
הוראת המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסוג האסיפהמספר ניירתאריך האסיפהחברה
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לאדיוןדיוןדיון.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב
לאדיוןדיוןדיון1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

לאדיוןדיוןדיון1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב
לאדיוןדיוןדיון1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, אשר 
לאדיוןבעדדיוןפורסם על-ידי השותפות ביום 23.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023917).

2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, 
כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את 
שכרם.

בעד

לאעברבעד

1. אישור מינוי מחדש של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיוחדת13:00777037 04/09/17שופרסל בע"מ
לא99.64עברבעדבעדממועד אישור האסיפה הכללית

1. אישור רכישת תקופת גילוי של פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה קודמת (כהגדרתה בדוח 
לאעברנגדבעדהזימון המצ"ב), מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2017, כמפורט בסעיף 1.1 ו-2.1 לדוח הזימון המצ"ב.
2. אישור הארכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה נוכחית (כהגדרתה בדוח הזימון המצ"ב) עד ליום 

לאעברנגדבעד31.12.2017, כמפורט בסעיף 1.2 ו-2.2 לדוח הזימון המצ"ב.
1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

לאדיוןדיוןדיוןהחברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
2. מינוי מחדש את ה"ה אברהם זלדמן יו"ר הדירקטוריון, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, 

לאעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת

לאעברבעדבעד3. מינוי מחדש את ה"ה הראל ויזל, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת

לאעברבעדבעד4. מינוי מחדש את ה"ה אברהם פוקס, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת
5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רונן, המכהנת במועד זימון האסיפה כדירקטורית בלתי תלויה של החברה, 

לאעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת
6. מינוי מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, 

כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרם ובגין שירותים נוספים שניתנו לחברה, 
ככל שישנם.

בעד
לאעברבעד

לא99.86עברבעדבעד7. הארכת כהונתו של מר אלון כהן, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים

לאדיוןדיוןדיון1.הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה 

לאעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.
 TO REELECT DR. EYAL KISHON AS AN OUTSIDE DIRECTOR FOR AN ADDITIONAL .1

TERM OF THREE YEARSלאעברנגדנגד
 TO REELECT MR. JOSEPH TENNE AS A CLASS II DIRECTOR FOR AN ADDITIONAL . .2

TERM OF THREE YEARSלאעברנגדנגד
 (RSUs)TO APPROVE THE ANNUAL GRANT OF 7,500 RESTRICTED SHARE UNITS  .3
 TO EACH DIRECTOR OF THE COMPANY, OTHER THAN DIRECTORS EMPLOYED BY

THE COMPANY
נגד

לאעברנגד
 .TO APPROVE AN AMENDMENT TO THE EMPLOYMENT AGREEMENT OF MR . .4
 SHABTAI ADLERSBERG, THE COMPANY’S PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE

OFFICER AND A MEMBER OF THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS
נגד

לאעברנגד
 TO RATIFY THE APPOINTMENT OF THE COMPANY’S INDEPENDENT AUDITORS .5
 FOR 2017 AND TO AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO DETERMINE THE

COMPENSATION OF THE AUDITORS
בעד

לאעברבעד
לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016.

2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד 
למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין 

שירותים נוספים לשנת 2016.
בעד

לאעברנגד
לאעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.

לאעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.
לאעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.
לאעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.
לאעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה.

לאעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה.
לאעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה.

10. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה - הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב 
לאעברבעדבעדהצבעה, בנוסח המפורט בדוח המיידי.

לאעברבעד1. תיקון תקנון החברהמיוחדת12:001132315 13/09/17קבוצת אשטרום בע"מ

To approve the Company's engagement in directors and officers insurance policies, as a מיוחדת10:00281014 14/09/17כימיקלים לישראל בע"מ
framework transaction, for a period of three years starting September 1, 2017לא51בעדבעדבעד

1. מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה כאשר בהתאם 
לאבעדבעדבעדלתקנון החברה, הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.

2. אישור מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה אשר אינם 
דירקטורים חיצוניים (שימשיכו לכהן עד תום כהונתם הסטטוטורית), ה"ה אלפרד אקירוב, ד"ר יהושע רוזנצוויג 

ואיתן רף, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה.
בעד

לאבעדבעד
3. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה 

לאלא נדרשדיוןדיוןביום 31 בדצמבר 2016.

שנתית ומיוחדת11:00230011 18/09/17בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 708 מיליון 

ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.25601289 ש"ח למניה, ו- 25.601289% מהונה המונפק 
והנפרע של החברה.

בעד
לאבעדבעד

לא96.32בעדבעדבעד1. מינוי מר אברהם ביגר לדירקטור חיצוני בחברה.
לאבעדבעדבעד2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם

לאדיוןדיוןדיון3. דוחות כספים לשנת 2016
לאבעדבעדבעד4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.

לאבעדבעדבעד5. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.
לאבעדבעדבעד6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.
לאבעדבעדבעד7. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.
לאבעדבעדבעד8. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.

 1. אישור ואשרור התקשרותה של החברה עם אפריקה השקעות בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול
2. התקשרות של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה

לא99.220.1עברבעדבעד1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוחמיוחדת14:001092345 28/09/17חלל תקשורת בע"מ
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

עברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
עברבעדבעד3. מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה
עברבעדבעד4. מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה

עברבעדבעד5. מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה
עברבעדבעד6. מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה

עברבעדבעד7. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016

עברבעדבעד2. אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש - סומך חייקין
עברבעדבעד3. מינוי דירקטור מחדש - מר חיים צוף

עברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה
עברבעדבעד5. אישור מינוי לראשונה של מר יחזקאל חוגי כדירקטור

100עברבעדבעד6. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
100עברבעדבעד7. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (כפוך לאישור החלטה מס' 6)

99.55עברבעדבעד8. אישור הארכת תוקף כתב שיפוי שניתן ע"י החברה ליו"ר דירקטוריון החברה
99.12עברבעדבעד1. אישור מינוי לראשונה של מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה

עברבעדבעד2. אישור מתן התחייבות לשיפוי למר גדעון אלטמן
עברבעדבעד3. אישור מתן התחייבות לפטור למר גדעון אלטמן

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016
בעדבעדבעד2. מינוי מחדש של רו"ח מבקר מחדש - סומך חייקין

בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של הגב' הדר בן-גור שם-טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
100בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר גלעד ריצ'מן כדירקטור חיצוני בחברה

100בעדבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר יוסף ירום כדירקטור חיצוני בחברה
100בעדבעדבעד8. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

100בעדבעדבעד9. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עד 3 שנים
100בעדבעדבעד10. אישור הארכת תוקף כתב שיפוי שניתן ע"י החברה ליו"ר דירקטוריון החברה

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016
בעדבעדבעד2. אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר

בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד6. אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
92.23בעדבעדבעד7. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016
בעדבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר

בעדבעדבעד3. אישור מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כיו"ר דירקטוריון החברה
בעדבעדבעד4. אישור מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. אישור מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד6. אישור מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד7. אישור מינויה מחדש של דב' גתית גוברמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
בעדבעדבעד8. אישור מינויו מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בלתי תלוי בחברה

98.72בעדבעדבעד9. אישור הענקת שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה
בעדבעדבעד10. אישור תיקון תקנון החברה

לא עברבעדבעד11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור ולנושאי משרה בחברה
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016

בעדבעדבעד2. מינוי מחדש ברואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם
בעדבעדבעד3. בחירת דירקטור – ד"ר סמאר חאגי' יחיא – לא דרוש אישור דח"צ
לא עברבעדבעד4. בחירת דירקטור – ד"ר דוד צביליחובסקי - לא דרוש אישור דח"צ
לא עברבעדבעד5. בחירת דירקטור חיצוני – פרופ' חיים לוי - לא דרוש אישור דח"צ

69.68בעדבעדבעד6. בחירת דירקטור – גב' ציפורה סמט - לא דרוש אישור דח"צ
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016

בעדבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קיסרר, כרו"ח המבקר של החברה
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר יהודה נפתלי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. מינויו מחדש של מר ברק בן אליעזר כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד6. מינויו מחדש של מר ישראל יעקבי כדירקטור בחברה

לא 0.01

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 

שנתית09/10/2017 16:00ביג מרכזי קניות בע"מ  1097260

לאשנתית03/10/2017604611 14:00בנק לאומי לישראל בע"מ  0.1

שנתית03/10/2017390013 14:00

שנתית02/10/2017755017 15:00

מיוחדת02/10/2017 15:00קבוצת אחים נאוי בע"מ 

לא0.07

לא0.15

לא02/10/20170.02 17:00אלקו בע"מ  שנתית694034

0.01

0.03שנתית17:005010129 01/10/17אלקטה מוצרי צריכה בע"מ

שנתית ומיוחדת14:001081165 25/09/17מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מיוחדת26/09/20171091354 14:00אפריקה ישראל נכסים בע"מ

מיוחדת15:001098565 05/09/17רבוע כחול נדל"ן בע"מ

שנתית ומיוחדת11:001087022 07/09/17פוקס-ויזל בע"מ

אג"ח10:001101567 03/09/17אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

יחידת השתתפות16:00475020 03/09/17דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

