15/10/2020מיוחדת14,7940.02924.3268340מזרחי טפחות695437

לתקנון ( 144.9תקנת משנה  )144- ו (142.9.8-  ו142.9.7

, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של התקנות האמורות, הבנק

.כמפורט בתקנון הבנק

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

על ידי האסיפה , בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק

, לאשר את כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק, הכללית

המנהל הכללי של , ובכללם, לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים

המכהנים , הבנק ובעלי שליטה בבנק וקרוביהם וכן לעובדים

הכל , ובכללם אלו שכיהנו בעבר או שימונו בעתיד, מעת לעת

.בהתאם לכתב ההתחייבות המתוקן

לאלאלאכן81.38רוב נדרשאושרבעדבעד

לגבי , לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לארי

לתקופה שתחילתה , תקופת כהונתו כמנהל הכללי של הבנק

לאשר את התקשרות הבנק , ובכלל זה, 16.9.2020ביום 

ל וכן את תכנית התגמול שתוענק לו "בהסכם העסקה עם המנכ

מבלי לפגוע , זאת (הכוללת מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך)

.על ידי הבנק, בעבר, בזכויות שהוענקו למר משה לארי

לאלאלאכן76.95רוב נדרשאושרנגדבעד

 21/10/2020To approve the ordinary resolution to declare a specialמיוחדת3,9890.06012.4032360קנון1134139

cash dividend of $2.23 per ordinary share for the 

financial year ended December 31, 2019.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכן99.73רוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר את תיקון מדיניות התגמול הקיימת22/10/2020מיוחדת3,9760.04711.871007גב ים759019

ח של " ש1.00לאשר לפצל כל מניה רגילה בעלת ערך נקוב של 

כך , ח" ש0.01החברה למאה מניות רגילות בנות ערך נקוב של 

יהיה הונה הרשום של החברה , שלאחר פיצול כאמור

 מניות רגילות 285,000,000- ח המחולקים ל" ש2,850,000

מוצע לתקן , בהתאם לאמור לעיל. כל אחת. נ.ח ע" ש0.01בנות 

 לתקנון החברה 12את תקנון החברה באופן המפורט בסעיף 

.המעודכן ואת תזכיר החברה

לאלאלאכן99.97רוב נדרשאושרבעדבעד

כך ,  לתקנון החברה158 ולסעיף 53לאשר תיקון לסעיף 

שפרסום הודעה על אסיפות בחברה ציבורית שהוצאו על פי 

לחוק החברות ומשלוח הודעות אחרות לבעלי  (א)69סעיף 

.יוכל להיעשות גם באמצעות אתר האינטרנט של החברה, מניות

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 22/10/2020שנתית23,9790.02746.56365480פועלים662577

 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה 31.12.2019

.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

ד רונית אברמזון רוקח לכהונה שניה "לאשר את מינויה של עו

 (301לפי הוראות חוק החברות והוראה )כדירקטורית חיצונית 

הכהונה תחל במועד המאוחר . בבנק לתקופה של שלוש שנים

 (עם סיום הכהונה הראשונה בה היא מכהנת) 5.2.2021מבין 

.ואישור המפקח או אי התנגדותו למינוי

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

לכהונת דירקטור חיצוני ' ח עיסאווי פריג"לאשר את מינויו של רו

בבנק לתקופה של  (301לפי הוראות חוק החברות והוראה )

 או 5.2.2021הכהונה תחל במועד מאוחר מבין יום . שלוש שנים

 (בהתאם לזהות הדירקטור החיצוני השני שייבחר) 13.4.2021

.וקבלת אישור המפקח למינוי

לאלאלאכן43.07רוב נדרשלא אושרבעדבעד

ח דליה לב לכהונה שניה כדירקטורית "לאשר את מינויה של רו

בבנק לתקופה  (301לפי הוראות חוק החברות והוראה )חיצונית 

 13.4.2021הכהונה תחל במועד המאוחר מבין . של שלוש שנים

ואישור המפקח או  (עם סיום הכהונה הראשונה בה היא מכהנת)

