
דוח הצבעות לאסיפות הכלליות
מ- 01/01/20 עד- 23:59 31/12/20תאריך האסיפהתאריך האסיפה

שםשם
מרכז מרכזה ה

33▲
חברהחברה

ספר ספרמ מ
יר י ירנ י נ
22▲

י ו ישו ו שו
שוקשוק

ח) אש" ח)( אש" )

%%
חזקה חזקהא א

ך י אר ךת י אר ת
פה סי א פהה סי א ה

11▲
סוגסוג

פה סי א פהה סי א פהה סי א ב ן  ו י ם לד י עול אשר  ם  אי פההנוש סי א ב ן  ו י ם לד י עול אשר  ם  אי מלצתהנוש מלצתה ה
פי טרו פיאנ טרו אנ

את אתהור הור
הצבעההצבעה

טת חל טתה חל ה
פה סי א פהה סי א ה

ב ברו רו
נדרשנדרש

עור שיעורשי
ב בהרו הרו

חד מיו חדה מיו ה
(%)(%)

ב בהרו הרו
בובו

עברעבר
(%)(%)

אי איתנ תנ
סקה סקההע הע

שונושונו

ן י י ןענ י י ענ
אישיאישי

א אבנוש בנוש

אם אםבהת בהת
לועדתלועדת

ת השקעותהשקעו

מוק י מוקנ י נ
להצבעהלהצבעה

אונ'1
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018ומיוחדת

אונ'2
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)ומיוחדת

אונ'3
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)ומיוחדת
√לארגיל

אונ'4
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראלומיוחדת
√לארגיל

אונ'5
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנדומיוחדת
√לארגיל

אונ'6
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריוןומיוחדת
√לארגיל

אונ'7
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'8
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'9
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'10
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד10. מינוי מחדש של מרJeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'11
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד11. מינוי מחדש של גב'Noah Shacham כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'12
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'13
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברהומיוחדת
√לא88.84מיוחד

אונ'14
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ")ומיוחדת
√לא84.24מיוחד

אונ'15
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
RT Facility Management GmbH 15. אישור הסכם שירותים אדמניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין

ADLER Real Estate Service GmbH -ל &amp;amp;amp; Co. KGרובעברנגדנגד
√לא84.26מיוחד

אונ'16
112160725241310.0402/01/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון16. דיון לגבי מדיניות הדיבדינדומיוחדת

אונ'17
6250122444190.1705/01/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מר גיא רוזן כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6.1.2020מיוחדת10:00
√לא99.96מיוחד

אונ'18
2800164632690.0507/01/20קסטרוירושלים

רובעברבעדבעד1. מתן כתבי שיפוי לנושאי משרהמיוחדת14:00
√לא99.98מיוחד

אונ'19
2800164632690.0507/01/20קסטרוירושלים

רובעברבעדבעד2. מתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרהמיוחדת14:00
√לא88.43מיוחד

אונ'20
2800164632690.0507/01/20קסטרוירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי דירקטור חיצונימיוחדת14:00
√לא96.02מיוחד

אונ'21
2800164632690.0507/01/20קסטרוירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי דירקטורמיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'22
10803249445620.2307/01/20המלטירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור הקצאה פרטית מהותית של 100,000 אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר אמיר וידמן.מיוחדת17:00
√לא95.15מיוחד

אונ'23
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר

√לאל.רדיוןדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר

אונ'24
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'25
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'26
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'27
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

רובשנתית13/01/20אונ'



√לארגילעברבעדבעד6. מינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברהומיוחדת73101816689440.0912:00ערדירושלים28

אונ'29
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינויו של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12

רובעברבעדבעדבפברואר 2020
√לא100מיוחד

אונ'30
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינויו של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12

רובעברבעדבעדבפברואר 2020
√לא100מיוחד

אונ'31
73101816689440.0913/01/20ערדירושלים

12:00
שנתית

רובעברנגדבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999ומיוחדת
√לא81.72מיוחד

אונ'32
10878244684550.2815/01/20אל עלירושלים

1. אישור עדכון תנאי העסקתו של רו"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקיכללית15:00
רובעברבעדבעדשל החברה.

√לא93.69מיוחד

אונ'33
113235612938090.0416/01/20אינרום בנייהירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנכ"ל החברהמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'34
113235612938090.0416/01/20אינרום בנייהירושלים

רובעברבעדבעד2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברהמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'35
3540193194210.1820/01/20טלסיסירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברהמיוחדת11:00
√לא99.09מיוחד

אונ'36
6600192449830.2220/01/20ניסןירושלים

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמברשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןדיון2018 לרבות, בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

אונ'37
6600192449830.2220/01/20ניסןירושלים

שנתית11:00
2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי, ברוקנר, אינגבר רוזנצוויג ושות', כרואי

החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'38
6600192449830.2220/01/20ניסןירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש ה"ה אברהם הראל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'39
6600192449830.2220/01/20ניסןירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש ה"ה יעל גיט לכהן כדירקטורית בחברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'40
6600192449830.2220/01/20ניסןירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש ה"ה יחזקאל ניסן לכהן כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'41
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.מיוחדת15:00

אונ'42
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

מיוחדת15:00
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
.2018

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'43
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'44
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'45
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'46
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'47
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'48
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'49
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'50
109727885765870.0120/01/20אמותירושלים

10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה. מדיניותמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדהתגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.

√לא56.53מיוחד

אונ'51
ירושלים

אפקון
5780138683550.1521/01/20החזקות

√לאל.רדיוןדיון1. הצגת הדוחות הכספיים של החברה, דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, ודיון בהםשנתית14:00

אונ'52
ירושלים

אפקון
5780138683550.1521/01/20החזקות

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'53
ירושלים

אפקון
5780138683550.1521/01/20החזקות

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'54
ירושלים

אפקון
5780138683550.1521/01/20החזקות

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'55
ירושלים

אפקון
5780138683550.1521/01/20החזקות

5. לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר - Ernst &amp; Young כרואי החשבון המבקריםשנתית14:00
רובעברבעדבעדשל החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'56
72231412281010.0822/01/20אגודירושלים

רובעברבעדבעד1. חלוקת דיבידנדשנתית13:00
√לארגיל

אונ'57
108231215796690.0223/01/20מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein ,for terms expiring at the Company's 2020 .1שנתית10:00
Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'58
108231215796690.0223/01/20מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit Salomon,for terms expiring at the Company's 2020 .2שנתית10:00
Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'59
108231215796690.0223/01/20מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay,for terms expiring at the Company's 2020 Annual .3שנתית10:00
General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל



אונ'60
ירושלים

108231215796690.0223/01/20מגיק
10:00

To Approve an increase of the Company's authorized and registered share capital by NIS 1,000,000 and to .4שנתית
amend its Articles of Association accordingly

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'61
108231215796690.0223/01/20מגיקירושלים

שנתית10:00

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public .5
accounting firm, a member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent registered public

accounting firm for the year ending December 31, 2019 and to authorize our Board of Directors to delegate to
the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public

.accountants in accordance with the volume and nature of their services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'62
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

√לאל.רדיוןדיוןדיון2018, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

אונ'63
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית

רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'64
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים

רובעברנגדנגדבתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'65
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'66
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'67
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'68
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'69
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'70
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'71
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'72
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת
11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'73
259024858656100.0426/01/20בתי זיקוקירושלים

11:00
שנתית

רובעברבעדבעד12. אישור מינויו מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים .ומיוחדת
√לא99.51מיוחד

אונ'74
746016118598910.0129/01/20שטראוס גרופירושלים

1. למנות מחדש את גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 5מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבפברואר 2020, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

√לא99.63מיוחד

אונ'75
281014239416310.0230/01/20אייסיאלירושלים

מיוחדת10:00
Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework .1

transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums between
.the Company and Israel Corporation Ltd

רובעברבעדבעד
√לא99.82מיוחד

אונ'76
ירושלים

חברה
57601766052850.0430/01/20לישראל

מיוחדת10:00
1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב.

מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא להארכת
תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.

רובעברבעדבעד
√לא99.77מיוחד

אונ'77
109106526539140.0702/02/20מיטרוניקסירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00
√לא86.62מיוחד

אונ'78
109135431827840.0204/02/20אפי נכסיםירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018מיוחדת14:00

אונ'79
109135431827840.0204/02/20אפי נכסיםירושלים

2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתןמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדבר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

√לארגיל

אונ'80
109135431827840.0204/02/20אפי נכסיםירושלים

3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחימיוחדת14:00
רובעברבעדבעדנחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

√לארגיל

אונ'81
109135431827840.0204/02/20אפי נכסיםירושלים

4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכלמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדקמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

√לארגיל

אונ'82
109135431827840.0204/02/20אפי נכסיםירושלים

5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נסמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.

√לא99.8מיוחד

אונ'83
109135431827840.0204/02/20אפי נכסיםירושלים

6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מרמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדדניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020.

√לא99.73מיוחד

אונ'84
109135431827840.0204/02/20אפי נכסיםירושלים

7. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסחמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.

√לארגיל

אונ'85
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

רובעברבעדבעדלאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019מיוחדת11:00
√לארגיל

אונ'86
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

רובעברבעדבעדלאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019מיוחדת11:00
√לא88.56מיוחד

אונ'87
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

רובעברבעדבעד3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברהמיוחדת11:00
√לא88.57מיוחד

אונ'88
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטברמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדלדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019

√לא88.14מיוחד

אונ'89
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

מיוחדת11:00
5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים

ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת
2020 (ואילך)

רובעברנגדבעד
√לא94.92מיוחד



אונ'90
ירושלים

23001173451300.0406/02/20בזק
11:00

6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענקמיוחדת
תלוי הביצועים של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020

(ואילך)

רובעברנגדבעד
מיוחד

√לא83.53

אונ'91
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות שלמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'92
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

רובעברבעדבעד8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברהמיוחדת11:00
√לארגיל

אונ'93
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעלמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדסדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019

√לארגיל

אונ'94
23001173451300.0406/02/20בזקירושלים

10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעלמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדסדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019

√לא85.08מיוחד

אונ'95
108116540101210.0011/02/20מגדל ביטוחירושלים

1. אישור מדיניות התגמול של החברה לשנים 2020 עד וכולל 2022 ועדכונה מוצע לאשר את מדיניות התגמול של החברהמיוחדת12:00
רובעברנגדבעדלשנים 2020 עד וכולל 2022 ועדכונה, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב.

√לא91.94מיוחד

אונ'96
108116540101210.0011/02/20מגדל ביטוחירושלים

מיוחדת12:00

2. חידוש האישור למתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו חידוש תוקף החלטת האסיפה
הכללית של החברה מיום 30 בדצמבר 2016 להעניק לנושאי המשרה הבאים: מר שלמה אליהו ומר ישראל אליהו

המכהנים כנושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של החברה
ביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, הכל כמפורט בסעיף 3 לדוח העסקה המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לא89.64מיוחד

אונ'97
108116540101210.0011/02/20מגדל ביטוחירושלים

מיוחדת12:00

3. חידוש גמול דירקטורים למר ישראל אליהו בגין כהונתו כיו"ר ועדת הנוסטרו של מגדל ביטוח חידוש תוקף החלטת
המוסדות המוסכים של החברה מיום 22 במרץ 2017 לתשלום גמול דירקטורים בהתאם לגמול דח"צים (גמול שנתי וגמול

השתתפות בישיבות) למר ישראל אליהו, בנו של בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כיו"ר ועדת נוסטרו של חברה הבת,
מגדל ביטוח, הכל כמפורט בסעיף 4 להלן.

רובעברבעדבעד
√לא94.99מיוחד

אונ'98
108116540101210.0011/02/20מגדל ביטוחירושלים

4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר ניר גלעד, החלמיוחדת12:00
רובעברנגדבעדמיום מינויו כמנכ"ל החברה, יום 10 באוקטובר 2019., כמפורט בסעיף 5 לדוח העסקה המצ"ב.

√לא96.95מיוחד

אונ'99
ירושלים

חברה
57601766052850.0413/02/20לישראל

עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עניינישנתית10:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

אונ'100
ירושלים

חברה
57601766052850.0413/02/20לישראל

2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכתשנתית10:00
רובעברבעדבעדדירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'101
ירושלים

חברה
57601766052850.0413/02/20לישראל

3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמורשנתית10:00
רובעברבעדבעדבדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'102
ירושלים

חברה
57601766052850.0413/02/20לישראל

4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמורשנתית10:00
רובעברבעדבעדבדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'103
ירושלים

חברה
57601766052850.0413/02/20לישראל

5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמורשנתית10:00
רובעברבעדבעדבדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'104
ירושלים

חברה
57601766052850.0413/02/20לישראל

6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוחשנתית10:00
רובעברבעדבעדהזימון,

√לארגיל

אונ'105
ירושלים

חברה
57601766052850.0413/02/20לישראל

7. . למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב'שנתית10:00
רובעברבעדבעדלדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'106
1102219962981.0219/02/20פרידנזוןירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברהמיוחדת11:00
√לא88.85מיוחד

אונ'107
1102219962981.0219/02/20פרידנזוןירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מר אמיר שחר כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת11:00
√לא99.98מיוחד

אונ'108
ירושלים

גמול
111675535791.150.0020/02/20השקעותש

10:30
אג"ח

התייעצות

1. דיווח, התייעצות ודיון בנושאים שלהלן: 1.1.1. דיווח בנוגע להצעת עו"ד רענן קליר, המצורפת כ נספח א' לזימון
המצורף. 1.1.2דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע לפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום. 1.1.3דיון

בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'109
108412874214400.0024/02/20דלק קבוצהירושלים

רובעברנגדבעד1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכלליתמיוחדת15:00
√לא68.61מיוחד

אונ'110
1091032024/02/20אפסקשירושלים

בוטלה17:00
1.1. דיווח ועדכון על ידי המפרק של החברה, עו"ד ארז חבר בנוגע לסטאטוס הליכי הפירוק והכספים אשר מופקדים
בקופת הפירוק. 1.2. דיון וקבלת החלטות של מחזיקי אגרות החוב לרבות פניה לבית משפט לחלוקת כספים מקופת

הפירוק. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו/או הנאמן.
√לאדיון

אונ'111
59303888260340.0126/02/20בינלאומיירושלים

1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267אמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדלחוק החברות.

√לא79.59מיוחד

אונ'112
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0126/02/20מערכות

מיוחדת14:00
To approve an amendment to the Company’s compensation policy to increase the maximum coverage that .1

the Company is authorized to procure under, and the maximum annual premium that the Company is
authorized to pay for, policies of D&amp;O insurance

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'113
77703758372140.0527/02/20שופרסלירושלים

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוחות הדירקטוריון על מצבשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך

אונ'114
77703758372140.0527/02/20שופרסלירושלים

2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'115
77703758372140.0527/02/20שופרסלירושלים

רובעברבעדבעד3. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'116
77703758372140.0527/02/20שופרסלירושלים

4. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלשנתית14:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'117
77703758372140.0527/02/20שופרסלירושלים

5. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאהשנתית14:00
רובעברבעדבעדשל החברה

√לארגיל

אונ'118
77703758372140.0527/02/20שופרסלירושלים

רובעברבעדבעד6. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל



אונ'119
77703758372140.0527/02/20שופרסלירושלים

רובעברבעדבעד7. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'120
8100105614570.0404/03/20כהן פיתוחירושלים

מיוחדת13:00

1. למנות את מר אילן ארידור לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2020 ועד ליום 20
במרץ 2023. הדירקטור החיצוני האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטור חיצוני מומחה בהתאם לדרגת
החברה כפי שתהא מעת לעת ובהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר

גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

אונ'121
2350102064260.2304/03/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מר אמיר בן-יהודה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 25 במרס 2020מיוחדת15:00
√לא74.77מיוחד

אונ'122
110153412293610.0305/03/20סלקוםירושלים

נגדבעדApproval of the remuneration to the Company's new Chief Executive Officer .1.מיוחדת16:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'123
110153412293610.0305/03/20סלקוםירושלים

בעדבעדAmendment of the Company’s Compensation Policy .2.מיוחדת16:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'124
110424925691460.0205/03/20רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצונימיוחדת17:00
√לא99.79מיוחד

אונ'125
110424925691460.0205/03/20רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי של גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית בחברהמיוחדת17:00
√לא97.98מיוחד

אונ'126
110424925691460.0205/03/20רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד3. אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן, גיסו של בעל השליטה בחברהמיוחדת17:00
√לא91.87מיוחד

אונ'127
110424925691460.0205/03/20רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטהמיוחדת17:00
√לא82.19מיוחד

אונ'128
3720034008/03/20דוראהירושלים

09:30
אג"ח

נדחית

1. דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לאור פסק הדין המצורף כ- נספח א' לזימון
לאסיפה. 2. דיווח ועדכון על ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה, בין היתר, לשם חקירת

נסיבות קריסת החברה), בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'129
3720075008/03/20דוראהירושלים

09:30
אג"ח

נדחית

1. דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לאור פסק הדין המצורף כ- נספח א' לזימון
לאסיפה. 2. דיווח ועדכון על ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה, בין היתר, לשם חקירת

נסיבות קריסת החברה), בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'130
3720117008/03/20דוראהירושלים

09:30
אג"ח

נדחית

1. דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לאור פסק הדין המצורף כ- נספח א' לזימון
לאסיפה. 2. דיווח ועדכון על ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה, בין היתר, לשם חקירת

נסיבות קריסת החברה), בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.
3.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'131
63201815285690.3908/03/20נייר חדרהירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
1. למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, מר ירום אריאב, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים,

רובעברבעדבעדשתחל ביום 27 באפריל2020 ותסתיים ביום 26 באפריל 2023
√לא99.78מיוחד

אונ'132
63201815285690.3908/03/20נייר חדרהירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
למנות מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה, גב' רחל לוין, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל

רובעברבעדבעדביום 10 ביולי 2020 ותסתיים ביום 9 ביולי 2023
√לא99.78מיוחד

אונ'133
63201815285690.3908/03/20נייר חדרהירושלים

12:00
שנתית

רובעברנגדבעד3. לאשר הענקת אופציות, למנכ"ל החברה מר גדי קוניא, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפהומיוחדת
√לא92.41מיוחד

אונ'134
1105246012/03/20סיביל יורופירושלים

10:00
אג"ח

התייעצות
1. עדכון מפי המפרק, עו"ד גיא גיסין, בדבר פעילותו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 26 ביולי 2018 ועד

√לאל.רדיוןדיוןדיוןלמועד כינוס האסיפה המזומנת בזו לרבות התייחסות לסיום ההליכים המשפטיים בתיק.

אונ'135
ירושלים

וואן
16101813050150.0212/03/20טכנולוגיות

ללא1. אישור מדיניות התגמול של החברהמיוחדת12:00
רובעברנגדהמלצה

√לא96.46מיוחד

אונ'136
ירושלים

וואן
16101813050150.0212/03/20טכנולוגיות

ללא2. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברהמיוחדת12:00
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'137
ירושלים

וואן
16101813050150.0212/03/20טכנולוגיות

3. אישור הענקת פטור לכלל הדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בה מעת לעת, אשר אינם נמנים עלמיוחדת12:00
קבוצת מחשוב ישיר בע"מ ("בעלת השליטה" או "מחשוב ישיר").

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'138
ירושלים

וואן
16101813050150.0212/03/20טכנולוגיות

מיוחדת12:00
4. אישור הענקת פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר נמנים על בעלת השליטה בחברה, קרי לה"ה: עדי אייל

(בעל השליטה ומנכ"ל במחשוב ישיר, דירקטור ומנכ"ל החברה), ניצן ספיר (יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר דירקטוריון
מחשוב ישיר) ודינה עמיר (דירקטורית בחברה ודירקטורית וסמנכ"לית כספים במחשוב ישיר).