שנתית12:001097278 13/09/17אמות השקעות בע"מ

שנתית15:00387019 17/09/17אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

שנתית16:00232017 11/09/17ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת

שנתית14:001082965 12/09/17אודיוקודס בע"מ

לאבעדבעדבעד 84.940.06

לא0.15

לא

שנתית02/10/2017 14:00יואל ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ  לא5830130.09

208017

אקיוטל בע"מ



בעדבעדבעד7. מינויו מחדש של מר דניאל נפתלי
97.09בעדבעדבעד8. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה

88.05בעדבעדבעד9. אישור מינויה לראשונה של גב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה
בעדבעדבעד1. אישור מינויו לראשונה של מר alexander dexne כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד2. אישור הכללתו של מר alexander dexne בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוכחית
בעדבעדבעד3. אישור הכללתו של מר alexander dexne בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות

Dexne בעדבעדבעד4. אישור מתן כתב שיפוי למר
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח דירקטוריון של החברה לשנת 2016

בעדבעדבעד2. מינוי רו"ח מבקר מחדש - קוסט פורר גבאי
בעדבעדבעד3. מינוי דירקטור מחדש- מר ערן גריפל

בעדבעדבעד4. מינוי דירקטור מחדש- מר גדליה דורון
בעדבעדבעד5. מינוי דירקטור מחדש –מר שלמה מילוא

בעדבעדבעד6. מינוי דירקטורית מחדש- גב' אורלי ירקוני
בעדבעדבעד7. אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה

99.05בעדבעדבעד8. אישור מינויו מחדש של מר חיים ארהון כדירקטור חיצוני
91.67בעדבעדבעד9. אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה 

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016
בעדבעדבעד2. אישור מינוי רו"ח מבקר, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר דרגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעדבעדבעד7. אישור מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
בעדבעדבעד8. אישור תגמול למר דאגלס ווילאם ססלר בגין כהונתו

91.84בעדבעדבעד9. תיקון התקנון ההתאגדות של החברה
בעדבעדבעד10.תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים

99.75בעדבעדבעד11. חידוש התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים
99.69בעדבעדבעד12. חידוש ועדכון הסכם 2012 עם נורסטאר החזקות

60.6בעדבעדבעד13. אישור תנאי התגמול למר צבי גורדון
לא81.60.06בעדבעדבעד1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איזי כהן, מנכ"ל החברה מיוחדת23/10/2017224014 16:00כלל ביטוח בע"מ

בעדבעדבעד1. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר לחברה
דיוןדיוןדיון2. דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016

דיוןדיוןדיון3. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016
בעדבעדבעד4. אישור מינויים מחדש של ה"ה אדם צ'זנוף, אלון שליו, פרד גלוקמן, יואב רובינשטיין, אריה סבן, אורי ירון, ברק פרידור

בעדבעדבעד5. אישור תנאי כהונת דירקטורים המכהנים בחברה, כמפורט להלן
בעדבעדבעד6. אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג

בעדבעדבעד1. מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית
בעדבעדבעד2. מינוי מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור

בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של עו"ד חיים אלמוג כדירקטור
דיוןדיוןדיון4. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

בעדבעדבעד5. מינוי מחדש של רואה חשבון-מבקר
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016 
בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד7. אישור מינוי של מר ירון זלמצן כדירקטור בלתי תלוי בחברה
בעדבעדבעד8. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה

בעדבעדבעד9. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה
בעדבעדבעד10. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה

בעדבעדבעד11. אישור מינויו לראשונה של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
נגדנגדנגד12. אישור מינויו לראשונה של מר אלן גלמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

62.54בעדבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול בחברה
בעדבעדבעד2. אישור תנאי כהונה של מר שוקי אורן

לא99.60.04בעדבעדבעד1. אישור מינויה של גב' יעל אנדורן כדירקטורית חיצונית בחברהמיוחדת29/10/20171087824 15:00אלעל בע"מ
דיוןדיוןדיון1. דיווח על המשך כהונתם של חלק מהדירקטורים

2. דיון בדחות הכספיים של הבנק לשנת 2016, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון 
דיוןדיוןדיוןהמבקרים לבעלי המניות

דיוןדיוןדיון3. דיווח על שכר רואה חשבון המבקר לשנת 2016
בעדנגדבעד4. מינוי מחדש של רו"ח המבקר- סומך חייקין ושות' לשנת 2017

בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר דניאל פורמן כדירקטור חיצוני בחברה
99.53בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר יוסף הורוביץ כדירקטור חיצוני בחברה

99.84בעדבעדבעד7. אישור מחדש של העסקתה של הגברת יהודית דגן 
97.13בעדבעדבעד8. תיקון תקנון החברה

בעדבעדבעד9. אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים
99.46בעדבעדבעד10. אישור הענקת כתב שיפוי המתוקן לדירקטורים שהינם בעלי שליטה

בעדבעדבעד11. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון לשנת 2016

בעדנגדבעד2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר גילון בק 
בעדנגדבעד3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר רון בן חיים

נגדנגדנגד4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר גז זאבי
בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר בן ציון הוד

בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר צבי ברומברג 
בעדנגדבעד7. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון-מבקר

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016
בעדנגדבעד2. מינויו מחדש של המשרד רואה חשבון-מבקר

בעדבעדבעד3. לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס הון
91.68בעדנגדבעד1. חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה

בעדבעדבעד2. מינוי מחדש כדירקטור של מר יחזקאל דברת המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
בעדנגדבעד3. מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור 

בעדבעדבעד4. מינוי מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בלתי תלוי
בעדנגדבעד5. מינוי מחדש של רואה חשבון-מבקר של החברה

דיוןדיוןדיון6. דיון בדוח התקופתי לשנת 2016
97.85בעדבעדבעד1. מינויו מחדש של מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצנוי בחברה

80.8לא עברנגדנגד2. מינויו מחדש של מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה
בעדנגדנגד4. מינויה מחדש של מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה

לא עברבעדבעד5. אישור מינוי מחדש של רואה חשבון-מבקר
דיוןדיוןדיון6. דיון על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016

דיוןדיוןדיון7. דיון בדוח התקופתי של החברה
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016

בעדנגדבעד2. מינוי רו"ח מבקר מחדש - KPMG סומך חייקין
בעדבעדבעד3. תיקון סעיפים לתקנון החברה
92.25בעדבעדבעד4. תיקון סעיפים לתקנון החברה

בעדבעדבעד5. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעלי השליטה
99.83בעדבעדבעד6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעלי השליטה

בעדנגדנגד7. מינוי דירקטורית מחדש – גב' עופרה שטראוס
בעדנגדנגד8. מינויה של דירקטור מחדש – מר דוד מושביץ

נגדנגדנגד9. מינוי דירקטור מחדש – מר אריה עובדיה
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016

בעדבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון-מבקר
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר אייל שלמון כדירקטור
בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור
בעדבעדבעד5. מינויו מחדש של מר עופר צמחי כדירקטור

בעדבעדבעד6. מינויו מחדש של גב' דליה בן שאול קרייר כדירקטור
בעדבעדבעד7. מינויו מחדש של מר אבנר גזית כדירקטור
בעדבעדבעד8. מינויו מחדש של מר אופיר צדוק כדירקטור

בעדנגדנגד9. מינויו מחדש של מר אנדי קדר כדירקטור
בעדבעדבעד10. אישור דיבידנד סופי לשנת 2016 בגובה דיבידנד הביניים ששולם על פי החלטות הדירקטוריון

בעדנגדבעד1. מינויו מחדש של מר דניאל בירנבאום כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד2. מינויו מחדש של מר גו'נתן קולודני כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר טורסן קוסטר כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד4. לאשר מסגרת לקבלת אופציות לדירקטורים שאינם עובדי החברה
בעדבעדבעד5. לאשר קבלת אופציות לאיבשי אברהמי, יחזקאל אופיר, דוד מוריס, טורסן קוסטר ולארי הונובר כדירקוטרים שאינם עובדי החברה

בעדבעדבעד6. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון-מבקר סומך חייקין
100בעדבעדבעד1. מינויו של מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני

בעדבעדבעד2. הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית
בעדבעדבעד3. הכללת מר יעקובסון בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות

בעדבעדבעד4. אישור מתן כתב שיפוי למר יעקובסון
בעדבעדבעד5. מינוי מחדש רואי חשבון מבקרים בישראל
בעדבעדבעד6. מינוי מחדש רואי חשבון מבקרים בהולנד

לא97.630בעדבעדבעד1. אישור התקשרות החברה עם קבוצת אשטרום מיוחדת נדחית26/11/2017251017 12:00אשטרום נכסים בע"מ 
בעדנגדבעד1. מינוי מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד2. מינוי מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה

בעדנגדבעד3. מינוי מחדש של מר רוני אל דור כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד4. מינוי מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד5. מינוי מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור בחברה

בעדנגדבעד6. מינוי מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד7. אישור דוח הדירקטוריון על מצבה העסקי של החברה ודוחות כספיים לשנת 2016

בעדבעדבעד8. אישור דוח תזרים המזומנים של החברה לשנת 2016
בעדנגדבעד9. אישור שחרורם מאחריות של חברי דירקטוריון בגין פעילותם בשנת 2016

בעדנגדבעד10. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 והסכמת הדירקטוריון ו/או ועדת הביקורת לקבוע את שכרו
בעדבעדבעד11. אישור חלוקת דיבדנד בסך כולל של 9.8 מיליון דולר

בעדבעדבעד12. אישור מעבר מושבה של החברה מקריסאו לאיין קיימן
בעדבעדבעד13. אישור תזכיר החברה ותקנון ההתאגדות של החברה

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2016.
בעדנגדבעד2. מינוי מחדש של רו"ח-מבקר

בעדנגדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה.
בעדנגדבעד4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה.

בעדנגדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה לוי כדירקטור בחברה.
בעדנגדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה.

בעדנגדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה.
בעדנגדבעד8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה.

בעדנגדבעד9. אישור מינויו מחדש של מר פנסח גינזבורג כדירקטור בחברה.
בעדבעדבעד10. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן כדירקטורית בחברה.

כללית29/11/2017 10:00סאפיינס בע"מ לא1087659 0.01

לא0.13מיוחדת29/11/2017 15:00אלעל בע"מ 1087824

שנתית08/11/2017 15:00שטראוס גרופ בע"מ  לא7460160.02

לא0.06

לא0.12מיוחדת ונדחית25/10/2017198010 14:00כלכלית ירושלים בע"מ

12:00 25/10/2017 מיוחדת1108638מירלנד בע"מ

שנתית30/10/2017 14:00בינלאומי בע"מ לא66769640.09

שנתית24/10/20171083484 14:00פרטנר תקשרות בע"מ

לא0.16

שנתית25/10/2017722314 13:00בנק אגוד לישראל בע"מ

לא 0

לאמיוחדת16/10/20171121607 11:00בראק קאפיטל פרופרטיז אן וי  0.02

לא שנתית17/10/2017 15:00גזית-גלוב בע"מ 126011 1260110.09

לאשנתית ומיוחדת17/10/2017 14:00מנורה מבטחים החזקות בע"מ  0.05 566018

שנתיתאוברסיז קומרס בע"מ לא30/10/201711396170.05 17:00

שנתית02/11/2017 15:00פז נפט חברה נפט בע"מ לא11000070.12

לא0.02

יחידת השתתפות שנתית ומיוחדתרציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת לא01/11/20170.11 12:00 394015

שנתית נדחית02/11/2017 12:00מבטח שמיר אחזקות בע"מ  127019

לאמיוחדת23/11/2017 11:00בראק קאפיטל פרופרטיז אן וי 0.07 1121607

שנתית15/11/2017 13:30מוצרי מעברות בע"מ  לא665071 0.01

לא0.04שנתית16/11/2017 14:00סודהסטרים בע"מ  1121300



11. אישור התקשרות עם חברת כנפיים אחזקות בע"מ בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים 
99.85בעדבעדבעדונושאי משרה קבוצתי ביחד עם כנפיים לתקופה של 3 שנים.

95.12בעדבעדבעד12 .תיקון תקנון החברה
99.87בעדבעדבעד13. אישור מחדש של כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם מבעלי השליטה.

בעדבעדבעד1.מינויו מחדש של מר מיכאל פרידמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
בעדבעדבעד2. מינויה מחדש כדירקטורית בחברה של הגב' רינה באום

בעדבעדבעד3. מינויו מחדש כדירקטור בחברה של מר יורם בן זאב
בעדבעדבעד4. מינויו מחדש כדירקטור בחברה של מר דוד פדרמן

בעדבעדבעד5. מינויו מחדש כדירקטור בחברה של מר דב נינוה
בעדבעדבעד6. מינויו מחדש של פרופ' אהוד ניצן כדירקטור בחברה לראשונה

בעדבעדבעד7. מינויה מחדש כדירקטורית בחברה של פרופ' יולי תמיר
בעדבעדבעד8. אישור תנאי כהונת הדירקטורים

בעדבעדבעד9. אישור מחדש של מסגרת פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים
בעדבעדבעד10. אישור הענקת כתבי שיפוי מחדש לה"ה מיכאל פדרמן ודיוויד פדרמן

בעדנגדבעד11. אישור הארכת כהונתו של רואה חשבון-מבקר
בעדבעדבעד1. מינוי דירקטור מחדש – מר לאון רקאנטי

בעדבעדבעד2. מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש – ד"ר מיכאל ברלוביץ'
בעדבעדבעד3. מינוי דירקטור מחדש – מר יונתן האן

בעדבעדבעד4. מינוי דירקטור לראשונה – מר אסף פומרמן
בעדבעדבעד5. מינוי דירקטור לראשונה – מר פרופ' יצחק קרינסקי

בעדבעדבעד6. מינוי דירקטור לראשונה – מר אסף פומרמן
בעדבעדבעד7. מינוי דירקטור לראשונה – מר גב' גוון א. מלניכוף

בעדבעדבעד8. מינוי דירקטור לראשונה – מר שמואל (מיקי) רובישטיין
בעדבעדבעד9. מינוי דירקטור מחדש – מר דוד צור

בעדבעדבעד10. אישור הענקת כתב שיפוי ופטור בהסכם ההתקשרות עם גב' מלינכוף, מר פרומרמן, פרופ' קרינסקי ומר רובינשטיין
בעדבעדבעד11. אישור מתן מענק אופציות לכל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה

בעדבעדבעד12. אישור הענקת כתבי אופציות ומניות חסומות למנכ"ל החברה, מר עמיר לונדון
בעדבעדבעד13. אישור תיקון גובה הפרמיה המקסימלית בפוליסת אחריות לנושאי משרה

בעדנגדבעד14. אישור מינויו מחדש של הרואה חשבון-מבקר
דיוןדיוןדיון15. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

97.13בעדבעדבעד1. מינוי פרופ' ישראל גלעד כדירקטור חיצוני
96.57בעדבעדבעד2. מינוי הגב' מירי לנט שריר לדירקטורית חיצונית

97.63בעדבעדבעד3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה 
84.58בעדנגדבעד4. אישור תנאי העסקה – מר יאיר המבורגר 

76.7בעדבעדבעד5. אישור תנאי העסקה – מר גדעון המבורגר 
76.7בעדבעדבעד6. אישור תנאי העסקה – מר יואב מנור 

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016
בעדנגדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני – כדירקטור בחברה

בעדנגדבעד3. אישור מינויה מחדש של גב' אפרת פלד – כדירקטורית בחברה
בעדנגדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי – כדירקטור בחברה

בעדנגדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר עידן שטרן – כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר טל עצמון – כדירקטור בחברה

בעדנגדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר שלום שמחון – כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד8. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

63.48בעדבעדבעד9. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר יובל דגים
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

בעדנגדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של הגב' אירית שטרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
99.2בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה

בעדנגדבעד1. מינויו מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור
בעדנגדבעד2. מינויה של גב' קרן שריד כדירקטורית

בעדנגדבעד3. הקצאת אופציות לגב' קרן שריד
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של רואה חשבון-מבקר

דיוןדיוןדיון5. דיון בדוחות הכספיים של החברה
בעדנגדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר מאוריסיו וויאור, דירקטור המכהן בחברה

בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס, דירקטור המכהן בחברה
בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה, דירקטור המכהן בחברה

51בעדבעדבעד4. תיקון מדיניות התגמול של החברה
51בעדבעדבעד5. אישור מנגנון הענקת מענק שנתי למנכ"ל החברה

51בעדבעדבעד6. אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה
דיוןדיוןדיון7. אישור מינויים של רואי החשבון המבקרים של החברה

דיוןדיוןדיון8. דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.16
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

בעדבעדבעד2. אישור חידוש מינויו של משרד רואה החשבון סומך חייקין
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה ואישור תגמולו

בעדבעדבעד6. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה
בעדבעדבעד7. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה

100בעדבעדבעד8. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח למנכ"לים
בעדבעדבעד9. אישור התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה החברה

בעדבעדבעד10. אישור התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה החברה
99.71בעדבעדבעד11. אישור התקשרות החברה בכתב שיפוי למנכ"לים

בעדבעדבעד12. אישור התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה החברה

77.54בעדבעדבעד13. אישור התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה החברה
בעדבעדבעד14. אישור התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות למנכ"לים

בעדבעדבעד15. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה
לא80.480.04בעדנגדבעד1. עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה לשנת 2017-2019 ואישורה מיוחדת12/12/20171081165 13:00מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב-31.12.2016
89.27בעדבעדבעד2. אישור המשך התקשרות פלסאון והקיבוץ, בהסכם כ"א ושירותי ניהול

בעדבעדבעד3. מינוי מחדש של דירקטור - מר שאול אשכנזי
בעדבעדבעד4. מינוי מחדש של דירקטור- מר יורם דרור
בעדבעדבעד5. מינוי מחדש של דירקטור- מר גרשון פלג

בעדבעדבעד6. מינויה מחדש של דירקטורית - גב' ליאת נתיב
בעדנגדבעד7. מינויה מחדש של דירקטורית - גב' רובין עוגן

בעדבעדבעד8. מינוי מחדש של דירקטור- מר עמי שלזינגר
בעדבעדבעד9. מינוי מחדש של דירקטור- מר שמעון זילס