.אי התנגדותו למינוי

לאלאלאכן97.3רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר ישראל טראו לכהונת דירקטור אחר 

הכהונה . בבנק לתקופה של שלוש שנים (שאינו דירקטור חיצוני)

תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור 

.המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

סטנלי פישר לכהונת דירקטור אחר ' לאשר את מינויו של פרופ

הכהונה . בבנק לתקופה של שלוש שנים (שאינו דירקטור חיצוני)

תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור 

.המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

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

בבנק לתקופה של שלוש  (שאינה דירקטורית חיצונית)אחרת 

הכהונה תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד . שנים

.קבלת אישור המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

בתוקף , לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק

 (א)2 שנים ולאשר לפי סעיף 3 לתקופה של 1.1.2021מיום 

כי בהתאם למדיניות התגמול והתקרות , לחוק הגבלת התגמול

תגמול נושאי המשרה יכול שיעלה על מדרגת , הקבועות בה

התגמול הקבועה בסעיף האמור באישור ועדת התגמול 

.ללא אישור נוסף של האסיפה הכללית, והדירקטוריון

לאלאלאכן91.95רוב נדרשאושרנגדבעד

ר דירקטוריון "לאשר את תנאי כהונתו של מר ראובן קרופיק כיו

בהתאם , 31.12.2023 ועד ליום 28.6.2020הבנק בתוקף מיום 

כפוף לכך שהוראות הדין והנחיות ,  לחוק החברות273לסעיף 

לפי , גופי הפיקוח לא ימנעו מתן תגמול ותנאי כהונה כאמור

.החלטת דירקטוריון הבנק

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

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

לפי סעיף , 31.12.2023 ועד ליום 1.1.2021הבנק בתוקף מיום 

.לחוק הגבלת התגמול (א)2לחוק החברות ולפי סעיף  (1ג)272

לאלאלאכן91.23רוב נדרשאושרנגדבעד

לאלאלאכן87.95רוב נדרשאושרנגדבעד.לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה22/10/2020מיוחדת3,9470.08713.44223168הפניקס767012

 אופציות לא רשומות למר אייל בן 350,000לאשר הקצאה של 

.ל החברה"מנכ, סימון

לאלאלאכן87.56רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את העדכון , כפוף לאישור מדיניות תגמול חדשה לחברה

ל "המוצע לתנאי הכהונה וההעסקה של מר אייל בן סימון כמנכ

.2021 בינואר 1החברה שיחול החל מיום 

לאלאלאכן89.69רוב נדרשאושרנגדבעד

 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 28/10/2020מיוחדת1,0130.10211.0316210דור אלון1093202

.2019בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

האפט -לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו

(BDO) , כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד

והסמכת , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

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 נדרשאושרנגדנגד

לתקופת כהונה נוספת , אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג

כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לתקופת כהונה , אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה

נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לתקופת כהונה נוספת , אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר

כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לתקופת כהונה , אישור מינויו מחדש של מר שחר בן מויאל

נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

לתקופת כהונה נוספת , אישור מינויו מחדש של מר גד הורן

כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד
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ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

לאשר את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח אחריות 

, ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה, דירקטורים ונושאי משרה

ל החברה שפי שיכהנו "לרבות בעל השליטה או קרובו ומנכ

.בחברה מעת לעת

לאלאלאכן100רוב נדרשאושרבעדבעד

ר דירקטוריון החברה בסך " ליו2019לאשר מענקים בגין שנת 

.ח" אלפי ש740כולל של 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדבעד

חברי , אישור מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן29/10/2020שנתית2,4550.04091.0075082פרטנר1083484

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 , 2019בדצמבר 

ח הדירקטוריון לגבי השכר המשולם לרואי "ובדו, והדירקטוריון

החשבון ולחברות קשורות להם לשנה שהסתיימה ביום 

.2019בדצמבר 31

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בדוחות בכספיים המבוקרים של החברה לשנה שנסתיימה 