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לא93.12מיוחד

אונ'139
69901721312200.0312/03/20נכסים ובניןירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.מיוחדת12:00
√לא54.43מיוחד

אונ'140
3720117012/03/20דוראהירושלים

אג"ח16:00

1. אישור הגשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מיום 3.2.2020, לסילוק על הסף של התביעה שהוגשה על ידי
בעל התפקיד בעניינה של החברה נוסח ההחלטה: לאשר לבעל התפקיד, עו"ד גיא גיסין, להגיש ערעור על החלטת בית

המשפט המחוזי מיום 3.2.2020 לסילוק על הסף של התביעה שהוגשה על ידו בעניינה של החברה. כחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי ככל שהערעור יתקבל על ידי בית המשפט העליון, ימשיך

עו"ד גיסין לנהל את התביעה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 11.12.2016 ואת ההוצאות הכרוכות
בכך. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור

בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לא90.25מיוחד

אונ'141
12601155142970.0415/03/20גזית גלובירושלים

מיוחדת15:00

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה: ביום 21 בנובמבר, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות
התגמול לנושאי המשרה בחברה (למעט בעל השליטה בחברה או קרובו), אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267א לחוק

החברות, וזאת לתקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול הנוכחית"). בהתאם להוראות חוק החברות, מדיניות התגמול
הנוכחית פקעה ביום 21 בנובמבר 2019 ובהתאם ביום 6 בפברואר 2020 וביום 29 בינואר 2020 אישר דירקטוריון החברה

והמליץ לאסיפה הכללית לאשר, בהתאם ולאחר דיוני ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 2 באוקטובר ו-30 בדצמבר
2019, 14, 16 ו-21 בינואר וכן 6 בפברואר 2020, מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח א'

לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת") , שתיכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח

רובעברנגדבעד
√לא58.26מיוחד



זימון זה. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בגיבוש מדיניות התגמול המוצעת, הובאו נתונים אשר
סייעו בגיבושה, וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הנוכחית; (2) תנאי התגמול הנוכחיים של נושאי המשרה בחברה; (3)

היחס הנוכחי בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בחברה; (4) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המ

אונ'142
12601155142970.0415/03/20גזית גלובירושלים

מיוחדת15:00

2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר צבי גורדון, המכהן כסמנכ"ל השקעות של החברה: החל מיום 19 ביוני 2017
מכהן מר צבי גורדון בתפקיד סמנכ"ל השקעות של החברה במשרה מלאה (יחד עם כהונתו בנורסטאר החזקות אינק.,
כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה, אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). במסגרת תפקידו מר גורדון אחראי, בין
היתר, על איתור, בחינה וקידום עסקאות נדל"ן גלובאליות, לרבות בדיקות נאותות, ניתוחים אנליטיים וכלכליים של

שוק הנדל"ן, תמיכה בחברות בת בנושאי השקעות, איתור אלטרנטיבות השקעה לחברה, גיבוש וסיוע במימוש
אסטרטגיית השקעות החברה באזורים גיאוגרפיים שונים, ולשם כך נדרש לשהות זמן ממושך מחוץ למושב הקבע שלו.

בנוסף, החל מחודש ספטמבר 2015 מר גורדון מכהן גם כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב-Gazit USA Inc., חברה בת
בבעלותה המלאה של החברה והחל מיום 10 בינואר 2016, מר גורדון מכהן גם כמנהל אדמיניסטרטיבי ראשי בחברת

נורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה (ללא תגמול, למעט זכאות להיכלל בכיסוי פוליסת הביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה וכן התחייבות לשיפוי שהוענקה לו). קודם לכן עסק מר גורדון באיתור, ביצוע וניהול

השקעות בקרן נדל"ן

רובעברבעדבעד
√לא83.58מיוחד

אונ'143
12601155142970.0415/03/20גזית גלובירושלים

מיוחדת15:00

3. אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת Gazit Horizons: במדיניות התגמול המוצעת
של החברה, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי

התגמול של דירקטורים חיצוניים. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי האסיפה הכללית של החברה,
כמפורט בסעיף 2 לעיל, יאושר להעניק גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת

בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת,
תאשר האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן

השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול

השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. גב' כהן מכהנת כדירקטורית בחברה
החל מיום 8 במרץ 2013. בחודש פברואר 2020 מונתה גב' כהן לכהן גם כדירקטורית בדירקטוריון חברת בת בבעלות

מלאה ש

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'144
3720034015/03/20דוראהירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. הגשת ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 3.2.2020 (ת.א. 21431-03-19), בדבר סילוק על
הסף של התביעה שהוגשה על ידי בעל התפקיד בעניינה של החברה להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד - עו"ד גיא

גיסין, ולבקש שיגיש ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 3.2.2020 (ב-ת.א.21431-03-19),
בדבר סילוק על הסף של התביעה שהוגשה על ידו בעניינה של החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל,

מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי ככל שהערעור יתקבל על ידי בית המשפט העליון, ימשיך עו"ד גיסין לנהל את התביעה
בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 11.12.2016 ואת ההוצאות הכרוכות בכך. מובהר כי ההחלטה

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה כאמור לעיל הנו רוב של לפחות 75% מיתרת קרן

אגרות החוב הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובעברנגד
√לא88.3מיוחד

אונ'145
3720075015/03/20דוראהירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. הגשת ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 3.2.2020 (ת.א. 21431-03-19), בדבר סילוק על
הסף של התביעה שהוגשה על ידי בעל התפקיד בעניינה של החברה להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד - עו"ד גיא

גיסין, ולבקש שיגיש ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 3.2.2020 (ב-ת.א.21431-03-19),
בדבר סילוק על הסף של התביעה שהוגשה על ידו בעניינה של החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל,

מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי ככל שהערעור יתקבל על ידי בית המשפט העליון, ימשיך עו"ד גיסין לנהל את התביעה
בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 11.12.2016 ואת ההוצאות הכרוכות בכך. מובהר כי ההחלטה

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה כאמור לעיל הנו רוב של לפחות 75% מיתרת קרן

אגרות החוב הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובעברנגד
√לא86.1מיוחד

אונ'146
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0117/03/20מערכות

To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first three-year term commencing on the close of .1מיוחדת14:00
the Meetingבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'147
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הכולל דיווח על שכרשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.

אונ'148
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכולל דיווח על שכרשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.

אונ'149
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

אונ'150
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

4. מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוסשנתית12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'151
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

5. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוסשנתית12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'152
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

6. מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוסשנתית12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'153
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

7. מינויה מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוסשנתית12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'154
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

8. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 12 ביוני,שנתית12:00
מבוטלת2020 (קרי- עד ליום 11 ביוני, 2023)

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'155
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

9. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 2 ביולי, 2020 (קרי- עדשנתית12:00
מבוטלתליום 1 ביולי, 2023)

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'156
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0318/03/20נדלן

10. מינויו ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 31 במרץ, 2020 , ועד למועד כינוס האסיפה הכלליתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל



אונ'157
691212170062880.0318/03/20דיסקונטירושלים

מיוחדת12:30

1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות,
התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור

מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), כי תגמול לנושאי
המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף

2(א) לחוק התגמול.

רובעברנגדבעד
√לא81.21מיוחד

אונ'158
691212170062880.0318/03/20דיסקונטירושלים

2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אורי לוין, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, החל מיום 2מיוחדת12:30
רובעברנגדבעדבדצמבר 2019.

√לא81.94מיוחד

אונ'159
691212170062880.0318/03/20דיסקונטירושלים

רובעברנגדבעד3. לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כאמור בסעיף 4.1.3 לסדר היום.מיוחדת12:30
√לא85.14מיוחד

אונ'160
108348425218340.0818/03/20פרטנרירושלים

בעדבעדApproval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders .1מיוחדת14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'161
108348425218340.0818/03/20פרטנרירושלים

רובעברבעדבעדApproval of compensation to the Company's Chairman of the Board of Directors .2מיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'162
108348425218340.0818/03/20פרטנרירושלים

בעדבעדApproval of general compensation terms to the Company's directors .3מיוחדת14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'163
108348425218340.0818/03/20פרטנרירושלים

Approval and ratify compensation, including the grant of indemnification and release letters to Mr. Yossi .4מיוחדת14:00
Shachak and Mr. Richard Hunter and that these directors will benefit from the Company's D&amp;O policyרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'164
108348425218340.0818/03/20פרטנרירושלים

מיוחדת14:00

Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications .5
pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the

Company’s General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in
Israel dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) any other license granted to Partner, directly or

indirectly. Voding FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli
Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as

.Annex “D” to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote

רובעברנגד
√לארגיל

ההחזקות
אינן

דורשות
אישור שר
התקשורת

אונ'165
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות התגמול של החברהנמשכת

√לא83.9מיוחד

אונ'166
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברנגדבעד2. הארכת ותיקון הסכם ניהול עם מנכ"ל החברהנמשכת

√לא70.94מיוחד

אונ'167
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד3. אישור התחייבות לפטור למר יגאל דמרינמשכת

√לא96.35מיוחד

אונ'168
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד4. הארכת ותיקון הסכם העסקה גב' איריס דמרי, סמנכ"לנמשכת

√לא89.58מיוחד

אונ'169
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד5. אישור התחייבות לפטור לגב' איריס דמרינמשכת

√לא96.35מיוחד

אונ'170
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד6. מינוי גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברהנמשכת

√לארגיל

אונ'171
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד7. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרינמשכת

√לא96.78מיוחד

אונ'172
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד8. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמרי לתקופה בת 12 חודשיםנמשכת

√לא76.64מיוחד

אונ'173
109031511804950.0118/03/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד9. מתן מענק פרישה למר חזקיה דמרי בתום תקופת ההעסקהנמשכת

√לא70.64מיוחד

אונ'174
1091032022/03/20אפסקשירושלים

17:00
אג"ח

התייעצות

1.1. דיווח ועדכון על ידי המפרק של החברה, עו"ד ארז חבר בנוגע לסטאטוס הליכי הפירוק והכספים אשר מופקדים
בקופת הפירוק. 1.2. דיון וקבלת החלטות של מחזיקי אגרות החוב לרבות פניה לבית משפט לחלוקת כספים מקופת

הפירוק. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו/או הנאמן.
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'175
76701255808520.0224/03/20הפניקסירושלים

מיוחדת17:00
1. הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות
למנכ"ל 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.
רובעברבעדבעד

√לא99.64מיוחד

אונ'176
76701255808520.0224/03/20הפניקסירושלים

מיוחדת17:00
2. הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות
למנכ"ל 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.
רובעברבעדבעד

√לא89.93מיוחד

אונ'177
76701255808520.0224/03/20הפניקסירושלים

3. אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו לדירקטורים המתגוררים מחוץ לישראל, בין היתרמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדלדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה, אשר מכהנים או יכהנו מטעם בעלת השליטה בדירקטוריון החברה.

√לא94.54מיוחד

אונ'178
76701255808520.0224/03/20הפניקסירושלים

רובעברנגדבעד4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.מיוחדת17:00
√לא77.72מיוחד

אונ'179
76701255808520.0224/03/20הפניקסירושלים

רובעברבעדבעד5. תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה.מיוחדת17:00
√לא92.39מיוחד

אונ'180
76701255808520.0224/03/20הפניקסירושלים

6. מינוי גברת רחל (רוחה) לוין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לה כתב פטורמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.

√לא92.95מיוחד

אונ'181
10941197872300.0425/03/20קמהדעירושלים

נגדבעדTo approve an amended Compensation Policy for Executive Officers and Compensation Policy for Directors .1כללית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד



אונ'182
ירושלים

10941197872300.0425/03/20קמהדע
14:00

Subject to the approval of Proposal 1, to approve the grant of options to each of the currently serving .2כללית
.directors

רובעברנגדבעד
רגיל

√לא

אונ'183
10941197872300.0425/03/20קמהדעירושלים

To approve amended compensation terms and a one-time award of equity-based compensation, consisting .3כללית14:00
.of options and restricted shares, to Mr. Amir London, the Chief Executive Officer of the Companyנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'184
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0225/03/20טפחות

מיוחדת15:00

1. תיאור טבעו של הנושא: התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים, לרבות המבקר
הפנימי הראשי של הבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את ההתקשרות בפוליסה (להלן – "פוליסת הביטוח") לביטוח
אחריות נושאי המשרה, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו בבנק ו/או בחברות באשכול

הבנק, הכולל חברות בת של הבנק, ובכללן, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן, ביחד – "נושאי המשרה"); במסגרת
פוליסת הביטוח, יבוטחו גם המנהל הכללי של הבנק, המכהן מעת לעת (ובכלל זה, מי שימונה בעתיד) או שכיהן כמנהל

הכללי של הבנק, וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה שלבעלי שליטה בבנק ענין אישי בביטוח אחריותם,
המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו כנושאי משרה, הכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידי

המצ"ב. לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לא98.7מיוחד

אונ'185
108702213244760.0330/03/20פוקסירושלים

13:00
מיוחדת
בוטלה

1. אישור מתן מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר צ'פניק (קרובו של בעל שליטה) בסך של 200,000 ש"ח (בנוסף למענק לו
הוא זכאי בגין שנת 2019 בהתאם לתנאי העסקתו) כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זה; המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר)

בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.

רוב
√לאמיוחד

אונ'186
108702213244760.0330/03/20פוקסירושלים

13:00
מיוחדת
בוטלה

2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל (קרובו של בעל שליטה), לאור קידומו לתפקיד סמנכ"ל מכירות פעילות
נייקי בישראל בחברה הבת, ריטיילורס, בתוקף החל מיום 1 בפברואר 2020, ולמשך 3 שנים, בכפוף לאישור האסיפה,

בהתאם לתנאים וכמפורט בסעיף 2.2 לדוח זה.

רוב
√לאמיוחד

אונ'187
32301485161390.0301/04/20מליסרוןירושלים

1. לאשר את מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתומיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהשנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-1.5.2020)

√לא99.89מיוחד

אונ'188
110000752320210.0401/04/20פז נפטירושלים

מיוחדת15:00
אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. התיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

מסומנים על גבי נספח א' לדוח זימון האסיפה ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של
החברה ביום 30 באוקטובר 2019.

רובעברנגדבעד
√לא71.69מיוחד

אונ'189
110000752320210.0401/04/20פז נפטירושלים

רובעברנגדבעדאישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר ניר שטרן, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, החל מיום 22 בינואר 2020.מיוחדת15:00
√לא71.69מיוחד

אונ'190
110000752320210.0401/04/20פז נפטירושלים

מיוחדת15:00
3. לאשרר תשלום גמול בסך 4,000 ש"ח לישיבה לדירקטורים המכהנים בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות (כאשר

הסכום צמוד למדד מחודש פברואר 2010 ובתוספת מע"מ כדין), וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25
בנובמבר 2009.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'191
ירושלים

גנריישן
115692601.1302/04/20קפיטל

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019שנתית10:00

אונ'192
ירושלים

גנריישן
115692601.1302/04/20קפיטל

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברהשנתית10:00
√לארגיל

אונ'193
ירושלים

גנריישן
115692601.1302/04/20קפיטל

רובעברבעדבעד3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאםשנתית10:00
√לארגיל

אונ'194
110448819057750.0302/04/20מגה אורירושלים

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3מיוחדת12:00
רובעברנגדבעדשנים החל מיום 24 בפברואר 2020

√לא86.08מיוחד

אונ'195
138010491817.860.0005/04/20ארזיםשירושלים

10:00
אג"ח

התייעצות

1.1 עדכון של הנהלת החברה באשר למצבה הכספי, פעילותה ותוכניות החברה לעתיד. 1.2.דיון של מחזיקי אגרות החוב
בעקבות המידע אשר יימסר על ידי הנהלת החברה. 1.3.כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או

מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיוןדיון

אונ'196
13800477721.7740.6705/04/20ארזיםשירושלים

11:00
אג"ח

נדחית

1.1 עדכון של הנהלת החברה באשר למצבה הכספי, פעילותה ותוכניות החברה לעתיד. 1.2.דיון של מחזיקי אגרות החוב
בעקבות המידע אשר יימסר על ידי הנהלת החברה. 1.3.כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או

מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיוןדיון

אונ'197
11038785729220.0805/04/20רבלירושלים

מיוחדת14:00

1. לאשר את שינוי תנאי כהונתו של מר ניר אלימלך כמנכ"ל החברה באופן ש: (1) החל מיום 1.1.2020 מר ניר אלימלך
יועסק כעובד של החברה (חלף מתן שירותי ניהול באמצעות חברה בשליטתו); (2) החל מיום 1.1.2020 שכרו החודשי של

מר ניר אלימלך יהיה 105,000 ש"ח; וכן (3) יוקצו למר ניר אלימלך, בהקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה
פרטית), 804,444 כתבי אופציה המירים למניות החברה, אשר תנאיהם כמפורט בנספח א'' לדוח העסקה

רובעברנגדבעד
√לא74.89מיוחד

אונ'198
11038785729220.0805/04/20רבלירושלים

2. לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית) של 367,746 כתבי אופציה המירים למניותמיוחדת14:00
מבוטלתהחברה לחברה בשליטת מר שמואל וולודינגר, יו"ר דירקטוריון החברה, אשר תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'199
11038785729220.0805/04/20רבלירושלים

מיוחדת14:00
3. לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית) של 93,800 כתבי אופציה המירים למניות
החברה לקיבוץ רביבים בגין הצבת חברת קיבוץ רביבים שאינה נושאת משרה לעבודה חברה, אשר תנאיהם כמפורט

בנספח א' לדוח העסקה
מבוטלת

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'200
37800380.1607/04/20הום סנטרירושלים

10:30
אג"ח

התייעצות

1. לאור הודעת החברה כי לא תוכל לשלם את הפדיון הקרוב למחזיקי אגרות החוב, הקבוע ליום 1.1 דיווח על ידי
החברה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב. 3.1 כללי- דיון בנושאים

נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיוןדיון

אונ'201
75901940940230.0107/04/20גב יםירושלים

13:30
שנתית
נדחית

1. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'202
75901940940230.0107/04/20גב יםירושלים

13:30
שנתית
נדחית

2. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'203
75901940940230.0107/04/20גב יםירושלים

13:30
שנתית
נדחית

3. אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת,
כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'204
75901940940230.0107/04/20גב יםירושלים

13:30
שנתית
נדחית

4. אישור מינויה של גב' אורית לרר, המכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'205
75901940940230.0107/04/20גב יםירושלים

13:30
שנתית
ללא5. אישור מינויו של מר יוסי פרייברון כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.נדחית

רובעברבעדהמלצה
√לארגיל



אונ'206
ירושלים

75901940940230.0107/04/20גב ים
13:30

שנתית
נדחית

6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים בגין תקופת כהונתם.

ללא
המלצה

רובעברבעד
רגיל

√לא

אונ'207
75901940940230.0107/04/20גב יםירושלים

13:30
שנתית
נדחית

7. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ולשנה
√לאל.רדיוןדיוןדיוןשהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

208
אונ'

73903735479720.04אלקטרהירושלים
12/04/20

מיוחדת14:00

1. לאשר את התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים
ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה הכללית; וכן

לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום 30
באפריל 2023, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות האחריות, בפרמיה

ובתנאים כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה הכללית.

עברבעדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'209
22601931298210.0420/04/20מבנהירושלים

ללא1. תיקון תקנון החברה ביחס למספר חברי הדירקטוריון המירבי.מיוחדת14:00
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'210
1102219962981.0221/04/20פרידנזוןירושלים

1. אישור המשך התקשרות עם מר אסף פרידנזון במשרה מלאה כמשנה למנהל הכללי של החברה ושל חברת בת לתקופהמיוחדת11:00
רובלא עברבעדבעדשל שלוש שנים שתתחיל ביום 1.6.2020 ותסתיים ביום 31.5.2023 וקביעת שכרו

√לא88.11מיוחד

אונ'211
1135151199658.81.1422/04/20חלל תקשורתירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') בנוסח המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע

החלטה זו. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו
את האמור שבסעיף 9 שבזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובלא עברבעדבעד
√לא69.71מיוחד

אונ'212
11399227630640.2322/04/20חלל תקשורתירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. כפי שנמסר על-ידי החברה, כמתואר במצגת המדווחת על-ידה במקביל לפרסום זימון אסיפה זה, החברה מבקשת
להסיר את העילה להעמדה לפירעון מיידי בגין "שינוי השליטה" שבשטר הנאמנות ולבצע תיקונים נוספים הנובעים
מכך. הצעת ההחלטה הינה לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה טז') בנוסח המצ"ב לכתב ההצבעה
ולהסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו

רובלא עברבעדבעד
√לא38.99מיוחד

אונ'213
281014239416310.0323/04/20אייסיאלירושלים

שנתית10:00
Election of Yoav Doppelt, Aviad Kaufman, Avisar Paz, Sagi Kabla, Ovadia Eli, Reem Aminoach, Lior .1

Reitblatt and Tzipi Ozer Armon to serve as directors, effective as of the date of the Meeting, until the next
.annual general meeting of shareholders of the Company or until any of their earlier resignation or removal

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'214
281014239416310.0323/04/20אייסיאלירושלים

Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG International, as the Company’s independent .2שנתית10:00
auditor until the next annual general meeting of shareholders of the Companyרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'215
281014239416310.0323/04/20אייסיאלירושלים

שנתית10:00

Approval of the award of equity-based compensation, consisting of restricted shares, to each director (who is .3
not an officer or director of Israel Corporation Ltd.) serving in such capacity immediately following the

Meeting, and to each other such director who may be duly appointed subsequent to the Meeting by the
.(Company’s Board of Directors in 2020 (if any

נגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'216
281014239416310.0323/04/20אייסיאלירושלים

Approval of an amendment to the Company’s Memorandum of Association and Articles of Association, to .4שנתית10:00
."facilitate a change in the Company's formal name to "ICLבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'217
281014239416310.0323/04/20אייסיאלירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןPresentation and discussion on our audited financial statements for the year ended December 31, 2019 .5.שנתית10:00

אונ'218
259024858656100.0423/04/20בתי זיקוקירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור חידוש התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטוריםמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'219
109135431827840.0226/04/20אפי נכסיםירושלים

מיוחדת14:00

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה
בחברה המצורפת כנספח א' לדוח זה למשך תקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. עיקרי התיקון למדיניות

התגמול ביחס למדיניות התגמול שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 25.9.2019 (להלן: "מדיניות
התגמול" או "מדיניות התגמול המוצעת") מפורטים בסעיף 2 להלן ונכללים במדיניות התגמול המצורפת לדוח זה והינה

מסומנת ביחס למדיניות התגמול שעודכנה ביום 25.9.2019

רובעברנגדבעד
√לא88.92מיוחד

אונ'220
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית16:00

אונ'221
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'222
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'223
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'224
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'225
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

רובעברנגדבעד6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'226
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'227
11237776824770.1227/04/20ויקטוריירושלים

8. אישור מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 11שנתית16:00
רובעברבעדבעדבאוגוסט 2020

√לא98.44מיוחד

אונ'228
108116540101210.0030/04/20מגדל ביטוחירושלים

מיוחדת12:00
1. מינוי גב' לינדה בן שושן לדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראות סעיפים 239 (א) ו-245 (א) לחוק החברות,

מוצע לאשר את מינויה של גב' לינדה בן שושן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים,
שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית, זאת בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה מישיבתו ביום 26.03.2020.