בעדבעדבעד10. מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה - קסלמן וקסלמן
בעדדיוןדיון11. דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה חשבון-מבקר

לא98.20.07בעדבעדבעד1. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב' סמדר נמרודימיוחדת12/12/20176120182 15:00חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ
דיוןדיוןדיון1. קבלת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה
99.99בעדבעדבעד6. מינוי דירקטור חיצוני – מר איתיאל אפרת

63.73לא עברבעדלא עבר7. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת רבבה ניהול בע"מ
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה

בעדנגדבעד4. אישור מינויה מחדש של גב' רונית כהן ניסן כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית

בעדבעדבעד6. מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון מבקר
לא99.850.02בעדבעדבעד1. אישור חידוש מתן כתבי שיפוי לנושאי משרהמיוחדת19/12/20171100957 10:00אבגול תעשיות 1953 בע"מ

IC POWER בעדבעדבעד1. החלטה רגילה לאשרור המכירה של עסקי
בעדבעדבעד2. אישור החלטה מיוחדת לאשר הפחתה של ההון היחס לחלוקה הפוטנציאלית

99.68בעדבעדבעד1. חידוש ועדכון תנאי ההעסקה של גב' יפית אטיאס, כסמנכ"ל שיווק בחברה
95.25בעדבעדבעד2. חידוש וההעסקת של קרובים של בעלי השליטה בחברה

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016
בעדנגדבעד2. מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר- זיו האפט

בעדבעדבעד3. מינויה מחדש של הגב' ליאורה עופר כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר רון אבידן כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. מינויו מחדש של מר עודד שמיר כדירקטור בחברה
88.32בעדנגדבעד6. הארכת תנאי כהונתה של הגב' ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון ומבעלי השליטה

דיוןדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת 2016
בעדבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי החשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה

בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של ד"ר משה בן שאול, המכהן כיו"ר דירקטוריון, כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר קלוד בן שאול כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד5. מינויה מחדש של גב' תמר גלילי כדירקטורית בחברה
בעדנגדבעד6. מינויה מחדש של גב' טל ירון אלדר כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד1. אישור פוליסת ביטוח חדשה לנושאי משרה ודירקטורים 
בעדבעדבעד2. אישור תיקון סעיפי פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים במדיניות התגמול

בעדבעדבעד1. מינויו מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד2. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. מינויו מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה 
בעדנגדבעד6. מינויו מחדש של רו"ח מבקר לחברה BDO זיו האפט

דיוןדיוןדיון7. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016

בעדבעדבעד2. מינויו מחדש של משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרו"ח מבקר של החברה
בעדנגדבעד3. מינויו מחדש של מר ישי דוידי כיו"ר דירקטוריון החברה
בעדנגדבעד4. מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה

בעדנגדבעד5. מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד6. מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד7. מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה

מיוחדת24/12/20171103878 13:00רבל אי.ס.אס בע"מ
1. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם רביב אי.סי.אס בע"מ ואת ביצוע והשלמת המיזוג בין החברה 

לא0.00בעדנגדנגדלבין רביב
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ושל הדירקטוריון לשנת 2016

בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק
בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק

בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של רון גזית כדירקטור בבנק

שנתית21/12/2017 14:00ריט 1 בע"מ לא10989200.31

שנתית21/12/2017 16:00אינרום תעשיות בנייה בע"מ לא11323560.15

14:00 21/12/2017 לא0.04שנתית ומיוחדת253013מדטכניקה בע"מ

מיוחדת21/12/2017 14:00ביקומיוניקיישנס בע"מ לא110766360.04

שנתית19/12/2017 16:00רמי לוי בע"מ לא11042490.03

לא0.06

שנתית20/12/2017 14:00מליסרון בע"מ לא32301470.01

שנתית18/12/2017 14:00אפריקה ישראל נכסים בע"מ לא10913540.06

כללית19/12/2017 11:00קנון הולדינגס בע"מ 1134139

שנתית30/11/2017 16:30אלקטרה בע"מ לא7390370.08

שנתית30/11/2017 15:00הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ לא11363160.07

שנתית30/11/2017 15:00שיכון ובינוי בע"מ לא11358880.08

שנתית30/11/2017 14:00אלביט מערכות בע"מ לא1081124 0.06

כללית30/11/2017 14:00קמהדע בע"מ לא10941190.15

שנתית03/12/2017 14:00ברינסוויי בע"מ לא11007180.25

שנתית נדחית04/12/2017 16:00סלקום ישראל בע"מ לא11015340.1

שנתית ומיוחדת13/12/2017 11:00מטריקס איטי בע"מ לא4450150.14

מיוחדתאיירפורט סיטי בע"מ לא06/12/201710958350.13 13:00

שנתית ומיוחדת12/12/2017 15:00פלסאון תעשיות בע"מ לא10816030.02



בעדבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק
בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק
בעדבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק

בעדבעדבעד8. אישור מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק
בעדבעדבעד9. אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק

בעדבעדבעד10. אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית בבנק
בעדנגדבעד11. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה

בעדבעדבעד1. אישור מינויה של משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי התעודה
בעדבעדבעד2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות

בעדבעדבעד1. אישור מינויה של משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי התעודה
בעדבעדבעד2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות

בעדבעדבעד1. אישור מינויה של משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי התעודה
בעדבעדבעד2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות

לא0.03בעדבעדבעד1. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברהמיוחדת24/12/2017739037 17:00אלקטרה בע"מ
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016

בעדנגדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון-מבקר
בעדנגדנגד3. מינוי דירקטור מחדש – מר דניאל בלום

בעדנגדנגד4. מינוי דירקטור מחדש – מר אבי בלום
בעדנגדנגד5. מינוי דירקטור מחדש – גב' דבורה פרנקנטל

בעדנגדנגד6. מינוי דירקטור מחדש – מר יעקב יחיאלי
בעדנגדנגד7. מינוי דירקטור מחדש – מר גרשון בן ברוך

לא0.00בעדבעדבעד1. לאשר את תיקון תקנון החברהמיוחדת25/12/2017310011 14:00ארקו החזקות בע"מ
לא0.12בעדבעדבעד1. אישור התקשרויות החברה בביטוח נושאי משרהמיוחדת27/12/2017576017 10:00החברה לישראל בע"מ

לא0.07בעדבעדבעד1. אישור הסכמי הפרישה של המנכלים המשותפים של החברהמיוחדת27/12/20171121607 11:00בראק קאפיטל פרופרטיז אן וי
בעדבעדנגד1. אישור מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה

בעדבעדנגד2. אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה
בעדבעדנגד3. אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה

בעדבעדנגד4. אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה
בעדבעדנגד5. אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה

בעדבעדנגד6. אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה
בעדבעדנגד7. מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה

דיוןדיוןדיון8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016
דיוןדיוןדיון1. הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016

בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר אבי באום כדירקטור בחברה
בעדבעדנגד3. אישור מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אורן מירון כדירקטור בחברה

בעדבעדנגד5. אישור מינויה מחדש של הד"ר הדס גלנדר כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד6. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר קוסט, פורר, גבאי את קסירר

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016
בעדבעדבעד2. אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרו"ח מבקר

בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד6. אישור מינויה מחדש של הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה

בעדבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר גיל ביאנקו כדירקטור חיצוני בחברה
בעדנגדנגד8. אישור עדכון הרכיב קבוע עבור מנכ"ל החברה, מר אורי הדומי

בעדנגדנגד9. אישור מתן מענק אופציות בגובה 50,000 יחידות למנכ"ל החברה
בעדבעדבעד10. אישור מדיניות תגמול של החברה

56.75בעדבעדבעד1. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי דירקטוריון עם מושב משואות יצחק
בעדבעדבעד2. חידוש כהונה של שנה אחת לתרצה פלורנטין-אוטולנגי כדירקטורית בלתי תלויה

בעדבעדבעד3. שינוי שם החברה
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח דירקטוריון של החברה לשנת 2016

בעדבעדבעד2. מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה
בעדבעדנגד5. מינויו מחדש של רואי החשבון של החברה

בעדבעדבעד6. אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה
בעדבעדבעד7. אישור מתן כתב פטור למנכ"ל החברה, מר דוד זבידה

בעדבעדבעד8. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016
בעדבעדבעד2. מינוי רו"ח מבקר- קוסט פורר גבאי את קסירר

בעדבעדבעד3. מינוי מחדש של דירקטור- מר אלי ברקת
בעדבעדבעד4. מינוי מחדש של דירקטור- מר צבי סטפק

בעדבעדנגד5. מינוי מחדש של דירקטור- מר אבנר סטפק
בעדבעדבעד6. מינוי מחדש של דירקטור- מר אבי באשר

בעדבעדבעד7. מינוי מחדש של דירקטור- מר אריה נחמיאס
בעדבעדנגד8. מינוי מחדש של דירקטור- מר דוד ברוך

בעדבעדבעד9. מינוי מחדש של דירקטור- מר אשר דן ינאי שליין
בעדבעדבעד10. מינוי מחדש של דירקטור- מר יהונתן אלכסנדר אסיא