.ח הדירקטוריון לתקופה האמורה" ובדו2019 בדצמבר 31ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

, מר יהודה סבן, רד הנטר'לאשר את מינויים מחדש של מר ריצ

שטיינברג ומר אורי ירון  (אריק)מר אריה , מר יוסי שחק

כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים בתום האסיפה הכללית 

לכן בהתאם -אלא אם תפקידם יסתיים קודם, השנתית הבאה

.להוראות חוק החברות ותקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר שלמה זוהר כדירקטור בלתי תלוי של 

פיו החל -בהתאם לחוק החברות והתקנות שהותקנו על, החברה

.2020 באוקטובר 29מיום 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

רולי קלינגר כדירקטורית חיצונית של ' לאשר את מינויה של גב

החברה לכהונה בת שלוש שנים בהתאם לחוק החברות ותקנות 

.2020 באוקטובר 29פיו החל מיום -שהותקנו על

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בריקמן כדירקטורית חיצונית של -מרום' לאשר את מינויה של גב

החברה לכהונה בת שלוש שנים בהתאם לחוק החברות 

.2021 בינואר 1פיו החל מיום -והתקנות שהותקנו על

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה

לתקופת , שפרן כדירקטור חיצוני בחברה (עמי)מינוי מר עמיקם 04/11/2020מיוחדת2,7590.15124.1714900פז נפט1100007

 בנובמבר 4,  שנים החל מיום אישור האסיפה3כהונה שניה של 

. לחוק החברות245בהתאם לסעיף , 2020

לאלאלאכן99.49רוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת כהונה , מינוי מר אבי פלדר כדירקטור חיצוני בחברה

, 2020 בנובמבר 4,  שנים החל מיום אישור האסיפה3של 

. לחוק החברות239בהתאם לסעיף 

לאלאלאכן10.64רוב נדרשלא אושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 05/11/2020מיוחדת2,4190.04000.9760514.56גזית גלוב126011

 ודיווח על שכרו של רואה 2019 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

.2019החשבון 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

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד.למנות מחדש את מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.למנות מחדש את מר חיים כצמן כדירקטור בחברה

זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה ' למנות מחדש את גב

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר אביעד ערמוני כדירקטור בלתי תלוי 

.בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד



03/01/2021

ח השתתפות באסיפות"דו
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

, לאשר את חידוש התקשרות החברה עם קבוצת נורסטאר

כפי שנקבעו בהסכם , בהסכם השירותים ובתניית אי התחרות

החל מיום ,  שנים3לתקופה של , (כפי שעודכן מעת לעת) 2012

.2020 בנובמבר 16

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

מיוחדת 1,6080.07321.188478רבוע נדלן1098565

נדחת

דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים 05/11/2020

.2019- ו2018

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט 

(BDO)  כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה

.השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

משה כדירקטור בחברה -לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה, לתקופה כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה 

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה, לתקופה כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה 

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה, לתקופה כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

קו כדירקטור בחברה 'לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה, לתקופה כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

רן כדירקטורית -אסתרי גילעז' לאשר את מינויוה מחדש של גב

עד למועד האסיפה , בלתי תלויה בחברה לתקופה כהונה נוספת

.השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר גד הורן כדירקטור בחברה 

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה, לתקופה כהונה נוספת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בהתאם , לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

.א לחוק החברות267להוראות סעיף 

לאלאלאכן86.26רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי 

ולאשר הכללתן בתנאי כהונתם והעסקתם של , משרה

כפי שיכהנו בחברה מעת , דירקטורים ונושאי משרה בחברה

.לעת

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

בעל השליטה , משה-לאשר הענקת כתב שיפוי למר מוטי בן

בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי שהוענק ומוענק לנושאי , בחברה