רובעברבעדבעד
√לא98.58מיוחד

אונ'229
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0130/04/20קבוצה

1. הארכת תוקפם של כתבי שיפוי ופטור מאחריות, שהוענקו לגב' שרון עזריאלי ולגב' נעמי עזריאלי, שהינן מבעלותמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדהשליטה בחברה ומכהנות כדירקטוריות בחברה.

√לא91.66מיוחד

אונ'230
13800476764.6210.6730/04/20ארזיםשירושלים

אג"ח20:00

1. אישור הקמת צוות לצורך בחינת חלופות שונות לניהול נכסי החברה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
משתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את יו"ר דירקטוריון החברה, מר חן שרייבר, להקים ולהוביל צוות של

רובלא עברבעדשלושה דירקטורים הכולל את הגב' שידלובסקי יעל ודח"צ אחד, לצורך בחינת חלופות שונות לניהול נכסי החברה לרבות
√לארגיל



מינוי ושימוש ביועץ מקומי באנגליה וביקורים בנכסים על פי הצורך. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל

אונ'231
13800476764.6210.6730/04/20ארזיםשירושלים

אג"ח20:00

2. מתן פטור לדירקטורים (הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב מיוחד של לא פחות מ- 75% ממספר
הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר מתן פטור לדירקטורים, מר חן שרייבר, וגב' יעל שדלובסקי,

לצורך ביצוע פעולות במסגרת עבודתם בדירקטוריון ולהורות לנאמן לחתום על כתב הפטור המצורף כנספח ב' לכתב
ההצבעה. כפי שצוין לעיל, ככל שהאסיפה תאשר את מתן הפטור לדירקטורים, אזי במעמד חתימת הנאמן על כתב

הפטור (נספח ב' לכתב ההצבעה) יתווסף הסעיף שלהלן לכתב הפטור: "למען הסר ספק מובהר, כי לא חלה על הנאמן כל
חובה לעמוד בתשלום כלשהו, אלא לאחר שמחזיקי אגרות החוב הפקידו בידיו כספים למימון התשלומים מכוח כתב
הפטור, ובכל מקרה הנאמן יישא בתשלומים בהתאם לכתב הפטור עד לגובה הסכומים שהופקדו בידיו על ידי מחזיקי

אגרות החוב". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור
בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עברבעד
√לא58.98מיוחד

אונ'232
1380104102447.90.0030/04/20ארזיםשירושלים

20:00
אג"ח

נדחית

1. אישור הקמת צוות לצורך בחינת חלופות שונות לניהול נכסי החברה נוסח ההחלטה: להסמיך את יו"ר דירקטוריון
החברה, מר חן שרייבר, להקים ולהוביל צוות של שלושה דירקטורים הכולל את הגב' שידלובסקי יעל ודח"צ אחד, לצורך
בחינת חלופות שונות לניהול נכסי החברה לרבות מינוי ושימוש ביועץ מקומי באנגליה וביקורים בנכסים על פי הצורך.

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עברבעד
√לארגיל

אונ'233
1380104102447.90.0030/04/20ארזיםשירושלים

20:00
אג"ח

נדחית

2. מתן פטור לדירקטורים נוסח ההחלטה: לאשר מתן פטור לדירקטורים מר' חן שרייבר, וגב' יעל שדלובסקי לצורך
ביצוע פעולות במסגרת עבודתם בדירקטוריון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון

המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
רובלא עברבעד

√לארגיל

אונ'234
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד1. אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

אונ'235
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד2. אישור מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי המכהן כנשיא וכדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

אונ'236
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד3. אישור מינויה מחדש של הגב' עדנה פרשקובסקי המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

אונ'237
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד4. אישור מינויו מחדש של שרון פרשקובסקי המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

אונ'238
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של הגב' איילת חייק המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

אונ'239
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר רמטין סבטי המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפהנדחית

√לארגיל

אונ'240
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
נדחית

7. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד רואי החשבון בייקר טילי – הורוביץ עידן
סבו טבת &amp; כהן טבח, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'241
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
נדחית

8. דיון בדוחות התקופתיים של החברה הכוללים, בין היתר, את דוחות הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה
√לאדיוןדיוןלשנת 2018 ולשנת 2019

אונ'242
11021286607250.0803/05/20פרשקובסקיירושלים

15:00
שנתית
נדחית

9. עדכון והארכת תנאי ההתקשרות עם הגב' מאיה קרדי, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, כיועצת משפטית של
רובעברנגדבעדהחברה

√לא69.12מיוחד

אונ'243
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0205/05/20החזקות

רובעברבעדבעד1. חידוש כהונת ה"ה אביטל שטיין כדח"צית בחברה ואישור גמולהמיוחדת17:00
√לא99.52מיוחד

אונ'244
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors : Bradley A. Alford .1שנתית08:00
√לארגיל

אונ'245
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors : Rolf A. Classon .2שנתית08:00
√לארגיל

אונ'246
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors : Adriana Karaboutis .3שנתית08:00
√לארגיל

אונ'247
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors: Murray S. Kessler .4שנתית08:00
√לארגיל

אונ'248
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors: Jeffrey B. Kindler .5שנתית08:00
√לארגיל

אונ'249
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors: Erica L. Mann .6שנתית08:00
√לארגיל

אונ'250
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors: Donal O’Connor .7שנתית08:00
√לארגיל

אונ'251
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors: Geoffrey M. Parker .8שנתית08:00
√לארגיל

אונ'252
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Directors: Theodore R. Samuels .9שנתית08:00
√לארגיל

אונ'253
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

שנתית08:00
Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company’s .10

independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit
Committee, to fix the remuneration of the auditor

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'254
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברנגדבעדAdvisory vote on executive compensation . .11שנתית08:00
√לארגיל

אונ'255
1130699219653840.0106/05/20פריגוירושלים

רובעברבעדבעדRenew the Board’s authority to issue shares under Irish law .12שנתית08:00
√לארגיל

06/05/20אונ'
עבר (רוב

רובמיוחד



ללאבעדבעדRenew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law .13שנתית1130699219653840.0108:00פריגוירושלים256
פירוט)

√לאמיוחד

אונ'257
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Marcello V. Bottoli .1שנתית10:00
√לארגיל

אונ'258
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Michael L. Ducker .2שנתית10:00
√לארגיל

259
אונ'

1155019561354680.00אייאפאפירושלים
06/05/20

עברבעדבעדElect of Director David R. Epstein . .3שנתית10:00
רוב
√לארגיל

אונ'260
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Roger W. Ferguson, Jr . .4.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'261
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director John F. Ferraro .5.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'262
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Andreas Fibig .6.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'263
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Christina Gold .7.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'264
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Katherine M. Hudson .8.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'265
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Dale F. Morrison .9.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'266
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Dr. Li-Huei Tsai .10.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'267
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברבעדבעדElect of Director Stephen Williamson .11.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'268
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our independent registered public accounting firm .12שנתית10:00
.for the 2020 fiscal yearרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'269
1155019561354680.0006/05/20אייאפאפירושלים

רובעברנגדבעדApprove, on an advisory basis, the compensation of our named executive officers in 2019 .13.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'270
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

רובעברנגדבעד1. סעיף 1.1 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.מיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'271
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

2. סעיף 1.2.1 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר דוד לוי, משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בגין שנת 2019,מיוחדת12:00
רובעברנגדבעדכמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'272
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

3. סעיף 1.2.2 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה בגיןמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'273
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

4. סעיף 1.2.3 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר מריו ויינגרטין, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת משאבים וחדשנותמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדטכנולוגית, בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'274
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

5. סעיף 1.2.4 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא, סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי, בגין שנת 2019, כמפורטמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'275
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

6. סעיף 1.2.5 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן, סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'276
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

7. סעיף 1.2.6 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר אריאל לוינגר, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים מנהל סיכוניםמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדראשי , בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'277
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

8. סעיף 1.2.7 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה לגב' שרית וייסטוך, סמנכ"ל, מנהלת אגף ייעוץ משפטי, ציות ואכיפה,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'278
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

9. סעיף 1.2.8 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה, מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים בגין שנת 2019,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדכמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'279
7260185550450.1706/05/20ירושליםירושלים

10. סעיף 1.2.9 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה לגב' כרמל פלורנץ, מזכיר הבנק, וחברות בנות בגין שנת 2019, כמפורטמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

אונ'280
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019שנתית14:00

אונ'281
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2019שנתית14:00
√לארגיל

אונ'282
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'283
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'284
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'285
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'286
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'287
109106526539140.0707/05/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברהשנתית14:00
√לארגיל

רוב07/05/20אונ'



√לארגילעברבעדבעד9. מינוי מר רון כהן כדירקטור בחברהשנתית109106526539140.0714:00מיטרוניקסירושלים288

אונ'289
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019מיוחדת16:00

אונ'290
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'291
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'292
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'293
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'294
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'295
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'296
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט פורר גבאי את קסיררמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'297
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברנגדבעד9. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה.מיוחדת16:00
√לא95.77מיוחד

אונ'298
10803249445620.2307/05/20המלטירושלים

רובעברבעדבעד10. אישור תיקון תקנון החברהמיוחדת16:00
√לא71.29מיוחד

אונ'299
108251016359720.0708/05/20גילתירושלים

מיוחדת12:00

The approval of (i) the Agreement and Plan of Merger dated as of January 29, 2020 (as it may be amended .1
from time to time, the “Merger Agreement”) by and among the Company, Comtech Telecommunications
Corp., a Delaware corporation (“Comtech”), and Convoy Ltd., a company organized under the laws of the

State of Israel and a wholly- owned subsidiary of Comtech (“Merger Sub”); (ii) the merger of Merger Sub with
and into the Company in accordance with Sections 314-327 of the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the

“ICL”), following which Merger Sub will cease to exist as a separate legal entity and the Company will become
a wholly-owned subsidiary of Comtech (the “Merger”); (iii) the right to receive a combination of (A) $7.18 in
cash, without interest, plus (B) 0.08425 of a validly issued, fully paid and nonassessable share of the common
stock of Comtech, par value $0.10 per share (the “Comtech Common Stock”), with cash payable in lieu of

fractional shares of Comtech Common Stock, subject

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'300
108251016359720.0708/05/20גילתירושלים

To approve the purchase of a seven-year “tail” endorsement to the Company’s current directors’ and .2מיוחדת12:00
.officers’ liability insurance policyבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'301
108251016359720.0708/05/20גילתירושלים

רובעברנגדבעדTo approve the payment of a transaction bonus to the Chief Executive Officer of the Company .3.מיוחדת12:00
√לאמיוחד

אונ'302
108251016359720.0708/05/20גילתירושלים

נגדבעדTo approve the payment of a transaction bonus to the Chief Financial Officer of the Company .4.מיוחדת12:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'303
108251016359720.0708/05/20גילתירושלים

To approve an amendment to the executive bonus payment schedule set forth in the Company’s .5מיוחדת12:00
.Compensation Policy for Executive Officers and Directorsנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'304
108251016359720.0708/05/20גילתירושלים

To reelect Elyezer Shkedy to serve as an External Director (within the meaning of the ICL) on the .6מיוחדת12:00
.Company’s Board of Directors, for an additional three-year term or until his prior termination or resignationבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'305
108469826462110.0210/05/20חילןירושלים

1. מינוי של הגב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישורמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדהאסיפה.

√לא99.72מיוחד

אונ'306
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית16:00

אונ'307
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתוםשנתית16:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2019

√לארגיל

אונ'308
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית16:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'309
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

4. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית16:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'310
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית16:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'311
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

6. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית16:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'312
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

7. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית16:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'313
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

8. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה בתו של מרשנתית16:00
רובעברבעדבעדיהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה.

√לא82.17מיוחד



אונ'314
ירושלים

109726037118270.0410/05/20ביג
16:00

9. אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי ולפטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, והינו בנו שלשנתית
מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה.

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא82.17

אונ'315
109726037118270.0410/05/20ביגירושלים

רובעברבעדבעד10. אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'316
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'317
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

318
אונ'

76301136197150.03פיביירושלים
11/05/20

עברבעדבעד3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.שנתית15:00
רוב
√לארגיל

אונ'319
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'320
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'321
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

6. אישור מינויו של משרד רו''ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבועשנתית15:00
רובעברבעדבעדאת שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

√לארגיל

אונ'322
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019.שנתית15:00

אונ'323
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית15:00

אונ'324
76301136197150.0311/05/20פיביירושלים

9. מינוי מחדש של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 21 במאישנתית15:00
רובעברבעדבעד2020.

√לא99.82מיוחד

אונ'325
6860146782640.0111/05/20מהדריןירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברותמיוחדת16:00
√לא72.96מיוחד

אונ'326
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

√לאדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית16:00

אונ'327
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות', רואי חשבון, כרואי חשבון המבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'328
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'329
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'330
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'331
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'332
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'333
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'334
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד9. מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'335
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד10. מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'336
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד11. מינויה של גב' מיכל הוכמן כדירקטורית חיצוניתשנתית16:00
√לא100מיוחד

אונ'337
716019318691.5111/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד12. חידוש מינויו של מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה שלישיתשנתית16:00
√לא100מיוחד

אונ'338
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

√לאדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית16:00

אונ'339
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות', רואי חשבון, כרואי חשבון המבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'340
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'341
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'342
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'343
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'344
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'345
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

√לארובעברנגדנגד9. מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברהשנתית716035318697.6411/05/20מטעי הדראונ'346



רגיל16:00ירושלים

אונ'347
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד10. מינוי מחדש של גב' עדי מאייר כדירקטורית בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'348
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד11. מינויה של גב' מיכל הוכמן כדירקטורית חיצוניתשנתית16:00
√לא100מיוחד

אונ'349
716035318697.6411/05/20מטעי הדרירושלים

רובעברבעדבעד12. חידוש מינויו של מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה שלישיתשנתית16:00
√לא100מיוחד

אונ'350
10923452233070.2212/05/20חלל תקשורתירושלים

1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלושמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדשנים שתחילתה ביום 1 בינואר 2020

√לא77.2מיוחד

351
אונ'

10923452233070.22חלל תקשורתירושלים
12/05/20

עברנגדבעד2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר זיצ'ק כמנכ"ל החברה כמפורט בדוח זימון האסיפהמיוחדת15:00
רוב

√לא81.85מיוחד

אונ'352
10923452233070.2212/05/20חלל תקשורתירושלים

3. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, למנכ"ל החברה הנכנס שאינו בעל השליטה אומיוחדת15:00
רובעברנגדבעדקרובו, מר זיצ'ק, בהתאם ובכפוף לתכנית 2018 וליתר התנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

√לא81.83מיוחד

אונ'353
ירושלים

חברה
57601766052850.0414/05/20לישראל

1. ""למנות את ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תוםמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדתקופת כהונתו הנוכחית, היינו החל מיום 8 במאי 2020, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה."

√לא82.17מיוחד

אונ'354
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019שנתית11:00

אונ'355
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנתשנתית11:00
רובעברבעדבעד2020 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'356
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר שלמה רודב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריוןשנתית11:00
רובעברבעדבעדהחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'357
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתיתשנתית11:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'358
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

5. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתיתשנתית11:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'359
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עדשנתית11:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'360
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לכהונה בדירקטוריון החברה עדשנתית11:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'361
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

8. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור מקרב העובדים בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבותשנתית11:00
רובעברבעדבעדלשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר הדירקטורים בחברה באסיפה הכללית של החברה ביום 6.2.2020

√לארגיל

אונ'362
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

9. אישור מינויו של דירקטור רגיל לדירקטוריון החברה, מר תומר ראב"ד, בהתאם לבקשת בי קומיוניקיישנס בע"מ, עדשנתית11:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'363
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

10. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול הקיימת של החברה, כפי שאושרה ביום 23 במאי 2019 לתקופהשנתית11:00
רובעברבעדבעדבת שלוש שנים, על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ותוקנה ביום 6 בפברואר 2020

√לא87.06מיוחד

אונ'364
23001173451300.0414/05/20בזקירושלים

רובלא עברנגדנגד11. אישור תיקון תקנון החברה לבקשת ביקום להכללת נושא זה בסדר היוםשנתית11:00
√לארגיל

אונ'365
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0114/05/20יהש

16:00
מיוחדת
רוב1. מינוי פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקחבוטלה

√לאמיוחד

אונ'366
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0114/05/20יהש

16:00
מיוחדת
רוב2. אישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקחבוטלה

√לאמיוחד

אונ'367
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018נדחית

אונ'368
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
נדחית

2. מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'369
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של דר' אריה גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.נדחית

√לארגיל

אונ'370
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
נדחית

4. מינוי מחדש של גב' ציפורה הלברכט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'371
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
נדחית

5. מינוי מחדש של מר עמירם גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית
רובעברבעדבעדהבאה.

√לארגיל

אונ'372
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
נדחית

6. מינוי משרד רו"ח בריטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה והחברות המוחזקות שלה, עד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת

וועדת הביקורת.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'373
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
נדחית

7. מינוי מחדש של גב' אלה וימן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מתום
רובעברבעדבעדתקופת כהונתה הנוכחית שתסתיים ביום 27 באוקטובר 2020.

√לא100מיוחד

אונ'374
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד8. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה ע"י האסיפה הכללית.נדחית

√לא65.5מיוחד

אונ'375
7960111477450.5417/05/20תיא השקעותירושלים

15:00
שנתית
נדחית

9. אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 1
רובעברנגדבעדבינואר 2021.

√לא67.48מיוחד

אונ'376
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברנגדבעד1. הארכה ועדכון מדיניות התגמול של החברה

√לא83.59מיוחד

אונ'377
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
רובעברנגדבעד2. אישור הארכה ועדכון הגמול ליו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, מר זוהר לויומיוחדת

√לא86.48מיוחד



נדחית

אונ'378
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד3. עדכון תנאי התגמול של מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי

√לא99.36מיוחד

אונ'379
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

2.4 אישור מתן הלוואה למר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי, למימון המימוש של אופציות של
רובעברבעדבעדהחברה, בסכום אשר ייקבע בסמוך למועד האסיפה.