בעדבעדבעד11. אישור הענקת כתבי אופציה לחברי דירקטוריון החברה שאינם בעלי השליטה בחברה
לא100.000.03בעדבעדבעד1. אישור הארכת ההתקשרות עם גב' חוה אקירוב כנאמנת מיצוב וסטנדרטים של מלונות הקבוצה בדרגת סמנכמיוחדת02/01/20183870019 15:00אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016
בעדבעדנגד2. אישור מינויו מחדש של רואה חשבון-מבקר

בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של יו"ר הדירקטוריון מר דני נוה כדירקטור
בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אברהם קנובל כדירקטור
בעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של גב' ורדה אלשייך כדירקטור

בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של גב' חנה מזל מרגליות כדירקטור
99.98בעדבעדבעד1. מינוי מחדש של מר שאול ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה

בעדבעדבעד2. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו 
98.67בעדבעדבעד3. אישור עדכון שכרו החודשי של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה לסך של 85 אלפי ₪ בורטו

בעדבעדבעד1.אישור מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית חיצונית בחברה
בעדבעדבעד2.אישור הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים מר עמירם באום ומר ישי דוידי

אין0.04כן78.72בעדבעדבעד1. מינוי מר עוזי ורדי זר כדירקטור חיצוני בבנק שנתית09/01/2018722314 13:00בנק אגוד לישראל בע"מ 
איןלאבעדנגדבעד1. אישור מינויו מחדש של גב' רות רלבג כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד5. אישור מינויו של מר שגיא קבאלה כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר ג'פרי מרסי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד8.אישור מינויו מחדש של מר ראם עמינח כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד9.אישור מינויו מחדש של מר ליאור ריטבלט כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד10.אישור תגמול הוני לשנת 2018 לדירקטורים בחברה

בעדבעדנגד11.אישור הגמול ההוני של הדירקטורים המכנים מטעם החברה לישראל
לאבעדנגדבעד12.אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר

איןכןדיוןדיוןדיון1.דיון בדוחות הכספיים ליום 31.12.16
לאבעדנגדבעד2.מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר

בעדנגדנגד3.מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה
בעדנגדנגד4.מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה

בעדנגדנגד5.מינויה מחדש של גב' מאיה אלשיך קפלן כדירקטורית בחברה
בעדנגדנגד6.מינוניו מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה

בעדנגדנגד7.מינויו מחדש של מר שגיא קאבלה כדירקטור בחברה
בעדנגדנגד8.מינויו מחדש של פרופסור אריה עובדיה כדירקטור בחברה

בעדנגדנגד9.מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה
בעדנגדנגד10.מינויו מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה

בעדנגדנגד11.מינויו מחדש של גיא אלדר כדירקטור בחברה
94.99בעדבעדבעד12.חלוקת דיבידנד ביניים בסך של כ 65 מיליוני דולר ארה"ב

אין0.04כןבעדבעד-1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברהאג"ח15/01/20181101567 16:00אלון חברת הדלק לישראל בע"מ 
ל.רדיוןדיוןדיון1.הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016

לאבעדנגדבעד2.מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה
כןבעדנגדנגד3.מינויו מחדש של מר בוריס לוין כדירקטור בחברה

לאבעדנגדנגד4.מינויו מחדש של מר שמואל כהן כדירקטור בחברה
כן61.54בעדבעדבעד5.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

כןבעדבעדבעד1. הקצאה ליו"ר דירקטוריון החברה של 23,919 כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר
לא93.13בעדנגדבעד2. הקצאה למנכ"ל החברה של 55,733 כתבי אופציה שאינם רשומים לחברה

83.05בעדבעדבעד1. לאשר מינויה של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית
88.9בעדבעדבעד2. לאשר מינויו מחדש של מר עודד שמיר כדירקטור חיצוני 

דיוןדיוןדיון1.דיון בדו"ח התקופתי ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016
בעדבעדבעד2.אישור מינויו מחדש של מר יהודה שגב כיו"ר דירקטוריון החברה

בעדנגדנגד3.אישור מינויו מחדש של מר הראל שפירא כדירקטור בחברה
בעדנגדנגד4.אישור מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כדירקטור בחברה

בעדנגדנגד5.אישור מינויו מחדש של מר גיל שפירא כדירקטור בחברה
בעדנגדנגד6.אישור מינויו מחדש של מר חן שפירא כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד7.אישור מינויה מחדש של גב' עינת צפריר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
בעדבעדבעד8.מינויו מחדש של משרד מאיה

61.77בעדנגדנגד1.אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיו"ר דירקטוריון
99.96בעדבעדבעד2.אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן

אין0.02כןבעדבעדבעד1.אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה.מיוחדת30/01/2018665071 13:00מוצרי מעברות בע"מ 
אין0.08כןבעדבעדבעד1. תיקון תקנון החברהמיוחדת01/02/2018739037 17:00אלקטרה בע"מ

52.05בעדנגדנגד1. מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה, לסמנכ"ל שיווק בחברה
93.13בעדבעדבעד2. אישור הענקת כתב שיפוי לגב' נופר ממרוד
52.96לא עברבעדבעד3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד

אין0.08כן99.83בעדבעדבעד1. מינויה של גב' רונית אברמזון לדירקטורית חיצונית בבנקמיוחדת05/02/2018662577 16:00פועלים בע"מ
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2016

בעדנגדבעד2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר אמנון ליאון כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד5. מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה

בעדבעדבעד6. מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור בחברה
בעדנגדבעד7. אישור תיקון תקנון החברה

אין0.17כן99.62בעדבעדבעד1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקימיוחדת06/02/20181087824 16:00אלעל בע"מ
97.68בעדבעדבעד1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות

54.93בעדבעדבעד2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים
99.76בעדבעדבעד3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים

בעדבעדבעד4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה
99.27בעדבעדבעד1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאר וברק רוזן

מיוחדת15/02/2018 13:00מוצרי מעברות בע"מ אין0.02כן665071

מיוחדת15/02/2018 15:00ישראל קנדה בע"מ (ט.ר) בע"מ אין0.08כן434019

איןכן 0.00

אין 0.07

מיוחדת נדחית17/01/2018314013 12:00דנאל בע"מ

אין כן

אין0.00

0.05

שנתית21/01/2018 14:00שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ 

1131523

1093202

1133875

שנתית ומיוחדת 16/01/2018 16:00מגדלי הים התיכון 
נדחית

מיוחדת17/01/2018 15:00דור אלון אנרגיה בישראל בע"מ

שנתית25/12/2017 14:00מפעלי מפס מיגון בע"מ לא3150100.04

דלתא גליל תעשיות בע"מ 

חילן בע"מ

10:00 27/12/2017

16:00 27/12/2017

מיוחדת

שנתית

627034

1084698

0.01

0.1

לא

לא

לאמיוחדת27/12/2017 16:00מזור רובוטיקה בע"מ

לא בנק לאומי לישראל בע"מ 6040265

16:00 24/12/2017

16:03 24/12/2017

16:03 24/12/2017

אגח

אגח

אגח

6040141

6040257

60402650.13

שנתית24/12/2017 15:00מזרחי טפחות בע"מ לא6954370.04

בנק לאומי לישראל בע"מ 6040141

בנק לאומי לישראל בע"מ 6040257

0.41

0.27

לא

לא

0.01 1106855

לא0.05מיוחדת28/12/2017 10:00עלבד בע"מ 625012

מיוחדת28/12/2017 14:00מבני תעשיה בע"מ לא2260190.11

שנתית ומיוחדת28/12/2017 15:00מיטב דש השקעות בע"מ לא10301560.05

מדטכניקה בע"מ 

גילת רשתות לווין בע"מ 

כימיקלים לישראל בע"מ 

אין0.13

אין

אין 14:00 04/01/2018

14:00 04/01/2018

שנתית03/01/2018 14:00כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ לא224014 0.06

0.04שנתית10/01/2018 10:00

אין 0.03 כן מיוחדת29/01/2018 11:00נ.ר ספאנטק תעשיות בע"מ  1090117

אין

0.04

בתי זיקוק לנפט בע"מ 

253013

1082510

281014

2590248

מיוחדת

כןשנתית ומיוחדת

כן

כן

כן
0.05שנתית ומיוחדת14/01/2018 17:00

אין0.11

אין0.08כן מיוחדת04/02/2018258012 15:00תדיראן הולדינגס בע"מ

שנתית06/02/2018 10:00החברה לישראל בע"מ כן576017



99.6בעדבעדבעד2. אישור הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה
98.98בעדבעדבעד1. אישור מינויה מחדש של הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית

46.56לא עברבעדבעד2. אישור מינויה לראשונה של הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית
אין0.07כן96.65בעדבעדבעד1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמןמיוחדת20/02/2018777037 14:00שופרסל בע"מ

אין0.04כןבעדבעדבעד1. אישור ההסכם עם אנרג'יאן ישראל בע"מ לרכישת גז טבעי על ידי החברה והעסקאות הנובעות מכךמיוחדת22/02/2018281014 10:00כימיקלים לישראל בע"מ
אין0.06כן82.06בעדבעדבעד1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל הלשיטה בחברהמיוחדת28/02/20181084128 13:00קבוצת דלק בע"מ

בעדבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד2. אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון דירקטורית בחברה

בעדבעדבעד3. אישור מינויו לראשונה של מר אבי זכאי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד4. אישור מינויה מחדש של מר רון אטלינגר דירקטור חיצוני בחברה

לא עברנגדנגד5. אישור מדיניות התגמול של החברה
לא עברנגדנגד6. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים 

בעדנגדבעד7. אישור מינויו מחדש של רואה חשבון-מבקר
99.88בעדבעדבעד1. אישור מינויו של מר יעקב בן משה כדירקטור חצוני
99.88בעדבעדבעד2. אישור מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חצוני

בעדבעדבעד3. אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב
אין0.06כן87.91בעדבעדבעד1. להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדח"צמיוחדת06/03/20181084128 13:00קבוצת דלק בע"מ

כן78.51בעדבעדבעד1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה
לא92.16בעדנגדבעד2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה

כן91.83בעדבעדבעד3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016
99.81בעדבעדבעד1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה

99.22בעדבעדבעד2. אישור מינויה לראשונה של גב' שיפי שלוס כדירקטורית חיצונית בחברה
בעדבעדבעד1. אישור הצעה פרטית של מניות החברה לנובל אנרגי'

92.86בעדבעדבעד2. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה
בעדבעדבעד3. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה

84.25בעדבעדבעד4. לאשר הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה
83.1בעדבעדבעד1 .אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת 2018 של גלעד יעבץ, מנכ"ל החברה

83.1בעדבעדבעד2. אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת 2018 של צפריר יואלי
99.9בעדבעדבעד3. אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת 2018 של עמית פז

83.1בעדבעדבעד4. אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה, גלעד יעבץ
83.1בעדבעדבעד5. אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה, צפריר יואלי

100בעדבעדבעד6. אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה, עמית פז
אין0.04כן65.44בעדנגדנגד1. מינוי הגב' עירית שדר כדירקטורית חיצוניתמיוחדת13/03/2018829010 14:00דלק מערכות רכב בע"מ

68.94בעדבעדבעד1. אישור מידיניות תגמול חדשה
68.86בעדבעדבעד2. אישור תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד

בעדבעדבעד3. אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש
בעדבעדבעד4. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

בעדבעדבעד5. אישור עדכון תנאי כהונה של יו"ר דריקטוריון החברה, מר מרדכי פרידמן
אין0.6כן50.75לא עברנגדלפי פסגות+איביאי1. תיקון שטר הנאמנותאג"ח נדחית19/03/20185760160 18:00החברה לישראל בע"מ
אין1.19כן79.69בעדנגדלפי פסגות+איביאי1. תיקון שטר הנאמנותאג"ח נדחית19/03/20185760236 18:00החברה לישראל בע"מ
אין0.63כן73.59בעדנגדלפי פסגות+איביאי1. תיקון שטר הנאמנותאג"ח נדחית19/03/20185760244 18:00החברה לישראל בע"מ

אין0.07כן99.98בעדבעדבעד1. מינוי מר מישאל וקנין כדח"צמיוחדת20/03/2018699017 13:00חברה לנכסים ובניין בע"מ
כן92.24בעדבעדבעד1. אישור תיקונים למדיניות התגמול של החברה

כן92.21בעדבעדבעד2. אישור הקצאת אופציות למנכ"ל
כןבעדבעדבעד3. אישור חידוש הסכם לשירותי ניהול והעברת ידע עם קיבוץ יזרעאל
כן44.99לא עברבעדבעד4. אישור חידוש הסכם לשירותי ניהול והעברת ידע עם קיבוץ יזרעאל

87.95בעדבעדבעד1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין
87.95בעדבעדבעד2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי

99.93בעדבעדבעד3. אישור החזר הוצאות למפקח
אין0.07כן99.84בעדבעדבעד1. מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצונימיוחדת27/03/2018390013 14:00אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

אין0.08כן97.68בעדבעדבעד1. מינוי מחדש של מר יצחק הראל כדירקטור חיצוני בחברה מיוחדת29/03/20181135888 14:00שיכון ובינוי בע"מ
אין0.04כן91.34בעדנגדבעד1. עדכון תנאי ההכהונה והעסקה של מנכל הבנק מר ישראל טראושנתית10/04/2018722314 13:00בנק אגוד לישראל בע"מ

כןבעדבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, יו"ר הדירקטוריון
כןבעדנגדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה

כןבעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי
כןבעדדיוןדיון4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016

כןבעדנגדבעד5. אישור מינויו מחדש של הרואה חשבון-מבקר
כן98.73בעדבעדבעד6. אישור מינויה מחדש של גב' יעל רבהון כדירקטורית  חיצונית

כןבעדבעדבעד7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון
כןבעדבעדבעד8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון

כן87.47בעדבעדבעד9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה
בעדנגדבעד1. אישור מדיניות תגמול של החברה

בעדבעדבעד2. אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה מתוך תכנית האופציות של החברה
POCELL TECH LTD בעדבעדבעד3. אישור להענקת אופציות למנכ"ל החברה על ידי חברת

אין0.01כן82.26בעדבעדבעד1. אישור מינוי של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברהמיוחדת11/04/20181097260 16:00ביג מרכזי קניות בע"מ
כןדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ו-2017

כןבעדנגדבעד2. אישור מינויים מחדש של רואה חשבון-מבקר 
כןבעדבעדבעד3. אישור תיקון תקנון הבנק

כן99.9בעדבעדבעד4. אישור מינויה לראשונה של הגב' דליה לב כדירקטורית חיצונית בבנק
אין0.07כן63.48בעדבעדבעד1. אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, מר רועי גדישמיוחדת17/04/20181820083 12:00אדגר השקעות בע"מ

אין0.06כן96.47בעדבעדבעד1. אישור התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהולמיוחדת17/04/20181091354 14:00אפריקה ישראל נכסים בע"מ
כן90.31בעדבעדבעד1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר פרידמן

כן98.42בעדבעדבעד2. אישור מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק קליין
כןבעדדיוןדיון3. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2016

לאבעדבעדבעד4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר
כןבעדבעדבעד5. הארכת כהונתו של מר חיים פרידמן כדירקטור

לאבעדנגדנגד6. הארכת כהונתו של מר דרור נגל כדירקטור
כןבעדנגדנגד7. הארכת כהונתו של מר ג'ק קליין כדירקטור

כןבעדבעדבעד8. הארכת כהונתה של גב' דפנה דניאלי-אלגזי כדירקטורית
כןבעדבעדבעד9. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור

אין0.11לא98.63בעדנגדבעד1. אישור מינויה לראשונה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברהמיוחדת23/04/2018226019 14:00מבני תעשיה בע"מ
לאבעדנגדבעד1. אישור תנאי כהונתו של המנכ"ל החדש מר רביב צולר

לאבעדנגדבעד2. אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל החדש מר רביב צולר
כןבעדבעדבעד3. אישור מתן מענק מיוחד לשנת 2017 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יוחנן לוקר

כןבעדבעדבעד4. אישור הסכם הניהול המחודש עם בעלת השליטה בחברה, החברה לישראל בע"מ
כןבעדבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'יקובסון כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה
לאבעדנגדבעד7. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן

כןדיוןדיוןדיון8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון של החברה
אין0.05כןבעדבעדבעד1. אישור הכללת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה תנאי הכהונה של הדירקטורים של החברהמיוחדת24/04/20181098565 15:00רבוע כחול נדל"ן בע"מ

כןדיוןדיוןדיון1. הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017
בעדבעדבעד2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד3. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד6. אישור חידוש כהונתה של גב' רובין עוגן כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד7. אישור חידוש כהונתה של גב' אחינועם אלוני כדירקטורית בחברה

בעדבעדבעד8. אישור מינויה לראשונה של גב' סול לביא בן שימול כדירקטורית בחברה
לאבעדנגדבעד9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון  סלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

כןדיוןדיוןדיון10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר
כןדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

לאבעדבעדבעד2. מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
כןבעדנגדנגד3. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו חלופה (א)
כןלא עברבעדבעד4. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו חלופה (ב)

כןבעדבעדבעד5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רודב
כןבעדנגדנגד6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: דורון תורג'מן

כןבעדנגדנגד7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: עמי ברלב
כןבעדבעדבעד8. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: אילן בירן

כןבעדנגדנגד9. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אורלי גיא
כןלא עברנגדנגד10. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אביטל בר דיין

כןבעדבעדבעד11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי
כןבעדנגדנגד12. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות

כןבעדנגדנגד13. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דב קוטלר
כן49.12לא עברנגדנגד14. מינויו של מר דורון בירגר כדירקטור חיצוני

כן59.84בעדנגדנגד15. מינויה של הגב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית
כן59.72בעדבעדבעד16. מינויו של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני
כן68.17לא עברנמנעללא המלצה17. מינויו של מר דוד אבנר כדירקטור חיצוני

כן75.57לא עברנמנעללא המלצה18. מינויו של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני
לא45.97לא עברנגדבעד19. מינויו של מר שלמה זוהר כדירקטור חיצוני

כן39.58לא עברבעדבעד20. מינויה של הגב' נעמי זדנהאוז כדירקטורית חיצונית
כן74.86לא עברנמנעללא המלצה21. מינויו של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני

כןבעדבעדבעד22. אישור חלוקת דיבידנד
כןלא עברבעדבעד23. בעלי מניות מביעים אי אמון ביכולתם של הדח"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את עניינם של בעלי המניות ושל החברה

לאבעדבעדנגד1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2018 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג
לאבעדבעדנגד2. תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג

כןבעדבעדבעד3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, יו"ר דירקטוריון החברה
כןבעדבעדבעד1. מינויו מחדש של ד"ר מיכאל ברונשטיין כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד2. מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר אלי פרוכטר כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר רוני קנת כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד6. אישור מינויה מחדש של הגב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית בחברה
כןבעדבעדבעד7. אישור עדכון תנאי כהונת מנכ"ל ונשיא החברה, מר איתן אופנהיים

כןבעדבעדבעד8. אישור תיקון לתקנון החברה
כןבעדבעדבעד9. אישור מינויו מחדש של משרד הרו"ח המבקר

כן92.07בעדנגדנגד1. אישור התקשרות בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ
כן99.99בעדבעדבעד2. אישור חידוש התקשרות הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ

אין0.11לא93.66בעדנגדבעד1. אישור עדכון שכרו של מנכל החברהמיוחדת30/04/2018759019 14:00גב ים בע"מ
לא55.5בעדנגדבעד1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה
כןבעדבעדבעד2. אישור מינויה של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית

כןבעדבעדבעד3. אישור מינויה מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית
כןבעדבעדבעד4. אישור מינויה מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית

כןבעדבעדבעד5. אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור
כןבעדבעדבעד6. אישור מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור

כןבעדבעדבעד7. אישור מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית
כןבעדבעדבעד8. אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור

לאבעדנגדבעד9. אישור מינוי מחדש של משרד רואה-מבקר 
כןדיוןדיוןדיון10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

כן95.32בעדבעדבעד1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה
כןבעדבעדבעד2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר מוטי קירשנבאום, דירקטור בחברה  ומבעלי השליטה בה

כן86.22בעדבעדבעד3. אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה, מר דורון ארנון
מיוחדת01/05/2018 16:00מגדלי הים התיכון בע"מ אין11315230.06

מיוחדת נמשכת29/04/2018 16:00הכשרת היישוב בע"מ אין9103500.07

שנתית ומיוחדת30/04/2018 16:00עזריאלי בע"מ אין11194780.03

אין

אין0.06

אספן גרופ בע"מ

נובה מכשירי מדידה בע"מ

16:00 26/04/2018

17:00 26/04/2018

שנתית ומיוחדת

שנתית

3130291

1084557

0.08

0.02

0.03

אין

אין

אין0.06שנתית ומיוחדת26/04/2018 11:00בזק בע"מ 230011

כן

אבגול תעשיות 1953 בע"מ

פלסאון תעשיות בע"מ

11:00 24/04/2018

15:30 25/04/2018

שנתית

שנתית

1100957

1081603

מיוחדת22/04/2018 15:00אזורים בע"מ אין7150110.09

מיוחדת24/04/2018 10:00כימיקלים לישראל בע"מ אין2810140.04

שנתית12/04/2018 16:00בנק הפועלים בע"מ אין6625770.08

שנתית ומיוחדת10/04/2018 15:00תדיראן הולדינגס בע"מ אין2580120.08

מיוחדת11/04/2018 12:30אלביט מערכות בע"מ אין0.04כן1081124

יחידת השתתפות20/03/2018 15:30דלק קידוחים בע"מ אין0.05כן475020

אין0.05מיוחדת20/03/20181091065 14:00מיטרוניקס בע"מ

אין0כןמיוחדת11/03/2018720011 14:00אנלייט אנרגיה בע"מ

מיוחדת13/03/2018 17:00אלקו בע"מ אין0.02כן694034

מיוחדת15/02/2018 15:00פז נפט חברה נפט בע"מ אין0.13כן1100007

מיוחדת15/02/2018 15:00ישראל קנדה בע"מ (ט.ר) בע"מ אין0.08כן434019

איןכןשנתית28/02/20181082312 14:00מגיק תעשיות תוכנה בע"מ

מיוחדת04/03/2018 11:30שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ איןכן1133875 0

0.05

מיוחדת ונדחית07/03/2018 15:30תמר פטרוליום בע"מ אין0.15כן1141357

מיוחדת06/03/2018 15:00אל על נתיבי ישראל בע"מ אין10878240.22

מיוחדת07/03/2018 15:30פלסאון תעשיות בע"מ אין0.03כן1081603



כןבעדבעדבעד1. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר דורון שנידמן
כןבעדבעדבעד2. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר משה (מוקי) שנידמן

כןבעדבעדבעד3. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר יוסי קוציק
לאבעדנגדבעד4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה
כןבעדדיוןדיון5. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

לא92.32בעדנגדבעד6. אישור מדיניות התגמול של החברה 
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

בעדבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
בעדבעדבעד3. מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד4. מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד5. מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד6. מינויה מחדש של גב' מרים גז כדירקטורית בחברה

בעדבעדבעד7. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה
93.82בעדבעדבעד8. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

83.01בעדבעדבעד9. תיקון תקנון החברה
89.18בעדבעדבעד10. עדכון והארכת הסכם העסקתו של עובד החברה מר עומר טוש

כןדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2017
לאבעדנגדבעד2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר

כןבעדבעדבעד3. אישור מינויו של מר יאיר המבורגר כיו"ר הדירקטוריון
כןבעדבעדבעד4. אישור מינויו של מר בן המבורגר כסגן יו"ר הדירקטוריון
כןבעדבעדבעד5. אישור מינויו של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד6. אישור מינויו של מר יואב מנור כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד7. אישור מינויו של מר דורון כהן כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד8. אישור מינויו של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד9. אישור מינויו של מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה
70.41בעדבעדבעד2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

67.93בעדבעדבעד3. תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי
56.64בעדבעדבעד4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה

אין0.08כן99.03בעדבעדבעד1. אישור מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת02/05/2018739037 16:30אלקטרה בע"מ
כןדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017
כןבעדבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של הרואה חשבון-מבקר

כןבעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר רמי דר, יו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת
לאבעדנגדבעד4. מינוי מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד5. מינוי מחדש של ניתאי טל כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד6. מינוי מחדש של יונתן קפלן כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד7. אישור גמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רמי דר

לא90.4בעדנגדבעד8. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עירן טאוס לתפקיד מנכ"ל החברה
כןדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

כןבעדבעדבעד2. אישור מינויו של רו"ח מבקר 
כןבעדבעדבעד3. אישור מינויו של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד4. אישור מינויו של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה
לאבעדנגדבעד5. אישור מינויו של מר אייל רביד כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד6. אישור מינויו של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד7. אישור מינויו של מר גיא גורן כדירקטור בחברה

כןבעדנגדנגד8. אישור מינויה של גב' שני סברדלוב כדירקטורית בחברה
כןבעדבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר ברדלי אלפורד כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד2. אישור מינויה מחדש של גב' לורי ברלס כדירקטורית בחברה
כןבעדבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר רולף קלאסון כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר גרי מ. כהן כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד5. אישור מינויוה מחדש של גב' אדריאנה קראבוטיס כדירקטורית בחברה

כןבעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר ג'ף קינדלר כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד8. אישור מינויו מחדש של מר ג'פרי מ' פארקר כדירקטור בחברה
לאנגדנגדבעד9. אישור מינויו מחדש של מר אווה רורהוף כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד10. אישור מינויו מחדש של מר תיאודור ר' סמואלס כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד11. אישור מינויו מחדש של מר ג'פרי סמית' כדירקטור בחברה

לאנגדנגדבעד12 .אישור מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
כןבעדבעדבעד13. אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב, של התגמול לנושאי המשרה הבכירים

כןבעדבעדבעד14. אישור חידוש הסמכות של מועצת המנהלים להנפיק מניות לפי החוק האירי
כן75בעדבעדבעד15. אישור חידוש הסמכות של הדירקטוריון לביטול זכויות סטטוטוריות מקדימות תחת החוק האירי

כןבעדנגדנגד16. נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה
כן80.65בעדבעדבעד1. הענקת 7,140 כתבי אופציה לא רשומים למסחר למר אמיר שגיא,
כן80.65בעדבעדבעד2. הענקת 6,670 כתבי אופציה לא רשומים למסחר למר תומר טפר

כן100בעדבעדבעד3. אישור תוספת שכר בסך 2,800 ₪ למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי
כן80.65בעדבעדבעד4. הענקת 2,800 כתבי אופציה לא רשומים למסחר למר שלומי לוי

כן89.68בעדבעדבעד5. מינוי של זאב ילינק כדירקטור חיצוני
כןדיוןדיוןדיון6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017

לאבעדנגדבעד7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
כןבעדבעדבעד8. אישור מינוי מחדש של זוהר לוי כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד9. אישור מינוי מחדש של אילן רייזנר כדירקטור בחברה
לאבעדנגדבעד10. אישור מינוי מחדש של אמיר שגיא כדירקטור בחברה