.המשרה בחברה

לאלאלאכן96.96רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התקשרות החברה עם מר זיסמן להענקת שירותי 

ל לחברה באמצעות מר זיסמן ולאשר תנאי כהונתו של "מ מנכ"מ

וכן לאשר את החזר התשלומים , ל החברה"מ מנכ"מר זיסמן כמ

חברה בת של בעלת , מ"ר רבוע פיתוח וייזום בע.בהם נשאה א

השליטה בחברה בגין העמדת שירותיו של מר זיסמן לחברה עד 

.למועד האסיפה

לאלאלאכן92.13רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר את התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה 

לפיה יוענקו לחברה שירותי , משה-ובשליטתו של מר מוטי בן

 בינואר 1בתוקף מיום , משה-ר דירקטוריון באמצעות מר בן"יו

.החל ממועד אישור האסיפה,  ולתקופה של שלוש שנים2020

לאלאלאכן87רוב נדרשאושרנגדבעד

דנה עזריאלי כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב09/11/2020שנתית19,5010.02244.3627120עזריאלי קבוצה1119478

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית 

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שרון עזריאלי כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית 

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

נעמי עזריאלי כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית 

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

.בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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ציפורה כרמון כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית 

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

.בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור 

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית 

.הבאה של בעלי המניות 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 

.2019 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה 11/11/2020מיוחדת3,4780.04041.419110חילן1084698

.2019,  בדצמבר31שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

למנות מחדש את מר אבי באום כדירקטור בחברה עד לתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 

.שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר רמי אנטין כדירקטור בחברה עד לתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 

.שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

למנות מחדש את מר מירון אורן כדירקטור בחברה עד לתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 

.שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

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

קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום 

האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור 

.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, המינוי

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

,  בפרק הפטור137למעט תיקון , לאשר את תיקון תקנון החברה

.שיפוי וביטוח לתקנון

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

שיפוי וביטוח לתקנון ,  בפרק הפטור137לאשר את תיקון סעיף 

.לחוק החברות (ב)262בהתאם לסעיף 

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר עדכון למדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה בחברה12/11/2020מיוחדת1,7380.04760.833000נכסים ובנין699017

לאחר )כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות 

, 2020 במרס 12ביום  (אישור ועדת תגמול ודירקטוריון החברה

בדבר תנאי התקשרות בביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי 

בהתאם , כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת, משרה בחברה

.א לחוק החברות267להוראות סעיף 

לאלאלאכן99.31רוב נדרשאושרבעדבעד

ככל וההחלטה לאשר את העדכון המוצע למדיניות התגמול 

מוצע לאשר את , לא תאושר על ידי האסיפה הכללית, הקיימת

, התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

.לחוק החברות (ב)237בהתאם להוראות סעיף 

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה 12/11/2020שנתית1,0580.13331.41200000מגדלי תיכון1131523

.2019,  בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואה , זיו האפט, BDOלמנות מחדש את משרד רואי החשבון 

, החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה

תוך קבלת , ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, דיווח בדבר שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מינויו מחדש של מר בוריס לוין כדירקטור בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד.לאשר את מינויו מחדש של מר שמואל כהן כדירקטור בחברה
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ח "דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו19/11/2020מיוחדת5,2840.07934.19644430מבנה226019

 31הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 

.2019בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

קוסט - לאשר את מינויו מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל 

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד , פורר גבאי את קסירר

ולהסמיך את דירקטוריון , לאסיפה הכללית השנתית הבאה

.החברה לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי 

בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

רגינה אונגר כדירקטורית בלתי ' לאשר את מינויה מחדש של גב

תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו מחדש של מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי 

בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות 

 חודשים החל מיום 12לתקופה בת , לדירקטורים ונושאי משרה

 מיליון דולר 75 ללא שינוי בגבול אחריות של 2020 בנובמבר 4

ב לתביעה אחת ובמצטבר לתקופת הביטוח ובדמי ביטוח "ארה

 350שנתיים בגין הפוליסה שלא יעלו על סך של  (הפרמיה)