√לא98.92מיוחד

אונ'380
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד5. אישור מענק למר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי, בסכום אשר ייקבע בסמוך למועד האסיפה

√לא97.8מיוחד

אונ'381
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד6. תיקון הסכם אופציות שנחתם ביום 17.6.2019 עם מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי

√לא82.67מיוחד

אונ'382
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
√לאל.רדיוןדיוןדיון7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

אונ'383
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√לארגיל

אונ'384
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום
רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'385
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'386
108168622660010.0218/05/20סאמיטירושלים

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'387
7690261482880.5219/05/20רפקירושלים

15:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019נדחית

אונ'388
7690261482880.5219/05/20רפקירושלים

15:00
שנתית
נדחית

2. מינוי מחדש של מר חיים כהן כדירקטור בחברה. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר חיים כהן כדירקטור
בחברה מר כהן זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב. עוד זכאי מר כהן להיכלל בפוליסת ביטוח

נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'389
7690261482880.5219/05/20רפקירושלים

15:00
שנתית
נדחית

3. מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר תנחום אורן
כדירקטור בחברה מר אורן זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב. עוד זכאי מר אורן להיכלל

בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'390
7690261482880.5219/05/20רפקירושלים

15:00
שנתית
נדחית

4. מינוי מחדש של גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה נוסח ההצעה המוצעת: למנות מחדש את גברת לימור דנש
כדירקטורית בחברה הגב' דנש זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב. עוד זכאית הגב' דנש

להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'391
7690261482880.5219/05/20רפקירושלים

15:00
שנתית
נדחית

5. מינוי מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת- למנות מחדש את מר חלוץ כדירקטור
בחברה. מר חלוץ זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב. עוד זכאי מר חלוץ להיכלל בפוליסת

ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'392
7690261482880.5219/05/20רפקירושלים

15:00
שנתית
נדחית

6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2019 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין,
רובעברבעדבעדרו"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה

√לארגיל

אונ'393
7690261482880.5219/05/20רפקירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד7. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברותנדחית

√לא75.83מיוחד

אונ'394
2350102064260.2325/05/20בית הזהבירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית
1. אישור הארכת תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, בקשר עם כהונתו כמנהל

רובעברבעדבעדמקומי באנגליה.
√לא75.35מיוחד

אונ'395
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019נדחית

אונ'396
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטורנדחית

√לארגיל

אונ'397
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטורנדחית

√לארגיל

אונ'398
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של רוני אורן כדירקטורנדחית

√לארגיל

אונ'399
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטורנדחית

√לארגיל

אונ'400
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
רובעברנגדבעד6. למנות את BDO זיו האפט, כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרםנדחית

√לארגיל

אונ'401
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
נדחית

7. לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה עד למועד כינוס האסיפה, כדלקמן: דיבידנד
ביניים בסך של כ- 9,873,222 ש"ח, שחולק על-ידי החברה ביום 4.9.2019. להסרת ספק, אין באמור לעיל, כדי למנוע

חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים שנצברו בשנת 2019.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'402
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
נדחית

8. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ביחס לנושאי משרה בחברה. מסמך מדיניות התגמול מצורף כנספח א' לדוח
זימון זה (להלן: "מדיניות התגמול המוצעת") ונוסחו "מסומן" ביחס למסמך מדיניות התגמול הקיימת (להלן: "מדיניות

2017"). להלן: "החלטת מדיניות התגמול". החלטת מדיניות התגמול אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום
18.3.2020, לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה בישיבתה מיום 12.3.2020.

רובנדחהנגדבעד
√לאמיוחד



אונ'403
10862301729790.3226/05/20אוארטיירושלים

11:30
שנתית
נדחית

9. לאשר מענק שנתי מיוחד בגין מדדים איכותיים ובשיקול דעת לגב' תמר רז, מנכ"ל החברה בגובה משכורת חודשית
אחת, בסך של 35,000 ש"ח (להלן: "המענק המוצע למנכ"ל"). יובהר, כי הענקת המענק המוצע לגב' רז אינה חורגת

ממדיניות התגמול המוצעת וכן אינה חורגת ממדיניות 2017. החלטת המענק המוצע למנכ"ל אושרה על ידי דירקטוריון
החברה בישיבתו מיום 18.3.2020, לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה בישיבתה מיום 12.3.2020.

ללא
מבוטלתהמלצה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'404
ירושלים

מובייל
1105139230230.0926/05/20מקס-ש

1. הקצאה פרטית של 3,000,000 כתבי אופציה (סדרה 5) לנאמן עו"ד ויקטור תשובה בנאמנות עבור מר אשר גולדווסרמיוחדת16:00
רובעברנגדנגדו/או החברה

√לארגיל

אונ'405
ירושלים

מובייל
1105139230230.0926/05/20מקס-ש

רובעברנגדנגד2. הקצאה פרטית של 1,000,000 כתבי אופציה (סדרה 5) לעו"ד ויקטור תשובה ו/או מי מטעמומיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'406
ירושלים

מובייל
1105139230230.0926/05/20מקס-ש

רובעברנגדנגד3. הקצאה פרטית של 500,000 כתבי אופציה (סדרה 5) למאה ואחד ייעוץ כלכלי בינלאומי בע"מ ו/או מי מטעמהמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'407
ירושלים

מובייל
1105139230230.0926/05/20מקס-ש

רובעברנגדנגד4. הקצאה פרטית של 300,000 כתבי אופציה (סדרה 5) לסקורפיו השקעות בע"מ ו/או מי מטעמהמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'408
ירושלים

מובייל
מקס-ש

1105139230230.0926/05/20
16:00

רובעברנגדנגד5. הקצאה פרטית של 200,000 כתבי אופציה (סדרה 5) לעו"ד תום שבת ו/או מי מטעמומיוחדת
רגיל

√לא

אונ'409
ירושלים

מובייל
1105139230230.0926/05/20מקס-ש

רובעברבעדבעד6. איחוד הון של 10 ל-1מיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'410
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0627/05/20סיטי

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית13:00

אונ'411
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0627/05/20סיטי

2. חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברהשנתית13:00
רובעברבעדבעדלקבוע את שכר טרחתו.

√לארגיל

אונ'412
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0627/05/20סיטי

רובעברבעדבעד3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'413
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0627/05/20סיטי

רובעברבעדבעד4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'414
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0627/05/20סיטי

רובעברבעדבעד5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תגמולו.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'415
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0627/05/20סיטי

רובעברבעדבעד6. מינויו של מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'416
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0627/05/20סיטי

רובעברבעדבעד7. שינוי תקנון החברה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'417
13800477400.6230.6727/05/20ארזיםשירושלים

14:00
אג"ח

התייעצות
1.1. דיון בנוגע למצב החברה והתנהלותה ללא דירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיון בנושאים נוספים

רובדיוןשיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לארגיל

אונ'418
13801041030010.0027/05/20ארזיםשירושלים

14:00
אג"ח

התייעצות
1.1. דיון בנוגע למצב החברה והתנהלותה ללא דירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיון בנושאים נוספים

√לאדיוןדיוןשיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

אונ'419
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי לשנת 2019ומיוחדת

אונ'420
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעדמינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020ומיוחדת
√לארגיל

אונ'421
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'422
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברנגדבעד4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'423
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'424
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברנגדבעד6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'425
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'426
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'427
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'428
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברנגדבעד10. אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריוןומיוחדת
√לארגיל

אונ'429
ירושלים

הראל
58501857860830.0231/05/20השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד11. מינוי מר נעים נג'אר כדח"צ בחברהומיוחדת
√לא99.99מיוחד

אונ'430
6250122444190.1701/06/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור מינוי מחדש של הגב' תרצה פלורנטין אוטולנגי כדירקטורית בלתי תלויה בחברהשנתית10:00
√לא100מיוחד

אונ'431
6250122444190.1701/06/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור מחדש של מיקי לזר, כדירקטורשנתית10:00
√לארגיל

אונ'432
6250122444190.1701/06/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של שי טלמון כדירקטורשנתית10:00
√לארגיל

אונ'433
6250122444190.1701/06/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של יצחק רביב, כדירקטורשנתית10:00
√לארגיל

אונ'434
6250122444190.1701/06/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר שמעון לאופר לדירקטורשנתית10:00
√לארגיל



אונ'435
ירושלים

6250122444190.1701/06/20על בד
10:00

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר בני קרן לדירקטורשנתית
רגיל

√לא

אונ'436
6250122444190.1701/06/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד7. אישור מינוי מר שמואל רגב לדירקטורשנתית10:00
√לארגיל

אונ'437
6250122444190.1701/06/20על בדירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסיררשנתית10:00
√לארגיל

אונ'438
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0101/06/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובעברנגדבעד1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים
√לארגיל

אונ'439
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0101/06/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון חברת השותף הכללי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

אונ'440
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0101/06/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובעברנגדנגד3. מינוי פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח
√לא63.75מיוחד

אונ'441
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0101/06/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובלא עברבעדבעד4. מינוי בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (Deloitte), כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח
√לא60.93מיוחד

אונ'442
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0101/06/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובעברנגדנגד5. אישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח
√לא74.92מיוחד

אונ'443
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0101/06/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובלא עברנגדנגד6. מינוי חברת עורך הדין חיים זקס ביחד עם עו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ, כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח
√לא74.81מיוחד

אונ'444
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Isaac Angel .1שנתית09:30
√לארגיל

אונ'445
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Ravit Barniv .2שנתית09:30
√לארגיל

אונ'446
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Albertus Bruggink .3שנתית09:30
√לארגיל

אונ'447
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Dan Falk .4שנתית09:30
√לארגיל

אונ'448
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director David Granot .5שנתית09:30
√לארגיל

אונ'449
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Stan H. Koyanagi .6שנתית09:30
√לארגיל

אונ'450
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Dafna Sharir .7שנתית09:30
√לארגיל

אונ'451
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Stanley B. Stern .8שנתית09:30
√לארגיל

אונ'452
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Hidetake Takahash .9שנתית09:30
√לארגיל

אונ'453
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Byron G. Wong .10שנתית09:30
√לארגיל

אונ'454
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Byron G. Wong .10שנתית09:30
√לארגיל

אונ'455
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as .11שנתית09:30
.independent registered public accounting firm of the Company for 2020רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'456
1134402114293730.0103/06/20אורמת טכנוירושלים

רובעברנגדבעדTo approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers .12.שנתית09:30
√לארגיל

אונ'457
10862301729790.3204/06/20אוארטיירושלים

מיוחדת11:00

1. מינוי דירקטורית חיצונית למנות מחדש את גב' אורית סתיו כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת,
שנייה במספר, עד ליום 12.3.2023. גב' סתיו תהא זכאית לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת הגמול, כמפורט בדוח
המיידי בעניין עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה את אישור האסיפה הכללית שפרסמה החברה
ביום 29.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-029107). המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לפרטים
בדבר גב' סתיו הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ראו פרק "פרטים נוספים על החברה"

לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 שפורסם ביום 18.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026589) (להלן: "הדוח
התקופתי"). המידע הנכלל בדוח התקופתי מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין גב'
סתיו בדוח התקופתי, למעט כמפורט להלן: תאגידים בהם היא מכהנת כדירקטורית: ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ; ארן
מחקר ופיתוח דגמים בע"מ; הדסית ביו הולדינגס בע"מ; ע. לוזון נדל"ן ופיננסים בע"מ; קבוצת י.ש. אחים יעקובי

בע"מ; אלטשולר שחם פרופרטיס בע"מ.

רובעברבעדבעד
√לא82.81מיוחד

1. מינוי יועץ מקצועי שיבחן וסייע בכל הקשור לנכסי קפאלה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של



אונ'458
13800477399.0490.6708/06/20ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

משתתפים בהצבעה) רקע כללי: סעיף 34 לתיקון להסדר משנת 2016 קובע כדלקמן: "יועץ- החל ממועד ההשלמה, מבלי
לגרוע מזכות הנאמנים על פי שטר הנאמנות משנת 2012, לנאמנים תעמוד הזכות למנות יועץ מקצועי מטעמם שילווה

אותם ויסייע להם בכל עניין שלטעמם קשור לנכסי קאפלה. היועץ יהיה זכאי לקבל מהנאמן כל מידע ו/או מסמכים
שהנאמן יהיה זכאי לקבל מהחברה, ללא כל מגבלה, והכל מבלי שיהיה ליועץ קשר ישיר כלשהו לחברה. ההתקשרות עם
היועץ תהיה התקשרות ישירה של הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. חברה תישא בתשלום שכר היועץ, החל ממועד
שימונה, וזאת בהיקף של 20,000 ₪ לכל רבעון קלנדרי בו יועסק היועץ על ידי הנאמנים בתוספת מע"מ. החברה תשלם

את הסך האמור לידי הנאמנים, 30 יום מתום כל רבעון בו הועסק על ידם היועץ, כנגד חשבונית מס כחוק." נוסח
ההחלטה: מכוח סעיף 34 לתיקון להסדר משנת 2016, למנות יועץ מקצועי שיבחן וסייע בכל הקשור לנכסי קפאלה.
יודגש כי תוצאות ההצבעה יחושבו לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו באופן מצרפי. ההחלטה

בסעיף זה

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'459
ירושלים

13801041030010.0008/06/20ארזיםש
16:00

אג"ח

1. מינוי ייעוץ מקצועי שיבחן וסייע בכל הקשור לנכסי קפאלה רקע כללי: סעיף 34 לתיקון להסדר משנת 2016 קובע
כדלקמן: "יועץ- החל ממועד ההשלמה, מבלי לגרוע מזכות הנאמנים על פי שטר הנאמנות משנת 2012, לנאמנים תעמוד

הזכות למנות יועץ מקצועי מטעמם שילווה אותם ויסייע להם בכל עניין שלטעמם קשור לנכסי קאפלה. היועץ יהיה
זכאי לקבל מהנאמן כל מידע ו/או מסמכים שהנאמן יהיה זכאי לקבל מהחברה, ללא כל מגבלה, והכל מבלי שיהיה

ליועץ קשר ישיר כלשהו לחברה. ההתקשרות עם היועץ תהיה התקשרות ישירה של הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
חברה תישא בתשלום שכר היועץ, החל ממועד שימונה, וזאת בהיקף של 20,000 ₪ לכל רבעון קלנדרי בו יועסק היועץ

על ידי הנאמנים בתוספת מע"מ. החברה תשלם את הסך האמור לידי הנאמנים, 30 יום מתום כל רבעון בו הועסק על
ידם היועץ, כנגד חשבונית מס כחוק." נוסח ההחלטה: מכוח סעיף 34 לתיקון להסדר משנת 2016, למנות ייעוץ מקצועי

שיבחן וסייע בכל הקשור לנכסי קפאלה. יודגש כי תוצאות ההצבעה יחושבו לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4) יחדיו באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ו

רובלא עברנגד
רגיל

√לא

אונ'460
ירושלים

אספיסי
10927740.3409/06/20אל-עד

12:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון ודיוןהתייעצות

אונ'461
ירושלים

אספיסי
10939390.2909/06/20אל-עד

12:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון ודיוןהתייעצות

אונ'462
ירושלים

אספיסי
10947471.0609/06/20אל-עד

12:00
אג"ח

√לאדיוןדיון1. עדכון ודיוןהתייעצות

אונ'463
109726037118270.0409/06/20ביגירושלים

1. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן בר זאב, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהתאםמיוחדת16:00
רובעברנגדנגדלתנאים המפורטים להלן בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף, בתוקף החל מיום 1 במאי 2020.

√לארגיל

אונ'464
109726037118270.0409/06/20ביגירושלים

2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים להלןמיוחדת16:00
רובלא עברנגדנגדבסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה המצורף.

√לא87.23מיוחד

אונ'465
109726037118270.0409/06/20ביגירושלים

רובלא עברנגדנגד3. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצורף.מיוחדת16:00
√לא81.49מיוחד

אונ'466
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

רובעברנגדבעדTo appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of shareholders .1שנתית16:30
√לארגיל

אונ'467
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

To appoint Jean-Michel Halfon to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of .2שנתית16:30
shareholdersרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'468
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

To appoint Nechemia (Chemi) J. Peres to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of .3שנתית16:30
shareholdersרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'469
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

רובעברנגדבעדTo appoint Janet S. Vergis to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of shareholders .4שנתית16:30
√לארגיל

אונ'470
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

רובעברנגדבעדTo approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva’s named executive officers .5שנתית16:30
√לארגיל

אונ'471
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

רובעברנגדבעדTo approve Teva's 2020 Long-Term Equity-Based Incentive Plan .6שנתית16:30
√לארגיל

אונ'472
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

רובעברנגדבעדTo Approve an amendment to the terms of office and employment of Teva's President and CEO .7שנתית16:30
√לארגיל

אונ'473
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

√לאעברבעדבעדTo approve an amendment to Teva's Articles of Association .8שנתית16:30

אונ'474
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s .9שנתית16:30
independent registered public accounting firm until the 2021 annual meeting of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'475
629014332218450.0009/06/20טבעירושלים

√לאל.רדיוןדיוןPresentation of Teva’s annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019 .10שנתית16:30

אונ'476
37800380.1110/06/20הום סנטרירושלים

09:30
אג"ח

√לא1. דיווח על ידי החברה.התייעצות

אונ'477
37800380.1110/06/20הום סנטרירושלים

09:30
אג"ח

√לא2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

אונ'478
37800380.1110/06/20הום סנטרירושלים

09:30
אג"ח

√לא3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

אונ'479
112301760106200.0011/06/20לייבפרסוןירושלים

רובעברנגדבעדElection of Director peter block .1שנתית10:00
√לארגיל

אונ'480
112301760106200.0011/06/20לייבפרסוןירושלים

רובעברנגדבעדElection of Director fred mossler .2שנתית10:00
√לארגיל

אונ'481
112301760106200.0011/06/20לייבפרסוןירושלים

to ratify the appointment of BDO USA, LLPas our independent registered public accounting firm for fiscal .3שנתית10:00
;year 2020רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'482
112301760106200.0011/06/20לייבפרסוןירושלים

רובעברנגדבעדto approve on an advisory basis the compensation of the Company''s named executive officers .4;שנתית10:00
√לארגיל

רוב11/06/20אונ'



√לארגילעברנגדבעדto approve amendments to the 2019 Stock Incentive Plan; and .5שנתית112301760106200.0010:00לייבפרסוןירושלים483

אונ'484
113413939381330.0211/06/20קנון הולדינגסירושלים

שנתית10:00
To re-elect each of the following Directors to the Board of Directors: (a) Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau; (b) Mr. .1
Antoine Bonnier; (c) Mr. Laurence N. Charney; (d) Mr. Barak Cohen; (e) Mr. N. Scott Fine; (f) Dr. Bill Foo; (g)

.Mr. Aviad Kaufman; and (h) Mr. Arunava Sen
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'485
113413939381330.0211/06/20קנון הולדינגסירושלים

To re-appoint KPMG LLP as our statutory Auditor for the financial year ending December 31, 2020, and to .2שנתית10:00
.authorize the Directors (which may act through the Audit Committee) to fix their remunerationרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'486
113413939381330.0211/06/20קנון הולדינגסירושלים

רובעברנגדנגדTo authorize the ordinary share issuances .3.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'487
113413939381330.0211/06/20קנון הולדינגסירושלים

To authorize the grant of awards under the SIP 2014 and/or options under the SOP 2014 and the allotment .4שנתית10:00
.and issuance of ordinary sharesרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'488
113413939381330.0211/06/20קנון הולדינגסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the Share Purchase Authorization .5.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'489
13800476926.770.6714/06/20ארזיםשירושלים

אג"ח16:00
1. בחירת זהות הדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב -מנות את גב'' טלי סימון לכהן כדירקטורית בדירקטוריון

החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמדת מצ"ב כ- נספח
ב'' לכתב הצבעה זה.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'490
13800476926.770.6714/06/20ארזיםשירושלים

אג"ח16:00
2.בחירת זהות הדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב -למנות את מר אמתי ויס לכהן כדירקטור בחברה מטעם

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ג'' לכתב הצבעה
זה.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'491
13800476926.770.6714/06/20ארזיםשירושלים

אג"ח16:00
3.בחירת זהות הדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב -למנות את מר אורי מור לכהן כדירקטור בחברה מטעם

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ד'' לכתב הצבעה
זה.

