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בעד בעד 1. הגדלת הכיסוי הביטוחי בפוליסת הביטוח. 0 אמות השקעות בע"מ 02.03.2008 1

בעד בעד 2. רכישת פוליסת ביטוח לתקופה שמיום 1.4.08

74.28 בעד בעד 3. תיקון תקנון לענין פטור ביטוח ושיפוי

83.13 בעד בעד 4. מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה

88.78 בעד בעד 1. אישור עסקה עם קרוב של בעל שליטה. 0.141 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 11.03.2008 2

99.99 בעד אין חובת 2. מינוי דח"צ.

97.42 בעד בעד 3. החלפת תקנה 132 לתקנון החברה.

100.00 בעד בעד 4. הגדלת הון המניות.

67.47 בעד נגד 1. אישור הקצאת אופציות למר אליעזר אורן - נשיא וסגן יו"ר הדירקטוריון 0.154 מטריקס אי.טי בע"מ 12.03.2008 3

57.72 בעד נגד 1. אישור שיתוף פעולה בהשקעות. 0.123 דלק נדל"ן בע"מ 18.03.2008 4

97.95 בעד בעד 2. אישור הסכם הלוואה בין ויתניה עם נכסי דמר.

בעד אין חובת 1. מינוי דירקטורים. 0.016 פורמולה מערכות (1985)בע"מ 20.03.2008 5

בעד אין חובת 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד נגד 3. אימוץ תוכנית הקצאת אופציות לעובדים.

בעד נגד 4. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

בעד נגד 5. תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה.

בעד נגד 6. הקצאת אופציות למנכ"ל החברה.

בעד אין חובת 7. דיון בדוחות כספיים.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.082 בנק הפועלים בע"מ 20.03.2008 6

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד בעד 3. אישור מתן גמול לדירקטורים.

97.00 בעד בעד 4. אישור מתן גמול לדירקטורים - גב' אפרת פלד וניר זיכלינסקי.

99.22 בעד בעד 5. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

91.31 בעד בעד 6. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד לא משתתף 7. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

84.55 בעד נגד 8. הקצאת אופציות ליו"ר הדירקטוריון.

97.00 בעד בעד 1. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים. 0.162 אלביט מערכות בע"מ 23.03.2008 7

בעד אין חובת 2. מינוי דח"צ.

בעד אין חובת 3. תנאי כהונה של דירקטורים.
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99.80 בעד בעד 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה. 0.269 בנק מזרחי טפחות בע"מ 27.03.2008 8

100.00 בעד בעד 1. שינוי בתנאי כתבי האופציה. 1.36 י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 30.03.2008 9

96.63 בעד 1. ביטול הצמדת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 1). 0 י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 30.03.2008 10

96.16 בעד 2. ביטול הצמדת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2).

75.19 בעד 3. תיקון תקנון החברה בעניין פטור שיפוי וביטוח נושאי משרה.

100.00 בעד 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

100.00 בעד 5. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה.

81.44 בעד 6. אישור מתן כתב פטור לבעלי השליטה

75.64 בעד 7. אישור מתן כתב שיפוי לבעלי השליטה

81.44 בעד 8. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.

75.60 לא משתתף 9. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

בעד 10.מתן בונוס לנושאי משרה בחברה.

נגד נגד 1. התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת אפריקה השקעות בעלת השליטה בחברה. 0.033 אפריקה ישראל נכסים בע"מ 01.04.2008 11

84.10 בעד בעד 2. התקשרות בהסכם מימון עם חברת אפריקה מימון. חברה בת של בעלת השליטה.

96.80 בעד בעד 3. אישור הסדר שימוש במטוס בין החברה לבין חברת בת של בעלת השליטה.

89.92 בעד בעד 1. תנאי כהונתו של נושא משרה בחברה. 0.2 אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ 02.04.2008 12

100.00 בעד בעד 1. חלוקת דיבידנד. 0.068 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 03.04.2008 13

85.87 בעד בעד 1. אישור הסדר לפיו החברה ותאגידים פרטיים המוחזקים על ידה יהיו רשאים לעשות 0.141 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 03.04.2008 14

שימשו במטוס של אי.די.בי חברה לפיתוח - בעלת השליטה בחברה.

89.32 בעד בעד 1. אישור הסדר לפיו החברה ותאגידים פרטיים המוחזקים על ידה יהיו רשאים לעשות 0.127 כור תעשיות בע"מ 03.04.2008 15

שימוש במטוס של אידיבי פיתוח - בעלת השליטה בחברה.

94.10 בעד בעד 1. אישור הסדר לפיו החברה ותאגידים פרטיים המוחזקים על ידה יהיו רשאים לעשות 0.341 חברה לנכסים ולבנין בע"מ 03.04.2008 16

שימוש במטוס של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בעל השליטה בחברה.

בעד 1. אישור הסדר שימוש במטוס על ידי החברה וחברות קשורות ונושאי משרה בה. 0.249 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 03.04.2008 17
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