.אלפי דולר

לאלאלאכן99.99רוב נדרשאושרבעדבעד

 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 29/11/2020מיוחדת1,9310.11222.17224396.2ישראכרט1157403

 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה 2019בדצמבר 

.שנסתיימה באותו תאריך

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

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

כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

לאלאלאכן97.49רוב נדרשאושרבעדבעד.לאשר את התיקון המוצע למדיניות התגמול של החברה

לתקופת , לאשר את מינויו של מר אילן כהן כדירקטור בחברה

.שנים (3)כהונה של שלוש 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת , לאשר את מינויו של מר אמנון דיק כדירקטור בחברה

.שנים (3)כהונה של שלוש 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

.הוסר מסדר היום

לתקופת , לאשר את מינויו של מר ארז יוסף כדירקטור בחברה

.שנים (3)כהונה של שלוש 

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםהוסר מסדר היוםהוסר מסדר היום

לתקופת , לאשר את מינויו של מר בן שיזף כדירקטור בחברה

.שנים (3)כהונה של שלוש 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לתקופת , לאשר את מינויו של מר דני ימין כדירקטור בחברה

.שנים (3)כהונה של שלוש 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר את מינויו של מר יורם ויסברם כדירקטור בחברה

.שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש 

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

, לאשר את מינויו של מר מתתיהו טל כדירקטור בחברה

.שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש 

לאלאלאכןרוב נדרשלא אושרבעדבעד

.הוסר מסדר היום

לתקופת , לאשר את מינויו של מר שי פלדמן כדירקטור בחברה

.שנים (3)כהונה של שלוש 

לאלאלאכןהוסר מסדר היוםהוסר מסדר היוםהוסר מסדר היום

, תמר יסעור כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה של הגב

.שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש 

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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זן כדירקטורית חיצונית -חנה פרי' לאשר את מינויה של הגב

דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות ולפי )בחברה 

.שנים( 3)לתקופת כהונה של שלוש  (301ת "הוראות נב

לאלאלאכן59.14רוב נדרשלא אושרבעדבעד

נעמה גת כדירקטורית חיצונית ' לאשר את מינויה של הגב

דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות ולפי )בחברה 

.שנים( 3)לתקופת כהונה של שלוש  (301ת "הוראות נב

לאלאלאכן89.5רוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר צבי פורמן כדירקטור חיצוני בחברה 

ת "דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב)

.שנים( 3)לתקופת כהונה של שלוש  (301

לאלאלאכן58.86רוב נדרשלא אושרבעדבעד

לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני 

דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות )בחברה 

.שנים( 3)לתקופת כהונה של שלוש  (301ת "נב

לאלאלאכן90.1רוב נדרשאושרבעדבעד

כהוראה ייעודית החלה אך ורק בהקשר לאסיפה הכללית )לאשר 

כי בעניין מועד סיום כהונתם של הדירקטורים  (המזומנת

שאינם דירקטורים )המכהנים בחברה ערב כינוס האסיפה 

 לדוח זימון 1.7יחולו ההוראות המפורטות בסעיף , (חיצוניים

.האסיפה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

 02/12/2020To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board ofמיוחדת17,2370.02604.4811480.37אלביט מערכות1081124

Directors, to serve until the close of the next annual 

general meeting of the shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, 

to serve until the close of the next annual general 

meeting of the shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of 

Directors, to serve until the close of the next annual 

general meeting of the shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. David Federmann to the Board of 

Directors, to serve until the close of the next annual 

general meeting of the shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, 

to serve until the close of the next annual general 

meeting of the shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of 

Directors, to serve until the close of the next annual 

general meeting of the shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, 

to serve until the close of the next annual general 

meeting of the shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To approve the extend of the indemnification letters of 

Mr. M. Federmann and Mr. D. Federmann for an 

additional three years commencing on December 1, 

2020.