רובלא עברבעד
√לארגיל

אונ'492
13800476926.770.6714/06/20ארזיםשירושלים

אג"ח16:00
4.בחירת זהות הדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב - למנות את גב'' לילך שפיר לכהן כדירקטורית בחברה מטעם

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמדת מצ"ב כ- נספח ה'' לכתב
הצבעה זה.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'493
13801041030010.0014/06/20ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. לרקע ההחלטה ראו בזימון וכתב ההצבעה המצורפים. נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את שני המועמדים
שיקבלו את מירב הקולות במצטבר בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) במשותף, מבין המועמדים אשר

הגישו מועמדותם לנאמנים והמפורטים בסעיפים 1-4 להלן, לכהן כדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4), בדירקטוריון החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב הקולות בהצבעה,

מאשרים מחזיקי אגרות החוב למנות את המועמד שקיבל יותר קולות "בעד" מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב
הקולות בהצבעה , כיו"ר דירקטוריון. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי
סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמדים שיקבלו את מירב הקולות (במצטבר
משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים להלן הם אשר יבחרו לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). למנות את גב'' טלי סימון לכהן כדירקטורית בדירקטוריון החברה
מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמדת מצ"ב כ- נספח ב''

לכתב

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'494
13801041030010.0014/06/20ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. לרקע ההחלטה ראו בזימון וכתב ההצבעה המצורפים. נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את שני המועמדים
שיקבלו את מירב הקולות במצטבר בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) במשותף, מבין המועמדים אשר

הגישו מועמדותם לנאמנים והמפורטים בסעיפים 1-4 להלן, לכהן כדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4), בדירקטוריון החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב הקולות בהצבעה,

מאשרים מחזיקי אגרות החוב למנות את המועמד שקיבל יותר קולות "בעד" מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב
הקולות בהצבעה , כיו"ר דירקטוריון. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי
סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמדים שיקבלו את מירב הקולות (במצטבר
משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים להלן הם אשר יבחרו לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). למנות את מר אמתי ויס לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה מטעם
מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבע

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'495
13801041030010.0014/06/20ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

3. לרקע ההחלטה ראו בזימון וכתב ההצבעה המצורפים. נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את שני המועמדים
שיקבלו את מירב הקולות במצטבר בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) במשותף, מבין המועמדים אשר

הגישו מועמדותם לנאמנים והמפורטים בסעיפים 1-4 להלן, לכהן כדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4), בדירקטוריון החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב הקולות בהצבעה,

מאשרים מחזיקי אגרות החוב למנות את המועמד שקיבל יותר קולות "בעד" מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב
הקולות בהצבעה , כיו"ר דירקטוריון. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי
סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמדים שיקבלו את מירב הקולות (במצטבר
משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים להלן הם אשר יבחרו לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). למנות את מר אורי מור לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה מטעם
מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבע

רובלא עברבעד
√לארגיל

אונ'496
13801041030010.0014/06/20ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

4. לרקע ההחלטה ראו בזימון וכתב ההצבעה המצורפים. נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את שני המועמדים
שיקבלו את מירב הקולות במצטבר בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) במשותף, מבין המועמדים אשר

הגישו מועמדותם לנאמנים והמפורטים בסעיפים 1-4 להלן, לכהן כדירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4), בדירקטוריון החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב הקולות בהצבעה,

מאשרים מחזיקי אגרות החוב למנות את המועמד שקיבל יותר קולות "בעד" מבין שני המועמדים שיקבלו את מירב
הקולות בהצבעה , כיו"ר דירקטוריון. יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי
סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמדים שיקבלו את מירב הקולות (במצטבר
משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים להלן הם אשר יבחרו לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה

מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). למנות את גב' לילך שפיר לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה מטעם
מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצ

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'497
37800380.1122/06/20הום סנטרירושלים

09:30
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. . דיווח על ידי החברה.התייעצות

אונ'498
ירושלים

אספיסי
10927740.3422/06/20אל-עד

14:00
אג"ח

נדחית
1. דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה, מצבה של חברת אלעד גרופ בע"מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב

√לאל.רדיוןדיוןדיוןלשם הגנה על זכויותיהם.



אונ'499
ירושלים

אספיסי
אל-עד

10927740.3422/06/20
14:00

אג"ח
נדחית

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

אונ'500
ירושלים

אספיסי
10939390.2922/06/20אל-עד

14:00
אג"ח

נדחית
1. דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה, מצבה של חברת אלעד גרופ בע"מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב

√לאל.רדיוןדיוןדיוןלשם הגנה על זכויותיהם.

אונ'501
ירושלים

אספיסי
10939390.2922/06/20אל-עד

14:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.נדחית

אונ'502
ירושלים

אספיסי
10947471.0622/06/20אל-עד

14:00
אג"ח

נדחית
1. דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה, מצבה של חברת אלעד גרופ בע"מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב

√לאל.רדיוןדיוןדיוןלשם הגנה על זכויותיהם.

אונ'503
ירושלים

אספיסי
10947471.0622/06/20אל-עד

14:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.נדחית

אונ'504
69901721312200.0323/06/20נכסים ובניןירושלים

1. אישור התקשרות בהסכם לרכישת יתרת ההחזקות ב- IDB Group USA Investments Inc מאידיבי חברה לפתוחמיוחדת15:00
רובלא עברנגדנגדבע"מ

√לא91.41מיוחד

אונ'505
1154764423870.41.1723/06/20אגוד הנפקותירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח15:00

אונ'506
ירושלים

1154764423870.41.1723/06/20אגוד הנפקות
15:00

אג"ח
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי

של אגרות החוב (סדרה י) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב
המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'507
73902224154360.9123/06/20אלקטרהירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

אונ'508
73902224154360.9123/06/20אלקטרהירושלים

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי

של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב
המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'509
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director Phillip Frost, M.D .1שנתית10:00
√לארגיל

אונ'510
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA .2שנתית10:00
√לארגיל

אונ'511
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director Steven D. Rubin .3שנתית10:00
√לארגיל

אונ'512
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברבעדבעדTo elect as director Robert S. Fishel, M.D .4.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'513
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director Richard M. Krasno, Ph.D .5שנתית10:00
√לארגיל

אונ'514
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director Richard A. Lerner, M.D .6.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'515
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director John A. Paganelli .7.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'516
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director Richard C. Pfenniger, Jr .8.שנתית10:00
√לארגיל

אונ'517
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

רובעברנגדנגדTo elect as director Alice Lin-Tsing Yu, M.D., Ph.D .9..שנתית10:00
√לארגיל

אונ'518
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

To approve a non-binding advisory resolution regarding the compensation paid to the Company’s named .10שנתית10:00
;(”executive officers (“Say on Payרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'519
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the Company’s independent registered public .11שנתית10:00
accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2020; andרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'520
112954340367610.0025/06/20אופקוירושלים

To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments .12שנתית10:00
.thereofלאל.רדיוןדיוןדיון√

אונ'521
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0325/06/20נדלן

12:00
מיוחדת
בוטלה

1. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה
הכללית

רוב
√לאמיוחד

אונ'522
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0325/06/20נדלן

12:00
מיוחדת
רוב2. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתבוטלה

√לאמיוחד

אונ'523
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0325/06/20נדלן

12:00
מיוחדת
בוטלה

3. מינוי גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור
האסיפה הכללית

רוב
√לאמיוחד

אונ'524
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0325/06/20נדלן

12:00
מיוחדת
בוטלה

4. מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור
האסיפה הכללית

רוב
√לאמיוחד

אונ'525
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0325/06/20נדלן

12:00
מיוחדת
רוב5. מינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתבוטלה

√לאמיוחד

אונ'526
1320118025/06/20קמורירושלים

1.1 דיווח ועדכון מאת המנהלים המיוחדים של החברה, עו"ד חגי אולמן ועו"ד עדי פיגל. 1.2. דיון בנושאים נוספיםאג"ח12:00
√לאדיוןדיוןשיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

אונ'527
32301485161390.0325/06/20מליסרוןירושלים

מיוחדת14:00
1. לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף 30
למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של 100 אלפי דולר ארה"ב לסכום

של 200 אלפי דולר ארה"ב, והכל כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא99.99מיוחד

אונ'528
1102219962981.0225/06/20פרידנזוןירושלים

1. אישור המשך התקשרות עם מר אסף פרידנזון במשרה מלאה כמשנה למנהל הכללי של החברה ושל חברת בת לתקופהמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדשל שלוש שנים שתתחיל ביום 1.6.2020 ותסתיים ביום 31.5.2023 וקביעת שכרו

√לא98.02מיוחד

אונ'529
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of the next .1שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

רוב25/06/20Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual .2אונ'



√לארגילעברבעדבעדgeneral meeting.שנתית108455725225180.1017:00נובהירושלים530

אונ'531
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next .3שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'532
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the Company to hold office until the close of the next .4שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'533
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the Company to hold office until the close of .5שנתית17:00
.the next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'534
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

Re-election of Ms. Zehava Simon as a director of the Company to hold office until the close of the next .6שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'535
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

Election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the Company to hold office until the close of the next .7שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'536
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief .8שנתית17:00
.Executive Officer of the Companyרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'537
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

שנתית17:00
Approval of an amendment to the Company’s compensation policy for directors and officers to increase .9

the maximum permitted annual premium for the Company’s D&amp;O insurance and ratification of the
.purchase of the Company’s D&amp;O insurance policy

נגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'538
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

רובעברבעדבעדApproval of amendments to the memorandum and articles of association of the Company .10.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'539
108455725225180.1025/06/20נובהירושלים

שנתית17:00
Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of .11

Ernest &amp; Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the
.next annual general meeting

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'540
1102219962981.0228/06/20פרידנזוןירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018 ו-2019ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים האמורות הכולל גם דיווחשנתית16:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןעל שכר טרחת רואה החשבון המבקר.

אונ'541
1102219962981.0228/06/20פרידנזוןירושלים

רובעברבעדבעד2. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן דוד פרידנזוןשנתית16:00
√לארגיל

אונ'542
1102219962981.0228/06/20פרידנזוןירושלים

רובעברבעדבעד3. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן רמי פרידנזוןשנתית16:00
√לארגיל

אונ'543
1102219962981.0228/06/20פרידנזוןירושלים

רובעברבעדבעד4. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן גדעון אלטמןשנתית16:00
√לארגיל

אונ'544
1102219962981.0228/06/20פרידנזוןירושלים

רובעברבעדבעד5. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן ירון הרמןשנתית16:00
√לארגיל

אונ'545
1102219962981.0228/06/20פרידנזוןירושלים

רובעברבעדבעד6. הארכת כהונתם של רואי החשבון המבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'546
ירושלים

אספיסי
10927740.4530/06/20אל-עד

12:00
אג"ח

התייעצות
1 עדכון ודיון והתייעצות דיון, 22.6.2020 וביום 9.6.2020 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 1.1.1 בנוגע

√לאדיוןדיוןדיוןלמצב החברה והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם.

אונ'547
ירושלים

אספיסי
10939390.3630/06/20אל-עד

12:00
אג"ח

התייעצות
1. עדכון ודיון והתייעצות דיון, 22.6.2020 וביום 9.6.2020 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 1.1.1 בנוגע

√לאדיוןדיוןדיוןלמצב החברה והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

אונ'548
ירושלים

אספיסי
10947471.2430/06/20אל-עד

12:00
אג"ח

התייעצות
1. עדכון ודיון והתייעצות דיון, 22.6.2020 וביום 9.6.2020 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 1.1.1 בנוגע

√לאדיוןדיוןדיוןלמצב החברה והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

אונ'549
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019שנתית14:30

אונ'550
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

שנתית14:30
2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה
לשנת 2020 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו

בגין שירותים נוספים לשנת 2019 (החלטה א' לדוח הזימון)
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'551
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון).שנתית14:30
√לארגיל

אונ'552
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון)שנתית14:30
√לארגיל

אונ'553
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון)שנתית14:30
√לארגיל

אונ'554
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון)שנתית14:30
√לארגיל

אונ'555
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

7. אישור מינויה מחדש של הגברת אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2020 למשךשנתית14:30
רובעברבעדבעדתקופה של שלוש שנים, (החלטה ג' לדוח המיידי).

√לא99.26מיוחד

אונ'556
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

8. אישור מינויה מחדש של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2020 למשךשנתית14:30
רובעברבעדבעדתקופה של שלוש שנים, (החלטה ד' לדוח המיידי).

√לא98.18מיוחד

אונ'557
112335529210020.0430/06/20אנרגיקסירושלים

9. אישור התקשרות החברה בתיקון לתנאי הסכם הניהול עם בעלת השליטה, אלוני חץ והארכתו לתקופה של 3 שניםשנתית14:30
רובעברנגדבעדהחל ביום 1.7.2020 (החלטה ה' לדוח המיידי)

√לא93.53מיוחד

אונ'558
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018 ולשנת 2019ומיוחדת

אונ'559
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

ומיוחדת
2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר צחי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית

רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.
√לארגיל

אונ'560
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

ומיוחדת
3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עמית ברגר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית

רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.
√לארגיל



אונ'561
ירושלים

110448819057750.0301/07/20מגה אור
10:00

שנתית
ומיוחדת

4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) מר משה הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'562
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

רובעברנגדבעד5. מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרוומיוחדת
√לארגיל

אונ'563
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

רובעברנגדבעד6. אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס - יו"ר הדירקטוריוןומיוחדת
√לא91.83מיוחד

אונ'564
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

ומיוחדת
7. בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס - יו"ר הדירקטוריון כאמור בסעיף 6 לעיל, לאשר מתן

רובעברנגדבעדכתב פטור מאחריות למר נחמיאס, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.
√לא90.94מיוחד

אונ'565
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

ומיוחדת
8. אישור הארכת תוקף הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של החברה, גב' אפרת דרורי, רעייתו של בעל

רובעברנגדבעדהשליטה בחברה.
√לא99.65מיוחד

אונ'566
110448819057750.0301/07/20מגה אורירושלים

10:00
שנתית

ומיוחדת

9. בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של החברה, הגב' אפרת דרורי,
רעייתו של בעל השליטה בחברה, כאמור בסעיף 8 לעיל, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לגב' דרורי, בהתאם לתנאים

המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.
רובעברנגדבעד

√לא90.94מיוחד

אונ'567
63201815285690.3802/07/20נייר חדרהירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019שנתית12:00

אונ'568
63201815285690.3802/07/20נייר חדרהירושלים

2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר ישי דוידי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה

√לארגיל

569
אונ'

63201815285690.38נייר חדרהירושלים
02/07/20

שנתית12:00
3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמירם בם, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית

עברבעדבעדהבאה
רוב
√לארגיל

אונ'570
63201815285690.3802/07/20נייר חדרהירושלים

4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמית בן צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'571
63201815285690.3802/07/20נייר חדרהירושלים

5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר יצחק שריר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה

√לארגיל

אונ'572
63201815285690.3802/07/20נייר חדרהירושלים

6. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר שלום זינגר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'573
63201815285690.3802/07/20נייר חדרהירושלים

7. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' קרן כהן-טרומן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'574
63201815285690.3802/07/20נייר חדרהירושלים

8. מינוי מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה, כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'575
112335529210020.0802/07/20אנרגיקסירושלים

1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב- 5,000,000 ש"ח, שווה ערך ל-500,000,000 מניות רגילות רשומות עלמיוחדת14:30
רובעברבעדבעדשם בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ותיקון תקנון החברה בהתאם

√לארגיל

אונ'576
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 15:302019

אונ'577
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

15:30

2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית
הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי

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

√לארגיל

אונ'578
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

15:30
3. אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2 יחידות השתתפות

רובעברבעדבעדבנות 1 ש"ח ע.נ. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.נ.
√לא98.52מיוחד

אונ'579
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

רובעברנגדבעד4. תיקון סעיף 9.1.1 להסכם השותפות וסעיף 2.5 להסכם הנאמנות בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון15:30
√לא97.93מיוחד

אונ'580
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

רובעברנגדבעד5. אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון15:30
√לא93.01מיוחד

אונ'581
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

15:30
6. אישור הענקת תגמול הוני המסולק במזומן (אופציות פאנטום) לסמנכ"ל הכספים, מר איתן וולוך, בו תישא

רובעברנגדבעדהשותפות
√לא86.29מיוחד

אונ'582
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

15:30
7. אישור תיקון להסכם השותפות, באופן שיאפשר לשותפות לפטור מראש נושאי משרה מאחריות כלפיה, בנוסח

רובעברבעדבעדהמצורף כנספח ג' לדוח הזימון
√לא80.64מיוחד

אונ'583
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

15:30

8. אישור הענקת כתבי פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, שאינם בעל השליטה ו/או
קרובו ו/או מנכ"ל השותף הכללי, המכהנים בשותף הכללי ו/או שיכהנו בשותף הכללי מעת לעת, לפי הנוסח המצורף

כנספח ד' לדוח הזימון
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'584
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

15:30
9. אישור הענקת כתב פטור למר חיים צוף יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ובעל השליטה בו ובשותפות, לפי הנוסח

רובעברבעדבעדהמצורף כנספח ד' לדוח הזימון, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית
√לא80.64מיוחד

אונ'585
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0302/07/20יהש

√לאל.רדיוןדיוןדיון10. סקירת מ"מ מנכ"ל15:30

אונ'586
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד1. לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארגיל

אונ'587
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו מחדש של מר דן (דידי) אשנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארגיל

אונ'588
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד3. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארגיל

אונ'589
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד4. לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארגיל

שנתית



אונ'590
ירושלים

31401312155350.0206/07/20דנאל
14:00

ומיוחדת
נדחית

רובעברבעדבעד5. לאשר את מינויה מחדש של גב' איריס בק-קודנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת
רגיל

√לא

אונ'591
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד6. לאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

√לארגיל

אונ'592
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

7. לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה
רובעברנגדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'593
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
√לאל.רדיוןדיוןדיון8. דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

אונ'594
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

9. למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר
רובעברבעדבעד2020

√לא99.96מיוחד

אונ'595
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד10. למנות את מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2020

√לא99.97מיוחד

596
אונ'

31401312155350.02דנאלירושלים
06/07/20

14:00
שנתית

ומיוחדת
נדחית

11. לאשר את עדכון מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח
עברנגדבעדהמצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה

רוב
√לא93.02מיוחד

אונ'597
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברנגדבעד12. לאשר את עדכון תקרת המענק של יו"ר הדירקטוריון, מר רמי אנטין, ביחס לשנת 2020 ואילך

√לארגיל

אונ'598
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברנגדבעד13. לאשר את עדכון השכר של מנכ"ל החברה, מר אילן ישראלי

√לא95.81מיוחד

אונ'599
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

14. לאשר מתן פטור מאחריות לדירקטורים ולמנכ"ל החברה, כפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח
רובעברבעדבעדהזימון

√לארגיל

אונ'600
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברנגדבעד15. לאשר הענקת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רמי אנטין

√לארגיל

אונ'601
31401312155350.0206/07/20דנאלירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברנגדבעד16. לאשר הענקת אופציות למנכ"ל החברה, מר אילן ישראלי

√לא91.16מיוחד

אונ'602
ירושלים

תמר
114359312466260.1006/07/20פטרוליום

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח14:00

אונ'603
ירושלים

תמר
114359312466260.1006/07/20פטרוליום

אג"ח14:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי

של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב
המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'604
37800380.2206/07/20הום סנטרירושלים

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. לאשר את בקשת החברה לדחייה של הפדיונות בשנת 2020 ,כמפורט בבקשת החברה המצורפת כ- נספח ב'' לכתב
בעדההצבעה.

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'605
37800790.1106/07/20הום סנטרירושלים

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. לאשר את בקשת החברה לדחייה של הפדיונות בשנת 2020 ,כמפורט בבקשת החברה המצורפת כ- נספח ב'''' לכתב
בעדההצבעה.

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'606
1147479265785.60.8506/07/20דלק תמלוגיםירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח17:00

אונ'607
1147479265785.60.8506/07/20דלק תמלוגיםירושלים

אג"ח17:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי

של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב
המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'608
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת
הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, אשר פורסם ביום 11 במרץ 2020 (אסמכתא:

2020-01-023382) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2019").
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'609
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן (יו"ר הדירקטוריון), כמפורט בסעיף 1.2 לדוחומיוחדת
√לארגיל

אונ'610
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס, כמפורט בסעיף 1.2 לדוחומיוחדת
√לארגיל

אונ'611
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוחומיוחדת
√לארגיל

אונ'612
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב' אוסנת רונן (דירקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.2 לדוחומיוחדת
√לארגיל

אונ'613
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

6. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה , משרד קוסט, פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי
חשבון המבקרים של החברה. באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל

שניתנו.
רובעברבעדבעד

√לארגיל



אונ'614
ירושלים

108702213244760.0307/07/20פוקס
14:00

שנתית
ומיוחדת

7. מוצע למנות את מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים החל ממועד
אישור האסיפה כמפורט בסעיף 1.4 לדוח

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא99.63

אונ'615
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

8. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל (קרובו של בעל שליטה), לאור קידומו לתפקיד סמנכ"ל מכירות פעילות
נייקי בישראל בחברה הבת, ריטיילורס, בתוקף החל מיום 1 בפברואר 2020, ולמשך 3 שנים, בכפוף לאישור האסיפה,

בהתאם לתנאים וכמפורט בסעיף 1.5 לדוח
רובעברבעדבעד

√לא94.84מיוחד

אונ'616
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

9. אישור מתן מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר צ'פניק (קרובו של בעל שליטה) בסך של 200,000 ש"ח ברוטו (בנוסף
למענק לו הוא זכאי בגין שנת 2019 בהתאם לתנאי העסקתו) כמפורט בסעיף 1.6 לדוח; המענק המוצע ישולם (ככל

שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.
רובעברנגדבעד

√לא87.67מיוחד

אונ'617
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
10. 1.7. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק, קרובו של בעל שליטה בחברה, לאור קידומו לתפקיד מנהל

רובעברבעדבעדפעילות נייקי הבינלאומית בחברת ריטיילורס, בתוקף החל מיום 1 ביוני 2020 ולמשך 3 שנים, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח
√לא80.9מיוחד

אונ'618
108702213244760.0307/07/20פוקסירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד11. עדכון סעיף ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה במדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1.8 לדוחומיוחדת
√לא99.82מיוחד

אונ'619
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית17:00

אונ'620
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תוםשנתית17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'621
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

3. אישור מינוי מר בנימין גבאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועדשנתית17:00
רובעברבעדבעדהמינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

622
אונ'

76701255808520.02הפניקסירושלים
07/07/20

שנתית17:00
4. אישור מינוי מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר

עברבעדבעדמועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.
רוב
√לארגיל

אונ'623
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

5. אישור מינוי גב' מרילין ויקטוריה הירש כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקייםשנתית17:00
רובעברבעדבעדלאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'624
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

6. אישור מינוי מר רוג'ר אבראבנל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועדשנתית17:00
רובעברבעדבעדהמינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'625
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

7. אישור מינוי ד"ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקייםשנתית17:00
רובעברבעדבעדלאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'626
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

8. אישור מינוי מר בן קרלטון לנגוורת'י כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחרשנתית17:00
רובעברבעדבעדמועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'627
76701255808520.0207/07/20הפניקסירושלים

9. אישור מינוי מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועדשנתית17:00
רובעברבעדבעדהמינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'628
11237776824770.1207/07/20ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של גב' מיכל טייכר לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברהמיוחדת17:00
√לא100מיוחד

אונ'629
259024858656100.0413/07/20בתי זיקוקירושלים

1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר משה קפלינסקי והכול כמפורט בדוח זימון האסיפהמיוחדת12:00
רובעברנגדבעדהרצ"ב.