לא0.07כן99.79בעדבעדבעד1. אישור מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה מיוחדת06/05/2018224014 14:00כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
לא0.18לפי אינפיניטיבעדבעדלפי אינפיניטי1. אישור מינויו של מר ג'ונתן קולודני כדירקטור חיצוני של החברה, אישור הגמול, ביטוח, שיפוי ופטורמיוחדת06/05/20181083484 14:00פרטנר תקשורת

בעדנגדנגד1. מינויה מחדש של הגב' רוית ברניב כדירקטורית בחברה
בעדנגדנגד2. אישור מינויו מחדש של מר סטן קוינאגי כדירקטור בחברה

בעדנגדנגד3. אישור מינויה לראשונה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד4. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעדנגדנגד5. אישור תכנית התמריצים של החברה לשנת 2018
בעדנגדנגד6. אישור, על בסיס מייעץ ולא מחייב, של תכנית התגמול עבור נושאי משרה בכירה

בעדנגדנגד7. נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה
לא0.26כן66.15בעדבעדבעד1. לאשר את מדיניות התגמול של החברהמיוחדת ונדחית07/05/20181132356 16:00אינרום תעשיות בנייה בע"מ

דיוןדיוןדיון1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017
בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר

בעדנגדנגד3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בעדנגדנגד4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור

בעדנגדנגד5. מינויו של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני
בעדבעדבעד6. מינויו לראשונה של מר אמיר חיאק לדירקטור
בעדנגדנגד7. מינויו לראשונה של מר שחר עקה לדירקטור

99.88בעדבעדבעד8. מינויו לראשונה של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני
100בעדבעדבעד9. מינויה של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית

בעדבעדבעד1. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת – מר מאיר דיין
91.63בעדבעדבעד2. אישור מחדש של כתב ההתחייבות לשיפוי דירקטורים שהם בעלי שליטה בבנק ומקרב בעלי השליטה 

98.72בעדבעדבעד3. הגדלת גבולות הכיסוי בפוליסת נושאי המשרה הנוכחית 
בעדבעדבעד4. רכישת פוליסת Run-off בתנאים זהים לפוליסת נושאי המשרה הנוכחית, בשינויים המחוייבים מהיות הפוליסה פוליסת 

בעדבעדבעד5. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב אבלס
דיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

100בעדנגדבעד2. מינויה מחדש של גב' אלה פלדר, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה
בעדבעדבעד1. מינוי דירקטור מחדש - מר דוד קוסטמן

בעדבעדבעד2. מינוי דירקטור מחדש - מר רימון בן שאול
בעדבעדבעד3 .מינוי דירקטור מחדש - מר יהושע (שוקי) ארליך

בעדבעדבעד4. מינוי דירקטור מחדש - מר לאו אפוטיקר
בעדבעדבעד5. מינוי דירקטור מחדש - מר ג'וזף (ג'ו) קאוון

בעדבעדבעד6. מינויה של הגב' זהבה סימון כדירקטורית חיצונית
לא עברנגדנגד7. אישור תוכנית תגמול מתוקנת של החברה

בעדבעדבעד8. הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה
בעדבעדבעד9. אישור חידוש הסכם ההעסקה של המנהל הכללי של החברה

בעדבעדבעד10. מינוי רו"ח מבקר - משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
דיוןדיוןדיון11. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016

כן99.06בעדבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זאב ליפשיץ
לא51.73בעדנגדבעד2. אישור מדיניות תגמול

לא53.13בעדנגדבעד3. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר ישר בן מרדכי
לא71.37בעדנגדבעד4. אישור מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי

לא0.08כן68.16בעדבעדבעד1. לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקומיוחדת נדחית15/05/2018739037 17:00אלקטרה בע"מ
כן62.89בעדבעדבעד1. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברת אלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה

לא94.89בעדנגדבעד2. אישור מדיניות התגמול של החברה
כן58.31בעדבעדבעד3. אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש

לא0.05לא58.31בעדנגדבעד1. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפריר, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברהמיוחדת16/05/2018238014 10:00ממן בע"מ
כןדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנת 2017 

כןבעדבעדבעד2. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד3. למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד4. למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד5. למנות את מר ישראל מאור לדירקטור בחברה
לאבעדנגדבעד6. למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד7. למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה
לאבעדנגדבעד8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה

כן89.59בעדבעדבעד9. לאשר את שינוי התמורה החודשית המשולמת
כן99.69בעדבעדבעד10. לאשר את שינוי דמי הניהול שתשלם החברה בגין כהונתו של מר אלימלך מנכ"ל החברה

81.08דיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.17
דיוןדיוןדיון2. דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות

בעדבעדבעד3.מינויו מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט,
בעדבעדבעד4. הסמכת השותף הכללי בביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות

בעדבעדבעד5. אישור השינויים בתנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי
לא0.06כן96.34בעדבעדבעד1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברהשנתית ומיוחדת21/05/2018230011 11:00בזק בע"מ

בעדבעדבעד1. אישור מינוי מחדש של מר מארק פאנק כדירקטור בחברה
בעדבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה

בעדבעדבעד3. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה
בעדבעדבעד4. אישור חידוש פוליסת ביטוח לדירקטורים

בעדבעדבעד5. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017
בעדבעדבעד6. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018

65.58בעדנגדבעד1. אישור מדיניות התגמול של החברה
85.77בעדנגדבעד2. אישור החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון

70.66בעדנגדבעד3. אישור החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונת מנכ"ל החברה
75.77בעדבעדבעד1. אישור מינויו לראשונה של מר ברני מוסקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה

99.88בעדבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה
כןבעדבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר דב בהרב כיו"ר דירקטוריון החברה

לאבעדנגדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר עמירם בם כדירקטור בחברה
לאבעדנגדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אמיר אופק כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר אילון רפאלי כדירקטור בחברה
כןבעדבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה

כןבעדבעדבעד7. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה שריר כדירקטורית בחברה
כןבעדבעדבעד8. אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, מר יונה עובדיה

כןבעדבעדבעד9. אישור תיקון והארכת הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר דב בהרב
כןבעדבעדבעד10. אישור מינוי משרד רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מיוחדת17/05/2018 16:00דלק קידוחים בע"מ לא0.05כן475020

לא0.00שנתית17/05/20181103878 14:00רבל איסיאס בע"מ

שנתית03/05/2018 16:30ויקטורי בע"מ אין11237770.05

מיוחדת02/05/2018 14:00אמות השקעות בע"מ איןכן1097278 0.02

שנתית ומיוחדת03/05/2018 15:00נובולוג בע"מ אין11401510.09

שנתית02/05/2018 13:00אנרגיקס בע"מ אין0.05כן1123355

שנתית02/05/2018 14:00הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ אין11363160.07

שנתית02/05/2018 10:00איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ אין11295010.03

כללית04/05/2018 10:00פריגו קומפני אין11306990.03

שנתית ומיוחדת06/05/2018 11:00סאמיט אחזקות בע"מ לא1081686 0.08

שנתית10/05/2018 13:00בנק אגוד לישראל בע"מ לא0.05כן722314

שנתית07/05/2018 13:30אורמת טכנולוגיות לא0.07כן1134402

שנתית08/05/2018 11:00פתאל החזקות בע"מ לא0.01כן1143429

לא0לאמיוחדת10/05/2018720011 13:00אנלייט בע"מ

שנתית14/05/2018 15:00נייס בע"מ לא0.07כן273011

לא0.06מיוחדת נדחית15/05/20182590248 12:00בזן בע"מ

מיוחדת15/05/2018 17:00אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ לא50101290.03

שנתית21/05/2018 14:00פורמולה מערכות (1985)בע"מ לא0.05כן256016

מיוחדת24/05/2018 14:00מליסרון בע"מ לא0.02לא3230147

מיוחדת24/05/2018 14:00גב ים בע"מ לא0.11כן759019

שנתית24/05/2018 14:00גילת רשתות לווין בע"מ לא10825100.13



לא0.08כן77.57בעדבעדבעד1. אישור הענקת בונוס בגין שנת 2017 למנכ"ל החברהשנתית נדחית28/05/20181141357 15:00תמר פטרוליום בע"מ
דיוןדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה 2017
בעדנגדנגד2. אישור מינוי מחדש של מר אבי פישר כדירקטור

בעדנגדנגד3. אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור
בעדנגדנגד4. אישור מינויו מחדש של מר יצחק קולברג כדירקטור

בעדנגדנגד5. אישור מינויה מחדש של הגב' סיגליה חפץ כדירקטורית
בעדנגדנגד6. אישור מינויה מחדש של הגב' נופר מלובני כדירקטורית

בעדנגדנגד7. אישור מינויו מחדש של מר תומר אפרים כדירקטור
לאבעדנגדבעד8. אישור מחדש של רואה-מבקר

כן94.78בעדבעדבעד9. להעניק כתבי פטור לגב' נופר מלובני ומר תומר תומר אפרים בבאי
לא0.05כןבעדבעדבעד1. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה ראשונה – גב' מעין כהן מועלםשנתית03/06/2018722314 13:00בנק אגוד לישראל בע"מ 722314

לא0.02 שנתית ומיוחדת29/05/20181104280 14:30כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
כן