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 2020 and until 

the close of the next shareholders' annual general 

meeting

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

או כל , לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות03/12/2020ח"אג1900.14020.27256126.7דלק קב   אגח יג1105543

התיקון לשטר ")נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה 

, ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("הנאמנות

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על התיקון לשטר 

או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של /הנאמנות ו

.הצעת החלטה זו

לאלאלאכן36רוב נדרשלא אושרנגדבעד
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או כל , לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות03/12/2020ח"אג5250.30871.622175000דלק קב    אג לג1138882

התיקון לשטר ")נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה 

, ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("הנאמנות

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על התיקון לשטר 

או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של /הנאמנות ו

.הצעת החלטה זו

לאלאלאכן36רוב נדרשלא אושרנגדבעד

או כל , לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות03/12/2020ח"אג2,1360.31576.749811600דלק קב   אגח לא1134790

התיקון לשטר ")נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה 

, ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("הנאמנות

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על התיקון לשטר 

או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של /הנאמנות ו

.הצעת החלטה זו

לאלאלאכן36רוב נדרשלא אושרנגדבעד

מתן סקירה על ידי היועץ המשפטי של מחזיקי אגרות החוב 10/12/2020ח"אג00.57180.003392353'אלון חברת דלק א1101567

בדבר החשיפות המוזכרות במסגרת , ד חגי אולמן"עו, והנאמן

תוך התייחסות להשפעת החשיפות על קבלת , מצגת החברה

ההחלטה לבחירה בין החלופות והאם החשיפות האמורות 

.צריכות להשפיע על עיתוי יישומה של החלופה שנבחרה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

 10/12/2020To elect Lilach Asher Topilsky to the Company'sשנתית1,1190.13571.5260400קמהדע1094119

Board of Directors until the next annual general 

meeting of shareholders and until her successor is 

duly elected by the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To elect Avraham Berger to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Amiram Boehm to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Ishay Davidi to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect Karnit Goldwasser to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until her successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To elect Jonathan Hahn to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To elect Leon Recanati to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To elect Ari Shamiss to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

To elect David Tsur to the Company's Board of 

Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by 

the shareholders of the Company.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד
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Subject to the election of Prof. Ari Shamiss to serve 

as a member of the Company's Board of Directors, to 

approve the award of options to Prof. Shamiss and the 

Company's entering into an indemnification and 

exculpation agreement with him.

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

To approve an amendment to the Company's 

Compensation Policy for Executive Officers and 

Compensation Policy for 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, 

2020 and for such additional period until the 

Company's next annual general meeting of 

shareholders.

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

To discuss Company's consolidated financial 

statements for the year ended December 31, 2019 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

חות הכספיים של החברה לשנת "ח הדירקטוריון והדו"דיון בדו13/12/2020שנתית4,6290.04872.2530250מטריקס445015

2019.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

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

(Ernst & Young) עד האסיפה , כרואי החשבון של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה , השנתית הבאה של החברה

.לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

עד , למנות מחדש את מר גיא ברנשטיין לדירקטור בחברה

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

עד , למנות מחדש את מר אליעזר אורן לדירקטור בחברה

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

להאריך את כהונתו של מר איתיאל אפרת כדירקטור חיצוני 

החל , לתקופת כהונה נוספת שניה בת שלוש שנים, בחברה

.2020 בדצמבר 13מיום 

לאלאלאכן99.72רוב נדרשאושרבעדבעד

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים ובדו15/12/2020שנתית7,3980.02221.6491050אמות1097278

.31.12.2019שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואה ', למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות

חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד 

.האסיפה השנתית הבאה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

עד לתום , למנות מחדש את מר נתן חץ כדירקטור בחברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה שלה החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

עד , למנות מחדש את מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלה החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

עד לתום , למנות מחדש את מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה שלה החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