√לא64.32מיוחד

אונ'630
13801600.4614/07/20ארזיםשירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019שנתית10:30

אונ'631
13801600.4614/07/20ארזיםשירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקריםשנתית10:30
√לארגיל

אונ'632
13801600.4614/07/20ארזיםשירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוישנתית10:30
√לארגיל

אונ'633
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019נדחית

אונ'634
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
נדחית

2. הארכת כהונתו של משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף

השירותים
רובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'635
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של ה"ה ציון גינת (יו"ר) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהנדחית

√לארגיל

אונ'636
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של ה"ה פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהנדחית

√לארגיל

אונ'637
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של ה"ה יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהנדחית

√לארגיל

אונ'638
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של ה"ה איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהנדחית

√לארגיל

אונ'639
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
נדחית

7. מינוי מחדש של ה"ה רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'640
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
נדחית

8. למנות את גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים,
רובעברבעדבעדהחל ממועד תום תקופת כהונתה הנוכחית ביום 18 באוגוסט 2020

√לא99.98מיוחד

אונ'641
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
נדחית

9. למנות את מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים, החל
רובעברבעדבעדממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום 18 באוגוסט 2020

√לא99.97מיוחד

אונ'642
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
נדחית

10. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית לדירקטורים בחברה, ה"ה ציון גינת (יו"ר), פרץ
שחר, יוסי חג'ג', איציק צאיג, רמי ארמון (דב"ת), ישראל טאובר (דח"צ), הילה אמסטרדם (דח"צ) בהתאם ובכפוף

לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה
רובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'643
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
נדחית

11. לאשר תיקונים למדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ד' לדוח זימון האסיפה. מדיניות התגמול המתוקנת
רובעברנגדבעדתהיה בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק החברות

√לא65.5מיוחד

אונ'644
113235612938090.0314/07/20אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית
נדחית

12. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר נועם שצ'לקה בהתאם ובכפוף
רובעברנגדבעדלתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה

√לא97.01מיוחד



אונ'645
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0315/07/20נדלן

1. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפהמיוחדת12:00
רובעברנגדנגדהכללית

√לא97.03מיוחד

אונ'646
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0315/07/20נדלן

רובעברנגדנגד2. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
√לא69.44מיוחד

אונ'647
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0315/07/20נדלן

3. מינוי גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישורמיוחדת12:00
רובעברנגדנגדהאסיפה הכללית

√לא58.58מיוחד

אונ'648
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0315/07/20נדלן

מבוטלתבעד4. מינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'649
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0315/07/20נדלן

5. מינוי ד"ר חדוה ווליוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהכללית

√לא46.39מיוחד

אונ'650
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0315/07/20נדלן

6. מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישורמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית

√לא81.65מיוחד

אונ'651
59303888260340.0115/07/20בינלאומיירושלים

1. לאשר עדכונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאימיוחדת14:00
רובעברבעדבעדמשרה ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.

√לא99.69מיוחד

אונ'652
59303888260340.0115/07/20בינלאומיירושלים

מיוחדת14:00
2. לאשר הענקה מחדש של כתב השיפוי הנוכחי המצ"ב כנספח א' לדוח זה לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או

קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים נוספות
ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב שיפוי הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק.

רובעברבעדבעד
√לא99.92מיוחד

אונ'653
59303888260340.0115/07/20בינלאומיירושלים

רובעברבעדבעד3. לאשר תנאי כהונה לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון של הבנק, מר יעקב סיט, החל מיום 8 במרץ 2020.מיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'654
115740300.0016/07/20ישראכרטירושלים

רובעברבעדבעד1. סיום כהונת זיו האפט (BDO), רואי חשבון כרואה חשבון מבקר (משותף) של החברהמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'655
115740300.0016/07/20ישראכרטירושלים

רובעברבעדבעד2. חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר איל דשא כיו"ר דירקטוריוןמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'656
ירושלים

מגדל ביטוח
1156041783241.70.3320/07/20הון

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח09:15

אונ'657
ירושלים

מגדל ביטוח
1156041783241.70.3320/07/20הון

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעיםאג"ח09:15
רובעברבעדבעדבאסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'658
1155290605794620/07/20אנרגיאןירושלים

רובעברTo approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting .1.כללית12:00
√לארגיל

אונ'659
76301136197150.0320/07/20פיביירושלים

1. אישור תיקון בסעיף 7.2 למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, כמפורטמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבחלק ב' לדוח זימון האסיפה המצורף.

√לא99.34מיוחד

אונ'660
1155357302626.60.3520/07/20אלדן תחבורהירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי החברה.אג"ח16:00

אונ'661
1155357302626.60.3520/07/20אלדן תחבורהירושלים

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.אג"ח16:00
√לארגיל

אונ'662
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר דן וייס המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'663
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור מינויה מחדש של הגב' מיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'664
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר גולן רובינשטין המכהן כדירקטור ומנכ"ל בחברה במועד זימון האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'665
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'666
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של הגב' לימור דנש המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'667
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'668
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

שנתית15:00
7. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) - רואי
חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון

החברה לקבוע את שכרו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'669
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מר עודד מימון לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברהשנתית15:00
√לא100מיוחד

אונ'670
2350102064260.2322/07/20בית הזהבירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות התקופתיים לשנים 2018 ו-2019שנתית15:00

אונ'671
1155928411891.10.8522/07/20מניבים ריטירושלים

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה.אג"ח15:00

אונ'672
1155928411891.10.8522/07/20מניבים ריטירושלים

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.אג"ח15:00
√לארגיל

אונ'673
44501532098220.0223/07/20מטריקסירושלים

11:00
שנתית

ומיוחדת

1. אישור התקשרות החברה בפוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, אשר כיהנו ו/או המכהנים ו/או
שיכהנו בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ו/או המוחזקות על ידה, מעת לעת, בתנאים המפורטים בסעיף 1 לדוח

המצ"ב.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'674
72231412281010.0827/07/20אגודירושלים

רובעברנגדבעד1. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"לית הבנק, גב' שבי שמרמיוחדת13:00
√לא81.84מיוחד

אונ'675
112160725241310.0429/07/20בראק אן ויירושלים

רובעברנגדנגד1. פטור מאחריות לחברי דירקטוריוןמיוחדת14:00
√לארגיל



אונ'676
ירושלים

112160725241310.0429/07/20בראק אן וי
14:00

רובלא עברנגדנגד2. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברהמיוחדת
מיוחד

√לא80.4

אונ'677
112160725241310.0429/07/20בראק אן ויירושלים

רובעברנגדנגד3. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה לפי הדין ההולנדימיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'678
116676800.1129/07/20דוראל אנרגיהירושלים

1. לאשר את מינויה של הגב' איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועדמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה

√לא99.99מיוחד

אונ'679
116676800.1129/07/20דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינוי של מר משה משיח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפהמיוחדת14:00
√לא99.99מיוחד

אונ'680
116676800.1129/07/20דוראל אנרגיהירושלים

3. לאשר מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולמועמדים לכהונת דירקטורים בחברה, ה"ה ארז לבנון,מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדאורית סתו, איילת נחמיאס ורבין ומשה משיח, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה

√לארגיל

אונ'681
116676800.1129/07/20דוראל אנרגיהירושלים

4. לאשר מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למועמד לכהונת דירקטור, ה"ה פלג דודוביץ, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוחמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדזימון האסיפה

√לא82.53מיוחד

אונ'682
10878244684550.2829/07/20אל עלירושלים

1. אישור התקשרות בביטוח לכיסוי אחריות נושאי משרה בתנאים החורגים ממדיניות תגמול נושאי המשרה שלמיוחדת17:30
רובעברבעדבעדהחברה

√לא97.25מיוחד

אונ'683
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'684
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'685
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בלתי תלוי בחברהומיוחדת
√לארגיל

686
אונ'

109892031816920.02ריט 1ירושלים
30/07/20

15:00
שנתית

עברבעדבעד4. מינוי קותי גביש כדירקטור בחברהומיוחדת
רוב
√לארגיל

אונ'687
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי עופר ארדמן כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'688
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרםומיוחדת
√לארגיל

אונ'689
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון7. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019ומיוחדת

אונ'690
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. הארכת כהונתה של אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברהומיוחדת
√לא98.28מיוחד

אונ'691
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד9. מימוש אופציה להארכת הסכם הניהול של החברה בשנתייםומיוחדת
√לא95.49מיוחד

אונ'692
109892031816920.0230/07/20ריט 1ירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד10. תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר גובה פרמיית ביטוח דירקטורים נושאי משרה המרבית.ומיוחדת
√לא99.81מיוחד

אונ'693
ירושלים

אספיסי
10939390.2902/08/20אל-עד

00:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון. 1.1 עדכון ודיוןהתייעצות

אונ'694
ירושלים

אספיסי
10927740.3402/08/20אל-עד

12:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון. 1.1 עדכון ודיוןהתייעצות

אונ'695
ירושלים

אספיסי
10947471.0602/08/20אל-עד

12:00
אג"ח

√לאדיוןדיון. 1.1 עדכון ודיוןהתייעצות

אונ'696
11511411.0703/08/20גב-ים נגבירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:30

אונ'697
11511411.0703/08/20גב-ים נגבירושלים

רובעברבעדבעד2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה א''אג"ח10:30
√לארגיל

אונ'698
126065215755230.1503/08/20גזית גלובירושלים

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח10:45

אונ'699
126065215755230.1503/08/20גזית גלובירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעיםאג"ח10:45
רובעברבעדבעדבאסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'700
ירושלים

גנריישן
115692601.1303/08/20קפיטל

רובעברבעדבעד1. תיקון הסכם הניהול בין ג'נריישן קפיטל בע"מ לבין ג'נריישן ניהול בע"ממיוחדת17:00
√לא90.63מיוחד

אונ'701
ירושלים

גנריישן
115692601.1303/08/20קפיטל

רובעברנגדבעד2. אישור תיקון מדיניות התגמולמיוחדת17:00
√לא76.35מיוחד

אונ'702
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/08/20טכנולוגיות

√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019.מיוחדת12:00

אונ'703
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/08/20טכנולוגיות

מיוחדת12:00
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte - בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה,

לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'704
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/08/20טכנולוגיות

3. מינויו מחדש של מר ניצן ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפהמיוחדת12:00
הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'705
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/08/20טכנולוגיות

4. מינויו מחדש של מר עדי אייל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאהמיוחדת12:00
של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'706
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/08/20טכנולוגיות

5. מינויה מחדש של הגב' דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתיתמיוחדת12:00
הבאה של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'707
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/08/20טכנולוגיות

6. מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאהמיוחדת12:00
של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

רובללא04/08/20וואןאונ'



√לארגילעברבעדהמלצה7. מינוי יעקב נימקובסקי כדירקטור בלתי תלוי חדש בחברה.מיוחדת16101813050150.0212:00טכנולוגיותירושלים708

אונ'709
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/08/20טכנולוגיות

מיוחדת12:00

8. אישור התקשרות החברה עם מיחשוב ישיר, בעלת השליטה בחברה, בפוליסה משותפת לביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח נוספות, עד לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1.8.2020 וכן אישור הארכת התקשרות

החברה בפוליסה הקיימת, המשותפת עם מיחשוב ישיר, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לתקופות
נוספות, עד ליום 31 במרץ 2021.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לא99.91מיוחד

אונ'710
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית12:30

אונ'711
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

שנתית12:30

2. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה
חשבון מבקר עד תום האסיפה הכללית לשנת 2021, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון

המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2019, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים,
לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'712
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

שנתית12:30

3. למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי
תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 11 בדצמבר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי

התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301
להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל

דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים
נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות

החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'713
ירושלים

691212170062880.0304/08/20דיסקונט
12:30

שנתית

4. למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי
תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 22 במרס 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים או אי התנגדותו.

באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול
בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה

בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם
מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של

המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'714
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

שנתית12:30

5. למנות את ד"ר יעקב ליפשיץ כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי
תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 26 במרס 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי

התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301
להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל

דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים
נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות

החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'715
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

שנתית12:30

6. למנות את גב' מונא בח'ית כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי
תקין, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי

התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים.
באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול

בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה
בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם

מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של
המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

רובלא עברנגדבעד
√לארגיל

אונ'716
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

שנתית12:30

7. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש
שנים, החל מיום 30 באוקטובר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה

יבחרו שני (2) דירקטורים מתוך שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות,
אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד.

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי
הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים

המצורפים לדיווח מיידי זה.

רובעברנגדבעד
√לא83.18מיוחד

אונ'717
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

שנתית12:30

8. למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים
החל מיום 27 בנובמבר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה יבחרו שני

(2) דירקטורים מתוך שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו
על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה

רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים
לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים

לדיווח מיידי זה.

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

אונ'718
691212170062880.0304/08/20דיסקונטירושלים

שנתית12:30

9. למנות את מר דני ימין כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים.
מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף

2.1.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שני (2) דירקטורים
מתוך שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים
להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק,

ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

רובלא עברבעדבעד
√לא38.77מיוחד

אונ'719
1156231516673.30.4905/08/20ביגירושלים

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח10:15

אונ'720
1156231516673.30.4905/08/20ביגירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעיםאג"ח10:15
רובעברבעדבעדבאסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'721
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית15:00

√לארובעברבעדבעד2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית75501740472780.0206/08/20אקויטלאונ'722



רגילהחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם15:00ירושלים

אונ'723
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'724
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'725
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

שנתית15:00
5. מינוי מחדש של גב' הדר בן-גור שם-טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה

כדירקטורית בלתי תלויה בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס-2000

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'726
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

שנתית15:00
6. מינוי מר יוסף ירום לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית, החל מיום 2 באוקטובר 2020, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על
פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000

רובעברבעדבעד
√לא98.58מיוחד

אונ'727
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

שנתית15:00
7. מינוי מר גלעד ריצ'מן לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית, החל מיום 2 בנובמבר 2020, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000

רובעברבעדבעד
√לא98.1מיוחד

אונ'728
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

8. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברהשנתית15:00
רובעברבעדבעדו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי החברה, עבורה ועבור התאגידים שבשליטתה

√לא99.98מיוחד

אונ'729
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

שנתית15:00

9. בכפוף לאישור החלטה מס' 8 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה,
מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 1.6.2020, מבלי שיידרש לכך

אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי
החברה

רובעברבעדבעד
√לא99.98מיוחד

אונ'730
75501740472780.0206/08/20אקויטלירושלים

10. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופהשנתית15:00
רובעברבעדבעדשל 3 שנים החל מיום 2 באוקטובר 2020, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון

√לא99.94מיוחד

אונ'731
ירושלים

110424925691460.0206/08/20רמי לוי
17:00

מיוחדת
נדחית

רובעברבעדבעד1. מינויו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני
מיוחד

√לא99.91

אונ'732
110424925691460.0206/08/20רמי לויירושלים

17:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד2. אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה.נדחית
√לא76.3מיוחד

אונ'733
ירושלים

אספיסי
10927740.3409/08/20אל-עד

09:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה, כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זו.התייעצות

אונ'734
ירושלים

אספיסי
10939390.2909/08/20אל-עד

09:00
אג"ח

√לאדיון1. דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה, כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זוהתייעצות

אונ'735
ירושלים

אספיסי
10947471.0609/08/20אל-עד

09:00
אג"ח

√לאדיון1. דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה, כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זוהתייעצות

אונ'736
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0110/08/20מערכות

To elect Mr. Noaz Bar Nir as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the .1מיוחדת14:00
Meetingבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'737
110153412293610.0312/08/20סלקוםירושלים

16:00
שנתית
רובעברבעדבעדre-election of Doron Cohen as director .1נדחית

√לארגיל

אונ'738
110153412293610.0312/08/20סלקוםירושלים

16:00
שנתית
רובעברבעדבעדre-election of Gustavo Traiber as director .2נדחית

√לארגיל

אונ'739
110153412293610.0312/08/20סלקוםירושלים

16:00
שנתית
רובעברבעדבעדre-election of Aaron Kaufman as director .3נדחית

√לארגיל

אונ'740
110153412293610.0312/08/20סלקוםירושלים

16:00
שנתית
רובעברנגדבעדre-approval of the Company’s Compensation Policy .4נדחית

√לארגיל

אונ'741
110153412293610.0312/08/20סלקוםירושלים

16:00
שנתית
נדחית

re-approval of granting an indemnification and exemption letter to office holders who are, or are related to, .5
our controlling shareholders, or in respect of whom our controlling shareholders have a personal interest in

receiving indemnification and exemption letters from us
בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'742
110153412293610.0312/08/20סלקוםירושלים

16:00
שנתית
נדחית

re-appointment of Keselman &amp; Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, .6
as the Company's independent auditorsרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'743
110153412293610.0312/08/20סלקוםירושלים

16:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןconsideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2019 .7נדחית

אונ'744
ירושלים

אס.פי.סי
10927740.3416/08/20אל-עד

14:30
אג"ח

התייעצות

. . 1 .דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת
אגרות החוב לפירעון מיידי. 2 .דיון בהצעות החברה ביחס למימוש חברת אלעד קנדה ריאליט אינק ו/או נכסיה. 3
.דיווח ועדכון של הנאמן וב"כ הנאמן, עו"ד גיא גיסין, בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג"ח

האחרונה שהתקיימה ביום 20/8/6 ועד ליום כינוס האסיפה. 4 .דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'745
ירושלים

אס.פי.סי
10939390.2916/08/20אל-עד

14:30
אג"ח

התייעצות

. . 1 .דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת
אגרות החוב לפירעון מיידי. 2 .דיון בהצעות החברה ביחס למימוש חברת אלעד קנדה ריאליט אינק ו/או נכסיה. 3
.דיווח ועדכון של הנאמן וב"כ הנאמן, עו"ד גיא גיסין, בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג"ח

האחרונה שהתקיימה ביום 20/8/6 ועד ליום כינוס האסיפה. 4 .דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'746
ירושלים

אס.פי.סי
10947471.0616/08/20אל-עד

14:30
אג"ח

התייעצות

. . 1 .דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת
אגרות החוב לפירעון מיידי. 2 .דיון בהצעות החברה ביחס למימוש חברת אלעד קנדה ריאליט אינק ו/או נכסיה. 3
.דיווח ועדכון של הנאמן וב"כ הנאמן, עו"ד גיא גיסין, בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג"ח

האחרונה שהתקיימה ביום 20/8/6 ועד ליום כינוס האסיפה. 4 .דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון



אונ'747
ירושלים

אספיסי
10927740.3417/08/20אל-עד

14:00
אג"ח ללא
ללא. 1. לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנותהתכנסות

נגדהמלצה
עבר (רוב

מיוחד
ללא

פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'748
ירושלים

אספיסי
10927740.3417/08/20אל-עד

14:00
אג"ח ללא
√לאמבוטלתבעד2. פירעון מיידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזורהתכנסות

אונ'749
ירושלים

אספיסי
10939390.2917/08/20אל-עד

14:00
אג"ח ללא
ללא. 1. לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנותהתכנסות

נגדהמלצה

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'750
ירושלים

אספיסי
10939390.2917/08/20אל-עד

14:00
אג"ח ללא
בעד2. פירעון מיידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור )התכנסות

נבחרה
חלופה
אחרת

√לא

אונ'751
ירושלים

אספיסי
10947471.0617/08/20אל-עד

14:00
אג"ח ללא
ללא. 1. לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנותהתכנסות

נגדהמלצה

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'752
ירושלים

אספיסי
10947471.0617/08/20אל-עד

14:00
אג"ח ללא
√לאמבוטלתבעד2. פירעון מיידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזורהתכנסות

אונ'753
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018ומיוחדת

אונ'754
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת

2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון

המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'755
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונהומיוחדת
√לארגיל

אונ'756
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונהומיוחדת
√לארגיל

אונ'757
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונהומיוחדת
√לארגיל

אונ'758
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. למנות מחדש את מר אבי ישראלי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'759
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
7. למנות את מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 1 בדצמבר

רובעברבעדנגד2020
√לא50.02מיוחד

אונ'760
73903735479720.0417/08/20אלקטרהירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
8. לאשר ולאשרר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים

רובעברבעדבעדהחל מיום 6 ביולי 2020, כמפורט בדוח הזימון
√לא99.97מיוחד

אונ'761
73001719032880.2818/08/20צורירושלים

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח10:15

אונ'762
73001719032880.2818/08/20צורירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעיםאג"ח10:15
רובעברבעדבעדבאסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'763
10878244684550.2818/08/20אל עלירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון ותזכיר החברה בהתאםמיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'764
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0118/08/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד1. אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד"ר איל גבע ומשרד עורכי דין מטרי מאירי ושות'

√לא64.49מיוחד

אונ'765
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0118/08/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד2. אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד"ר זאב הולנדר

√לא97.78מיוחד

אונ'766
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0118/08/20יהש

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד3. תיקון סעיף 13.1 למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

√לא98.86מיוחד

אונ'767
716019318691.5118/08/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד1. מינוי זכריה עודד לדירקטור בחברהמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'768
716035318697.6418/08/20מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד1. מינוי זכריה עודד לדירקטור בחברהמיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'769
ירושלים

אפקון
5780138683550.1520/08/20החזקות

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019שנתית14:00

אונ'770
ירושלים

אפקון
5780138683550.1520/08/20החזקות

2. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל רייף המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'771
ירושלים

אפקון
5780138683550.1520/08/20החזקות

3. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'772
ירושלים

אפקון
5780138683550.1520/08/20החזקות

4. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר חזי דברת המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'773
ירושלים

אפקון
5780138683550.1520/08/20החזקות

5. מוצע לאשר מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עדשנתית14:00
רובעברבעדבעדלמועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'774
ירושלים

אפקון
5780138683550.1520/08/20החזקות

רובעברנגדבעד6. מוצע לאשר את מדיניות התגמול של החברה לשלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 25 במאי 2020שנתית14:00
√לא59.12מיוחד



אונ'775
ירושלים

10878244684550.2826/08/20אל על
15:00

רובעברבעדבעד1. אישור עדכונים למדיניות התגמול של החברה.מיוחדת
מיוחד

√לא97.95

אונ'776
10878244684550.2826/08/20אל עלירושלים

החלת העדכונים למדיניות התגמול הקיימת (ככל שתאושר ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל) רטרואקטיבית עלמיוחדת15:00
בעדבעדפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה החדשה מיום 1.8.2020.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'777
1155019561354680.0027/08/20אייאפאפירושלים

To approve the issuance of shares of IFF common stock to the stockholders of Nutrition and Biosciences, .1מיוחדת10:00
.(”Inc. in the Merger pursuant to the terms of the Merger Agreement (the “Share Issuanceרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'778
1155019561354680.0027/08/20אייאפאפירושלים

To approve the adjournment of the Special Meeting, if necessary or appropriate, to solicit additional proxies .2מיוחדת10:00
.if there are not sufficient votes at the time of the Special Meeting to approve the Share Issuanceרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'779
112335529210020.0427/08/20אנרגיקסירושלים

1. לאשר לחברה לשלם עבור חלקה ברכישת ביטוח מטריה לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ לתקופה שביןמיוחדת14:30
רובעברבעדבעד15.7.2020-14.7.2021 מתוך סך כולל של 298,798 דולר. (החלטה א'1 לדוח המיידי)

√לארגיל

אונ'780
112335529210020.0427/08/20אנרגיקסירושלים

מיוחדת14:30

2. בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות ע"י החברה
במסגרת פוליסת ביטוח מטריה לקבוצה (הן במסגרת ס"ק 1.5.1(ג) והן במסגרת ס"ק 1.5.1(ד) לדוח המיידי מיום 27.3.18
בדבר זימון האסיפה הכללית (בה אושרה המסגרת לביטוח המטריה, מס' אסמכתא: 2018-01-030193) ("החלטת אסיפת

מאי 2018"), תקבע במסגרת משא ומתן בין הקבוצה לחברות הביטוח ומבטחי המשנה (שאינם צדדים קשורים),
ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה עת, הרי שהתקרות לעניין גובה הפרמיה שנקבעו בהחלטת אסיפת מאי 2018

לא תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה. (החלטה א'2 לדוח המיידי)

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'781
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

1. מינוי מר אריק שור כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתייםשנתית15:00
רובעברבעדבעדבמועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.1.1 (א) בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'782
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

2. מינוי מר נדב שחר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובלא עברנגדנגדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.1.1 (ב) בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'783
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

שנתית15:00
3. מינוי גב' רויטל אבירם כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה
ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.2.1 (א) בדוח הזימון

המצ"ב.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'784
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

4. מינוי גב' רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתייםשנתית15:00
רובלא עברנגדנגדבמועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.2.1 (ב) בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'785
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

שנתית15:00
5. מינוי מר מנחם ברנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה

ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.3.1 (א) בדוח הזימון
המצ"ב.

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'786
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

6. מינוי מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובלא עברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.3.1 (ב) בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'787
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

7. מינוי מר יואב שלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובלא עברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.4.1 (א) בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'788
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

8. מינוי מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובעברנגדבעדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, כאמור בסעיף 3.4.1 (ב) לעיל.

√לארגיל

אונ'789
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

9. הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה כאמורשנתית15:00
רובעברבעדבעדבסעיף 3.5 בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'790
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

רובעברבעדבעד10. הענקת כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת, כאמור בסעיף 3.6 בדוח הזימון המצ"ב.שנתית15:00
√לא63.99מיוחד

אונ'791
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

שנתית15:00
11. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת

2020 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים
שיינתנו על ידו כאמור בסעיף 3.7 בדוח הזימון המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'792
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון12. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019שנתית15:00

אונ'793
110000752320210.0331/08/20פז נפטירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון13. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית15:00

אונ'794
1170141002/09/20בסר אירופהירושלים

10:00
אג"ח

נדחית

1.1 דיווח מתן דיווח על ידי המנהלים המיוחדים, עו"ד גיא גיסין, עו"ד רענן קליר ועו"ד יצחק יונגר, בנוגע לפעולות
שבוצעו על ידם ממועד אסיפת מחזיקי האג"ח האחרונה שהתקיימה ביום 12/4/18 ועד ליום כינוס האסיפה. 1.2 כללי

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'795
39401529496450.0102/09/20רציו יהשירושלים

14:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019 שפורסם ביום
√לאל.רדיוןדיוןדיון24.3.2020 (אסמכתא: 2020-01-025438)

אונ'796
39401529496450.0102/09/20רציו יהשירושלים

14:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה
רובעברבעדבעדבתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'797
39401529496450.0102/09/20רציו יהשירושלים

14:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

3. לאשר את הגדלת הון השותפות לרבות לצורך ביצוע חלוקה בדרך של זכויות של כתבי אופציה חדשים הניתנים
למימוש ליחידות השתתפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון נוספים, בדרך של הנפקה לציבור

ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון
על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 14.2.2020.

הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי הון, יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של
ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים

ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף
בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 14.2.2020. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על-פי תשקיף המדף וכל
דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על-ידי דירקטוריון השותף הכללי. ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית

של דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוח/ות הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור רשות המי

רובעברבעדבעד
√לא76.62מיוחד

יחידת



אונ'798
ירושלים

39401529496450.0102/09/20רציו יהש
14:00

השתתפות
שנתית

ומיוחדת

4. לאשר תיקון של סעיף 8.4 למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה,
כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא99.29

אונ'799
1143023229943.10.9703/09/20ביגירושלים

10:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותנדחית

אונ'800
1143023229943.10.9703/09/20ביגירושלים

10:00
אג"ח

נדחית
2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים

רובעברבעדבעדבאסיפה, למעט הנמנעים)
√לארגיל

אונ'801
77703758372140.0303/09/20שופרסלירושלים

1. לאשר את מינויו של גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מיום 11מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדבספטמבר 2020

√לא99.98מיוחד

אונ'802
23001173451300.0306/09/20בזקירושלים

1. בחירה על ידי האסיפה הכללית של מר גיל שרון לדירקטור רגיל בדירקטוריון החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה שלמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדבעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'803
23001173451300.0306/09/20בזקירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד כדח"צמיוחדת11:00
√לא96.88מיוחד

אונ'804
23001173451300.0306/09/20בזקירושלים

רובעברבעדבעד3. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור רגילמיוחדת11:00
√לארגיל

אונ'805
7780281006/09/20סינרגי כבליםירושלים

14:30
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.התייעצות

אונ'806
7780281006/09/20סינרגי כבליםירושלים

14:30
אג"ח

התייעצות
2. דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה ובדבר הצורך בנקיטת פעולות ל צורך הגנה על זכויות מחזיקי

√לאדיוןדיוןדיוןאגרות החוב.

אונ'807
7780281006/09/20סינרגי כבליםירושלים

14:30
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

אונ'808
ירושלים

אספיסי
10927740.3407/09/20אל-עד

23:00
אג"ח ללא
רובעברנגד1. . לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברההתכנסות

√לא94מיוחד

809
אונ'

ירושלים
אספיסי

10939390.29אל-עד
07/09/20

23:00
אג"ח ללא
עברנגד. 1. לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברההתכנסות

רוב
√לא94מיוחד

אונ'810
ירושלים

אספיסי
10947471.0607/09/20אל-עד

23:00
אג"ח ללא
רובעברנגד. 1. לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברההתכנסות

√לא94מיוחד

אונ'811
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

רובדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'812
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

שנתית14:00
2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה

ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות
הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2019.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'813
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'814
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'815
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'816
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'817
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'818
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

8. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לצורך התאמתו לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 וכן שינוייםשנתית14:00
מבוטלתניסוחיים.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'819
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

שנתית14:00

9. אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים
ונושאי משרה - מוצע לאשר כי התשלום עבור רכישת ביטוח מטריה לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ

(לרבות, אך לא רק, אמות השקעות בע"מ ואנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ) לתקופה 15.7.2020-14.7.2021 יהיה בסך
של 298,798 דולר.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'820
39001379817040.0208/09/20אלוני חץירושלים

שנתית14:00

10. אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים
ונושאי משרה - לאשר כי בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה הנוספות שתירכשנה

בשנים הבאות, המסתיימות ביום 30.6.2024, ע"י החברה במסגרת פוליסת ביטוח מטריה לקבוצת אלוני חץ (הן
במסגרת ס"ק 1.1.1(ג) והן במסגרת ס"ק 1.1.1(ד) לדוח הזימון אשר זימן את האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 12 ביולי
2018, בה אושרה המסגרת לביטוח המטריה (מס' אסמכתא: 2018-01-056649)), תקבע במסגרת משא ומתן בין החברה

לחברות ביטוח ומבטחי משנה (שאינם צדדים קשורים), ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה עת; הרי שהתקרות
לעניין גובה הפרמיה שנקבעו בהחלטת האסיפה הכללית מיום 12 ביולי 2018 לא תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'821
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0309/09/20יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברנגדבעד1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר אריאל יוצר כמנכ"ל השותף הכללי

√לא95.86מיוחד

אונ'822
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0309/09/20יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

2. אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות
רובעברבעדבעדהשותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/או מנכ"ל השותף הכללי

√לא99.75מיוחד

אונ'823
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0309/09/20יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

3. אישור הארכה ו/או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי (עסקת
רובעברבעדבעדמסגרת)

√לא99.75מיוחד

רוביחידת09/09/20ישראמקואונ'



השתתפות23201740152080.0314:00יהשירושלים824
מיוחדת

√לא99.09מיוחדנגדבעד4. תיקון סעיף 9.2.5 למדיניות התגמול

אונ'825
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0309/09/20יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד5. תיקון סעיף 13.2 למדיניות התגמול

√לא99.14מיוחד

אונ'826
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019שנתית14:00

אונ'827
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

רובעברבעדבעד2. למנות מחדש את מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'828
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

רובעברבעדבעד3. למנות מחדש את מר עידו שביט כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'829
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

רובעברבעדבעד4. למנות מחדש את מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'830
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

רובעברבעדבעד5. למנות מחדש את מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'831
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

רובעברבעדבעד6. למנות מחדש את מר משה ארמן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'832
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

7. למנות מחדש את משרד רואי החשבון Deloitte ברייטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון, כרואי החשבון המבקריםשנתית14:00
רובעברבעדבעדשל החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'833
11038785729220.0809/09/20רבלירושלים

8. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, למשך שלוש שניםשנתית14:00
רובעברנגדבעדממועד אישורה של האסיפה הכללית (או תקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות).

√לא96.65מיוחד

אונ'834
604611370926990.0110/09/20לאומיירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. לפרטים נוספים, ראושנתית13:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןסעיף 1.1 לדוח המיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "דוח הזימון").

אונ'835
ירושלים

604611370926990.0110/09/20לאומי
13:00

שנתית
2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרו"ח מבקרים

משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של

משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'836
604611370926990.0110/09/20לאומיירושלים

שנתית13:00

3. למנות את מר אבי בזורה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת
המפקח על הבנקים, או אי התנגדותו. ככל שמר בזורה יהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" לגביו

יתקבל אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו במועד המוקדם יותר, אזי תחילת כהונתו תהא החל ממועד קבלת
האישור או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים, כמפורט בסעיף 2.1.10 לדוח הזימון; ככל שמר בזורה יהיה המועמד

לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" בבנק שיקבל שני את אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו, אזי
תחילת כהונתו תהא במועד קבלת אישורו או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים כאמור אך לא לפני ה- 30

באוקטובר 2020, לאחר תום תקופת כהונתו השנייה של ד"ר סאמר חאג' יחיא (אלא אם ד"ר סאמר חאג' יחיא ייבחר
לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק על ידי האסיפה הכללית, שאז תחל כהונתו של מר בזורה במועד קבלת אישור או אי
התנגדות המפקח על הבנקים כאמור), כמפורט בסעיף 2.1.10 לדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2)
דירקטורים במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941)

(להלן: "די

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'837
604611370926990.0110/09/20לאומיירושלים

שנתית13:00

4. למנות את פרופ' יפעת ביטון כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת
המפקח על הבנקים או אי התנגדותו. ככל שפרופ' ביטון תהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" לגביו
יתקבל אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו במועד המוקדם יותר, אזי תחילת כהונתה תהא החל ממועד קבלת

האישור או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים, כמפורט בסעיף 2.1.10 לדוח הזימון; ככל שפרופ' ביטון תהיה המועמד
לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" בבנק שיקבל שני את אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו, אזי

תחילת כהונתה תהא במועד קבלת אישורו או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים כאמור אך לא לפני ה- 30
באוקטובר 2020, לאחר תום תקופת כהונתו השנייה של ד"ר סאמר חאג' יחיא (אלא אם ד"ר סאמר חאג' יחיא ייבחר
לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק על ידי האסיפה הכללית, שאז תחל כהונתה של פרופ' ביטון במועד קבלת אישור או

אי התנגדות המפקח על הבנקים כאמור), כמפורט בסעיף 2.1.10 לדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2)
דירקטורים במעמד "דירקטור אחר" לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי די

רובלא עברנגדנגד
√לארגיל

אונ'838
604611370926990.0110/09/20לאומיירושלים

שנתית13:00

5. למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת
הסכמת המפקח על הבנקים, או אי התנגדותו, ולא לפני יום 30 באוקטובר 2020 (לאחר תום תקופת כהונתו השנייה),

כמפורט בסעיף 2.1.10 לדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר"
לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם ד"ר סאמר חאג'

יחיא. ד"ר סאמר חאג' יחיא, דירקטור מכהן שיסיים תקופת כהונה שנייה ביום 29 באוקטובר 2020 ומועמד לבחירה
מחדש, מכהן כיו"ר דירקטוריון הבנק החל מיום 22.7.2019. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון

הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדו"ח הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'839
604611370926990.0110/09/20לאומיירושלים

שנתית13:00

6. למנות את גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3
שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים, או אי התנגדותו, אך לא לפני ה- 22 בנובמבר 2020, לאחר תום

תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של הגב' ציפורה סמט כמפורט בסעיף 2.1.10 לדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומד
לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 (להלן:

"דירקטור חיצוני") לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם
הגב' דורית סלינגר. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדו"ח

הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.

רובלא עברנגדבעד
√לארגיל

אונ'840
604611370926990.0110/09/20לאומיירושלים

שנתית13:00

7. למנות את פרופ' ידידיה (צבי) שטרן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה
של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים, או אי התנגדותו, אך לא לפני ה- 22 בנובמבר 2020, לאחר
תום תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של הגב' ציפורה סמט, כמפורט בסעיף 2.1.10 לדוח הזימון. באסיפה כללית זו
עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי

הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם פרופ' ידידיה (צבי) שטרן. פרופ' ידידיה (צבי) שטרן כיהן כדירקטור חיצוני בבנק
בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, במשך 2 כהונות, החל מיום 30.10.2012 ועד ליום 29.10.2018.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדו"ח הזימון, וכן ההצהרה

רובעברבעדבעד
√לארגיל



וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

אונ'841
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1שנתית15:00
√לארגיל

אונ'842
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director .2שנתית15:00
√לארגיל

אונ'843
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director .3שנתית15:00
√לארגיל

אונ'844
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .4שנתית15:00
√לארגיל

אונ'845
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director .5שנתית15:00
√לארגיל

אונ'846
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

בעדבעדTo approve and ratify current D&amp;O insurance and terms for future D&amp;O Insurance .6שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'847
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

נגדבעדTo approve the extension of the CEO Bonus Plan .7שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'848
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint the Company’s independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration .8שנתית15:00
√לארגיל

אונ'849
273011308955120.0110/09/20נייסירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements .9שנתית15:00

אונ'850
259024858656100.0413/09/20בתי זיקוקירושלים

1. לאשר את הסכם הגישור בין החברה לבין חברת חיפה כימיקלים בע"מ ("חכ"ב"), בקשר עם התביעה לפינוי וסילוק ידשנתית11:00
רובעברבעדבעדאשר הגישה החברה כנגד חכ"ב.

√לא99.99מיוחד

851
אונ'

ירושלים
נאוויטס

11419695311220.14פטרו
15/09/20

12:00
יחידת

השתתפות
מיוחדת

1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
√לאל.רדיוןדיוןדיון2019. הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו.