עד לתום , למנות מחדש את מר אמיר עמר כדירקטור בחברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה שלה החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, למנות מחדש את מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלה החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

למנות מחדש את מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי 

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלה , בחברה

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

יעל אנדורן קרני כדירקטורית בתלי תלויה ' למנות מחדש את גב

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלה , בחברה

.החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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לאלאלאכן89.82רוב נדרשאושרנגדבעד.לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה

-לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב

 מניות רגילות 500,000,000-שווי ערך ל, ח" ש500,000,000

כל אחת ולתקן בהתאם את . נ.ח ע" ש1רשומות על שם בנות 

.תקנון החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

מר , ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ

.שמעון אבודרהם

לאלאלאכן95.22רוב נדרשאושרנגדבעד

לאשר לחברה לשלם עבור חלקה ברכישת ביטוח מטריה 

לרבות עם אלוני )לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ 

יקס אנרגיות מתחדשות 'מ ואנרג"חץ נכסים והשקעות בע

 ומסתיימת ביום 2020 ביולי 15לתקופה המתחילה ביום , (מ"בע

. דולר298,798מתוך סך כולל של , 2021 ביולי 14

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר כי בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים 

, ונושאי המשרה הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות

י קבוצת אלוני חץ במסגרת "ע, 30.6.2024המסתיימות ביום 

הן הפוליסה הקבוצתית והן )פוליסת ביטוח מטריה לקבוצה 

תיקבע במסגרת משא ומתן בין הקבוצה  (הפוליסה הנוספת

, (שאינם צדדים קשורים)לחברות הביטוח ומבטחי המשנה 

התקרות לעניין , ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה עת

 לא תחולנה 2018גובה הפרמיה שנקבעו בהחלטת אסיפת מאי 

.ביחס לפוליסות ביטוח אלה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח 22/12/2020שנתית2,1730.06671.454200נכסים ובנין699017

 31הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.2019בדצמבר 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

, לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה

מר יורם טורבוביץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/בהתאם להוראות כל דין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה

מר דורון חיים כהן לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/בהתאם להוראות כל דין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה

מר יצחק עידן לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/להוראות כל דין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה

מר יעקב נינקובסקי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/בהתאם להוראות כל דין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

, לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה

מר עומר סרבינסקי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/בהתאם להוראות כל דין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בדירקטוריון 

אסנת הלל פיין לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' גב, החברה

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד 

לפי , או תקנון החברה/סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין

.המוקדם

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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לאשר את מינויו של מר אסי שריב לדירקטור בלתי תלוי חדש 

לדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/דין

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן 

(PCW)  כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה

הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון 

.החברה לקבוע את שכרו

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 23/12/2020מיוחדת7,5380.04243.2020125מליסרון323014

2019.

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואה , (BDO)ח זיו האפט "למנות מחדש את משרד רו

וזאת עד לתום האסיפה השנתית , החשבון המבקר של החברה

.הבאה של בעלי המניות של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

ר "יו)לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר 

וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , (הדירקטוריון

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

וזאת , וינברג (שי)לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שאול 

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

וזאת , לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

דירקטור )לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר 

וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , (בלתי תלוי

.של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

אורן  (יהושע)לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שוקי 

וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית , (דירקטור בלתי תלוי)

.הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן 

וזאת עד לתום האסיפה הכללית , (דירקטורית בלתי תלויה)

.השנתית הבאה של החברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

ר דירקטוריון "לאשר את הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו

, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, ליאורה עופר' הגב, החברה

.31.12.2023אשר תסתיים ביום 

לאלאלאכן94.36רוב נדרשאושרנגדבעד

ל כמנהלת צמיחה 'רונה אנג' לאשר את תנאי הכהונה של הגב

ובכלל כך את התקשרות החברה בהסכם , ואסטרטגיה בחברה

.ל'רונה אנג' השירותים עם חברה בבעלותה המלאה של הגב

לאלאלאכן93.67רוב נדרשאושרבעדבעד

כלך שלאחר , אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה24/12/2020שנתית6,5910.07935.23644430מבנה226019

הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הנה הרשום של החברה על 

 מניות 2,000,000,000-המחולק ל, ח" ש2,000,000,000

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

.ותזכיר החברה בהתאמה

לאלאלאכן77.34רוב נדרשאושרבעדבעד

דיון בנוגע למציאת מתווה בו יתאפשר לחברה לרכוש את אגרות 24/12/2020ח נדחת"אג1790.14020.25256126.7דלק קב   אגח יג1105543

.החוב הנסחרות בבורסה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בנוגע למציאת מתווה בו יתאפשר לחברה לרכוש את אגרות 24/12/2020ח נדחת"אג1,7900.31575.659811600דלק קב   אגח לא1134790

.החוב הנסחרות בבורסה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

דיון בנוגע למציאת מתווה בו יתאפשר לחברה לרכוש את אגרות 24/12/2020ח נדחת"אג4630.30871.432175000דלק קב    אג לג1138882

.החוב הנסחרות בבורסה

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

ובדוח , 31.12.2019ליום , דיון בדוחות הכספיים של הבנק24/12/2020שנתית18,4400.05299.75134870מזרחי טפחות695437

.2019לשנת , הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

כרואי חשבון ', למנות מחדש את בריטמן אלמגור זהר ושות

.מבקרים של הבנק

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

בהתאם ,  לתקנון הבנק92- ו89.1לאשר את התיקונים לתקנות 

.לנוסח המתוקן והמסומן של התקנות האמורות

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד
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 (מחדש)מוצע למנות , בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק

את מר יואב אשר נחשון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על , זאת; בבנק

.התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

רן כדירקטורית חיצונית בבנק לפי -אסתרי גילעז' למנות את גב

העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני )חוק החברות 

, זאת; שנים( 3)לתקופת כהונה של שלוש , (301לפי הוראה 

בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי 

.האמור או שיודיע על הסכמתו לכך

לאלאלאכן76.22רוב נדרשאושרבעדבעד

למדיניות . ד5.5.2-ו. ג5.5.2לאשר את המחיקה של סעיפים 

לעניין סכומי התקרות של עלות פרמיית )התגמול הנוכחית 

בהתקשרות בפוליסה , הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית

.(לביטוח אחריות נושאי משרה

לאלאלאכן98.97רוב נדרשאושרבעדבעד

ח הדירקטוריון על מצב "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו29/12/2020מיוחדת1,3920.12891.7926905נטו מלינדה1105097

.2019 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

לאלאלאכןדיוןדיוןדיון

,  זיו האפטBDO, למנות מחדש את משרד רואה החשבון

עש לאסיפה הכללית , כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה , השנתית הבאה של החברה

.לקבוע את שכרם

לאלאלאכןרוב נדרשאושראין חובת השתתפותבעד

כדירקטור , ר הדירקטוריון מר דוד עזרא"מינוי מחדש של יו

בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה 

.הבאה של בעלי המניות בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

כדירקטור , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר עמיהוד גולדין

בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה 

.הבאה של בעלי המניות בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

כדירקטור , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר יוסף כהנוף

בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה 

.הבאה של בעלי המניות בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרנגדנגד

, גלית מלול' מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת גב

כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום 

.האסיפה הבאה של בעלי המניות בחברה

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים 

בעלת -מ"אחזקות בע. ע.ונושאי משרה במשותף עם נטו מ

ואישורה כהחלטת  ("נטו אחזקות"להלן )השליטה בחברה 

מסגרת לרכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

 5משרה בחברה המשותפת לחברה ולנטו אחזקות לתקופה של 

.שנים שתחילתה ממועד אישור האסיפה הכללית

לאלאלאכןרוב נדרשאושרבעדבעד

הערהמספר