אונ'852
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.1415/09/20פטרו

12:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה
רובעברבעדבעדשעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'853
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.1415/09/20פטרו

12:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

3. מינוי מר יונתן שטרנברג כמנכ"ל חברת הבת Navitas Petroleum Holdings, LLC, במהלך שנת 2021, ואישור תנאי
רובעברנגדבעדכהונתו והעסקתו בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

√לא85.82מיוחד

אונ'854
108296516409220.0315/09/20אודיוקודסירושלים

נגדנגדTo reelect Dr. Eyal Kishon as an outside director for an additional term of three years .1;שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'855
108296516409220.0315/09/20אודיוקודסירושלים

רובעברנגדנגדTo reelect Mr. Joseph Tenne as a Class II director for an additional term of three years .2;שנתית14:00
√לארגיל

אונ'856
108296516409220.0315/09/20אודיוקודסירושלים

רובעברנגדנגדTo adopt new Articles of Association and Memorandum of Association .3;שנתית14:00
√לארגיל

אונ'857
108296516409220.0315/09/20אודיוקודסירושלים

שנתית14:00
To ratify the appointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the .4

independent auditors of the Company for the year ending December 31, 2020, and to authorize the Board of
Directors

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'858
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Amir Elstein to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .1שנתית11:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'859
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Russell Ellwanger to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .2שנתית11:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'860
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Kalman Kaufman to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .3שנתית11:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'861
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Alex Kornhauser to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .4שנתית11:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'862
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Ms. Dana Gross to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .5שנתית11:00
.annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'863
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Ilan Flato to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .6שנתית11:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'864
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Rami Guzman to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .7שנתית11:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'865
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Yoav Chelouche to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .8שנתית11:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'866
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Ms. Iris Avner to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .9שנתית11:00
.annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'867
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Ms. Michal Vakrat Wolkin to serve as members of the Board of Directors of the Company until .10שנתית11:00
.the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'868
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Avi Hasson to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .11שנתית11:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל



אונ'869
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

שנתית11:00

TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual .12
meeting of shareholders and until his successor is duly appointed and approve the terms of his compensation

in such capacity, as described in Proposal 2 of the Proxy Statement, in compliance with the Company’s
.Amended Compensation Policy

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'870
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO APPROVE the Amended Compensation Policy, in the form attached as Exhibit A to the Proxy .13שנתית11:00
.Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'871
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO APPROVE the increase in the annual base salary of Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief .14שנתית11:00
.executive officer, as described in Proposal 4 of the Proxy Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'872
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

TO APPROVE the award of equity-based compensation to Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief .15שנתית11:00
.executive officer, as described in Proposal 5 of the Proxy Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'873
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

שנתית11:00

TO APPROVE amended terms of compensation for each of the members of the Company’s Board of .16
Directors (other than Amir Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 6 of the Proxy Statement,

subject to their appointment as directors under Proposal 1 and subject to the approval of the Amended
.Compensation Policy

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'874
108237957798460.0217/09/20טאוארירושלים

שנתית11:00

TO APPROVE the proposed equity grant to each of the members of the Company’s Board of Directors .17
(other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 7 of the Proxy Statement, subject
to their appointment as directors under Proposal 1 and subject to approval of the Amended Compensation

.Policy

רובעברנגדבעד
√לארגיל

875
אונ'

108237957798460.02טאוארירושלים
17/09/20

שנתית11:00

TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor Zohar &amp; Co, Certified Public Accountants, a .18
firm in the Deloitte Global Network, as the independent public registered accountants of the Company for the

year ending December 31, 2020 and for the period commencing January 1, 2021 and until the next annual
shareholders meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine

.the remuneration of such auditors in accordance with the volume and nature of its services

עברנגדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'876
ירושלים

בי
113920318031350.1017/09/20קומיונקיישנס

16:00
אג"ח

נדחית

1. תיקון שטר נאמנות – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מסך הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') בנוסח המצורף כנספח

ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל
המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון

שבסעיף 9 לזימון זה אסיפה ולעניין זה יראו את האמור שבסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא76.12מיוחד

אונ'877
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0323/09/20נדלן

רובלא עברנגדבעד1. מינוי גב' נטלי משה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
√לא55.75מיוחד

אונ'878
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0323/09/20נדלן

רובלא עברנגדבעד2. מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
√לא56.97מיוחד

אונ'879
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0323/09/20נדלן

רובלא עברנגדבעד3. מינוי מר אשר בהרב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
√לא56.57מיוחד

אונ'880
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0323/09/20נדלן

רובלא עברנגדבעד4. מינוי גב' עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
√לא21.01מיוחד

אונ'881
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0323/09/20נדלן

רובעברבעדבעד5. מינוי מר גילי כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת12:00
√לא95.4מיוחד

אונ'882
109106526539140.0530/09/20מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברהמיוחדת14:00
√לא99.19מיוחד

אונ'883
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
נדחית

1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, אשר
√לאדיוןדיוןדיוןפורסמו על ידי החברה ביום 25 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-025651), ללא קבלת החלטה.

אונ'884
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
נדחית

2. למנות את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון
רובעברבעדבעדהמבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'885
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד3. למנות מחדש את מר עדי שטראוס, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'886
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד4. למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'887
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד5. למנות מחדש את פרופ' אריה עובדיה, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

אונ'888
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
רובעברנגדבעד6. לאשר הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה, מר גיורא בר דעה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפהנדחית

√לא91.07מיוחד

אונ'889
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
נדחית

7. לאשר הגמול למר עדי שטראוס כדירקטור מומחה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף
רובעברנגדבעד4 לדוח זימון האסיפה

√לא90.21מיוחד

אונ'890
746016118598910.0130/09/20שטראוס גרופירושלים

15:00
שנתית
נדחית

8. לאשר תיקון של סעיף 26 למדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף (בסימון שינויים) כנספח א' לדוח זימון
האסיפה, באופן שבו תיכלל התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד והתקרות שנקבעו ביחס לפרמיית הביטוח

וההשתתפות העצמית תימחקנה ואלו תקבענה לפי תנאי השוק, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה
רובעברבעדבעד

√לא99.84מיוחד

אג"ח30/09/20אונ'

1.למנות את משרד שי צוקרמן ושות'' עורכי דין, כעורכי הדין מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'') ו-(סדרה ח'')
והנאמנים לסדרות אגרות החוב הנ"ל, וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה. בהצעת שכר

הטרחה לא נקבעה מגבלת שעות או הערכה לגבי מספר שעות העבודה הצפוי. התשלום כאמור הינו נוסף על התשלום
למנהלים המיוחדים מטעם בית המשפט. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמנים

רובואת עו"ד שי צוקרמן לפעול ,בין היתר, להקפאת שכרם החודשי של המנהלים המיוחדים (בסך של 50,000 שח לחודש +



פלוס מע"מ). מובהר כי היות והייצוג יהיה משותף לשתי הסדרות, אישורה של הצעת החלטה זו מותנה גם בכך שהצעתנדחית1170141016:00בסר אירופהירושלים891
החלטה דומה תאושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט''). במקרה בו הצעת החלטה זו לא תאושר באסיפה זו או

באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט''), יכנסו הנאמנים אסיפות התייעצות לשם קבלת הנחיות. הצעת החלטה
כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 9 לזימון, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 לזימון כחלק בלתי נפרד

מהצעת החלטה זו.

√לארגילעברנגד

אונ'892
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0230/09/20החזקות

17:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2019, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת

אונ'893
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0230/09/20החזקות

17:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 1.2 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'894
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0230/09/20החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'895
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0230/09/20החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'896
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0230/09/20החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'897
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0230/09/20החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה- והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'898
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0230/09/20החזקות

17:00
שנתית

ומיוחדת
7. אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח

רובעברבעדבעדהזימון.
√לא97.06מיוחד

אונ'899
259024858656100.0401/10/20בתי זיקוקירושלים

שנתית11:00
1. אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי לתקופת הביניים (כהגדרתה בדוח הזימון),

עד תחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר "כריש" על ידי Energean Israel Limited, שמטרתו לשפר את תנאי רכישת גז
טבעי בתקופת הביניים לעומת ההסכם הקיים ביחס לתקופה האמורה.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'900
109726037118270.0406/10/20ביגירושלים

1. אישור מינוי מחדש של גב' ורד יצחקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 10מיוחדת17:00
רובעברבעדבעדבאוקטובר 2020, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה המצורף

√לא99.29מיוחד

אונ'901
109726037118270.0406/10/20ביגירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית גב' ורד יצחקי, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורףמיוחדת17:00
√לארגיל

902
אונ'

109726037118270.04ביגירושלים
06/10/20

עברבעדבעד3. אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית, גב' נגה קנז ברייר, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצורףמיוחדת17:00
רוב
√לארגיל

אונ'903
109726037118270.0406/10/20ביגירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור הענקת אופציות לדירקטור, מר ישראל יעקבי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצורףמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'904
ירושלים

הראל
58501857860830.0212/10/20השקעות

מיוחדת14:00
1. מינוי הגב' חוה פרידמן שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' חוה פרידמן שפירא, המכהנת

כדירקטורית חיצונית בחברה ואשר תסיים ביום 17 בנובמבר 2020 תקופת כהונה שניה בת 3 שנים, לתקופת כהונה
נוספת (שלישית) בת 3 שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 18 בנובמבר 2020.

רובעברבעדבעד
√לא96.42מיוחד

אונ'905
ירושלים

הראל
58501857860830.0212/10/20השקעות

2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה: מוצע לאשר מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, כמשמעותה בסעיףמיוחדת14:00
רובעברבעדבעד267א(ב) לחוק החברות.

√לא64.72מיוחד

אונ'906
ירושלים

הראל
58501857860830.0212/10/20השקעות

מיוחדת14:00
3. אישור תנאי העסקה- מר יאיר המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר, המכהן
כיו"ר דירקטוריון החברה, ויו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו

הנוכחיים. מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה.
רובעברבעדבעד

√לא77.51מיוחד

אונ'907
ירושלים

הראל
58501857860830.0212/10/20השקעות

מיוחדת14:00
4. אישור תנאי העסקה -מר גדעון המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר, המכהן

כדירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר גדעון
המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה.

רובעברבעדבעד
√לא87.98מיוחד

אונ'908
ירושלים

הראל
58501857860830.0212/10/20השקעות

מיוחדת14:00
5. אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור, המכהן

כדירקטור בחברה, ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יואב מנור
נשוי לגב' נורית מנור, שהינה מבעלי השליטה בחברה.

רובעברבעדבעד
√לא78.28מיוחד

אונ'909
1102219962981.0212/10/20פרידנזוןירושלים

מיוחדת16:00
1. ההתקשרות בין פרידנזון פתרונות בע"מ ("פרידנזון פתרונות") (שהחברה מחזיקה 70% מהון המניות המונפק שלה
וזכויות ההצבעה בה) לבין גב' תמר פרידנזון, בתו של מר רמי פרידנזון, בעל שליטה בחברה, לפי תעניק גב' פרידנזון

לפרידנזון פתרונות שירותי ניהול מותג לאתר מכירות אינטרנטי
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

אונ'910
1170141012/10/20בסר אירופהירושלים

אג"ח16:00

1. למנות את מר אלדד לוי לנציגות המשותפת מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') ו- (סדרה ט') לרבות סדרה ט'
ח.ש. של החברה, אשר בין סמכויותיה יהיה לסייע לנאמנים ולפעול כשלוח של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב בבדיקת
אפשרויות עם בעלי התפקיד ו/או גיבוש הצעות לשם הגנה על זכויות המחזיקים עם בעלי התפקיד. המינוי כאמור יהיה

בהתאם לתנאי שכר הטרחה כפי שפורטו בהצעת מועמדותו של מר אלדד לוי. בהצעת שכר הטרחה נקבעה מגבלת
שעות או הערכה לגבי מספר שעות העבודה הצפוי. התשלום כאמור הינו נוסף על התשלום למנהלים המיוחדים מטעם

בית המשפט. מובהר כי היות והייצוג יהיה משותף לשתי הסדרות, אישורה של הצעת החלטה זו מותנה גם בכך שהצעת
החלטה דומה תאושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'). הצעת ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי

שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 לזימון כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'911
11038785729220.0813/10/20רבלירושלים

1. לאשר הקצאת 766,727 כתבי אופציה המירים למניות החברה למנכ"ל החברה מר ניר אלימלך בהקצאה פרטיתמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדמהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית), אשר תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה.

√לא98.63מיוחד

אונ'912
11038785729220.0813/10/20רבלירושלים

מיוחדת14:00
2. לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית) של 89,402 כתבי אופציה המירים למניות
החברה לקיבוץ רביבים בגין הצבת חברת קיבוץ רביבים שאינה נושאת משרה לעבודה חברה, אשר תנאיהם כמפורט

בנספח א' לדוח העסקה.
רובעברנגדבעד

√לא99.33מיוחד

אונ'913
11038785729220.0813/10/20רבלירושלים

מיוחדת14:00

3. לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים המכהנים ו/או שיכהנו, מעת לעת, בחברה
ו/או מטעמה בחברות בנות ו/או קשורות ואשר הינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או המכהנים מטעם בעלי

השליטה ו/או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם ע"י החברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים,
החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית, בהתאם לנוסח כתב השיפוי המצורף כנספח ב' לדוח העסקה וכמפורט

בסעיף 2.3 לדוח העסקה.

רובעברבעדבעד
√לא99.96מיוחד

מיוחדת11038785729220.0813/10/20רבלאונ'914
4. לאשר את הארכת תוקף ההתקשרות בהסכם ניהול עם ש.וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ, בנוגע למתן שירותי יו"ר

√לא99.96רובעברבעדבעדדירקטוריון לחברה ולארקל לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 18 בספטמבר 2020. הכל בתנאים כמפורט



מיוחדבסעיף 2.4 לדוח העסקה14:00ירושלים

אונ'915
11038785729220.0813/10/20רבלירושלים

5. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח העסקה, למשך שלוש שנים ממועדמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדאישורה של האסיפה הכללית (או תקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות).

√לא72.77מיוחד

אונ'916
11038785729220.0813/10/20רבלירושלים

6. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי, למר גדעון אלטמן בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי, בנוסח המצ"ב כנספח ב'מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'917
43101510899910.1913/10/20אייאיאסירושלים

דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנהשנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןשנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

אונ'918
43101510899910.1913/10/20אייאיאסירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש כדירקטור של מר חיים גייר המכהן כיו"ר דירקטוריון החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'919
43101510899910.1913/10/20אייאיאסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' נועה גיירשנתית15:00
√לארגיל

אונ'920
43101510899910.1913/10/20אייאיאסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר יעקב לסקובשנתית15:00
√לארגיל

אונ'921
43101510899910.1913/10/20אייאיאסירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבוןשנתית15:00
√לארגיל

אונ'922
43101510899910.1913/10/20אייאיאסירושלים

רובעברבעדבעד6. הארכת כהונתו של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברהשנתית15:00
√לא100מיוחד

אונ'923
281014239416310.0214/10/20אייסיאלירושלים

Approval of a Bridge Supply Agreement with Tamar Reservoir for the purchase of natural gas by the .1מיוחדת10:00
Companyבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'924
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0615/10/20אנרגיה

1. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תוםשנתית14:00
רובעברנגדבעדהאסיפה השנתית הבאה והסמכה לקביעת שכרם, כמפורט בדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'925
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0615/10/20אנרגיה

2. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה יאיר סרוסי (יו"ר הדירקטוריון), עד תום האסיפה הכללית השנתיתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה ואישור תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'926
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0615/10/20אנרגיה

3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה שי ויל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תוםשנתית14:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

927
אונ'

ירושלים
אנלייט
72001118469490.06אנרגיה

15/10/20
שנתית14:00

4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה איציק בצלאל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית
עברבעדבעדועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

רוב
√לארגיל

אונ'928
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0615/10/20אנרגיה

5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה גלעד יעבץ (מנכ"ל החברה), החל ממועד קבלת אישור האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'929
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0615/10/20אנרגיה

6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה צבי פורמן, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברבעדבעדועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'930
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0615/10/20אנרגיה

רובעברבעדבעד7. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברהשנתית14:00
√לא97.58מיוחד

אונ'931
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0615/10/20אנרגיה

רובדיוןדיוןדיון8. הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת 2019.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'932
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0215/10/20טפחות

מיוחדת15:00

1. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 142 ו- 144 לתקנון הבנק . ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקונים בתקנות
142 (תקנות משנה 142.9, 142.9.7 ו- 142.9.8) ו- 144 (תקנת משנה 144.9) לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן
של התקנות האמורות, כמפורט בתקנון הבנק, בנוסחו המתוקן והמסומן, המצורף כנספח א' לדוח המיידי בדבר זימון

האסיפה הכללית, המצ"ב (התיקונים האמורים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח א', בקו תחתי ובקו חוצה).
פרטים נוספים: לעניין הרוב הנדרש לאישור ההחלטה לתיקון תקנון הבנק, כאמור לעיל, ואף שבעלי שליטה בבנק אינם

מכהנים כיום כנושאי משרה בבנק, קבע הבנק, למען הזהירות (ולפנים משורת הדין), כי הרוב הנדרש לאישור ההחלטה
האמורה, הינו הרוב הנדרש בהתאם לסעיף 262(ב) לחוק החברות. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המיידי בדבר

זימון האסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'933
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0215/10/20טפחות

מיוחדת15:00

2. תיאור טבעו של הנושא: אישור של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק, בנוסח מתוקן (להלן - "כתב
ההתחייבות המתוקן"). ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק, על ידי האסיפה הכללית, כמפורט

לעיל בנושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לאשר את כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק,
לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים, ובכללם, המנהל הכללי של הבנק ובעלי שליטה בבנק וקרוביהם וכן לעובדים,

המכהנים מעת לעת, ובכללם אלו שכיהנו בעבר או שימונו בעתיד, הכל בהתאם לכתב ההתחייבות המתוקן המצורף
כנספח ג' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב; התיקונים המוצעים לנוסח הנוכחי של כתב ההתחייבות

של הבנק, מסומנים בנספח ג' בקו תחתי ובקו חוצה.

רובעברבעדבעד
√לא81.38מיוחד

אונ'934
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0215/10/20טפחות

מיוחדת15:00

3. תיאור טבעו של הנושא: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לארי, המנכ"ל המיועד של הבנק, לגבי תקופת
כהונתו כמנכ"ל הבנק, אשר תחל ביום 16.9.2020 (להלן - "המנכ"ל") ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו
של מר משה לארי, לגבי תקופת כהונתו כמנהל הכללי של הבנק, לתקופה שתחילתה ביום 16.9.2020, ובכלל זה, לאשר את
התקשרות הבנק בהסכם העסקה עם המנכ"ל וכן את תכנית התגמול שתוענק לו (הכוללת מענק כספי ותגמול הוני לטווח

ארוך), הכל כמפורט בנספח ד' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב; זאת, מבלי לפגוע בזכויות שהוענקו
למר משה לארי, בעבר, על ידי הבנק.

רובעברנגדבעד
√לא76.95מיוחד

אונ'935
61303429413410.0119/10/20ישרסירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019, הכולל דיווח על שכר

√לאדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר

אונ'936
61303429413410.0119/10/20ישרסירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'937
61303429413410.0119/10/20ישרסירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'938
61303429413410.0119/10/20ישרסירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

רובשנתית19/10/20אונ'



√לארגילעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברהומיוחדת61303429413410.0112:00ישרסירושלים939

אונ'940
61303429413410.0119/10/20ישרסירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
6. חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין פעילותו כנושא משרה

רובעברבעדבעדבחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2020
√לא99.16מיוחד

אונ'941
113413939381330.0121/10/20קנון הולדינגסירושלים

to approve the ordinary resolution to declare a special cash dividend of $2.23 per ordinary share for theמיוחדת16:00
.financial year ended December 31, 2019רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'942
75901940940230.0122/10/20גב יםירושלים

רובעברבעדבעד1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברהשנתית14:00
√לא99.73מיוחד

אונ'943
75901940940230.0122/10/20גב יםירושלים

רובעברבעדבעד2. פיצול הון מניות החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.שנתית14:00
√לא99.97מיוחד

אונ'944
75901940940230.0122/10/20גב יםירושלים

רובעברבעדבעד3. תיקון תקנון החברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'945
3280134329160.2422/10/20פריורטקירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית16:00

אונ'946
3280134329160.2422/10/20פריורטקירושלים

שנתית16:00

2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG כרואה החשבון המבקר של
החברה החל ממועד האסיפה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון

לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על
ידו לחברה

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'947
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2019 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנהשנתית16:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןשהסתיימה באותו התאריך

אונ'948
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבוןשנתית16:00
רובעברבעדבעדהמבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

√לארגיל

אונ'949
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

שנתית16:00
3. לאשר את מינויה של עו"ד רונית אברמזון רוקח לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות

והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד המאוחר מבין 5.2.2021 (עם סיום הכהונה הראשונה בה
היא מכהנת) ואישור המפקח או אי התנגדותו למינוי.

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

אונ'950
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

שנתית16:00
4. לאשר את מינויו של רו"ח עיסאווי פריג' לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק

לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד מאוחר מבין יום 5.2.2021 או 13.4.2021 (בהתאם לזהות הדירקטור
החיצוני השני שייבחר) וקבלת אישור המפקח למינוי.

רובלא עברנגדבעד
√לא56.93מיוחד

951
אונ'

662577350081090.02פועליםירושלים
22/10/20

שנתית16:00
5. לאשר את מינויה של רו"ח דליה לב לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק

לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד המאוחר מבין 13.4.2021 (עם סיום הכהונה הראשונה בה היא מכהנת)
ואישור המפקח או אי התנגדותו למינוי.

עברבעדנגד
רוב

√לא97.3מיוחד

אונ'952
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

6. לאשר את מינויו של מר ישראל טראו לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.שנתית16:00
רובעברבעדבעדהכהונה תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי.

√לארגיל

אונ'953
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

7. לאשר את מינויו של פרופ' סטנלי פישר לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.שנתית16:00
רובעברבעדבעדהכהונה תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי.

√לארגיל

אונ'954
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

שנתית16:00
8. לאשר את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה

של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור המפקח למינוי או אי
התנגדותו למינוי.

רובלא עברנגדנגד
√לארגיל

אונ'955
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

שנתית16:00

9. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח בתוקף מיום 1.1.2021 לתקופה
של 3 שנים ולאשר לפי סעיף 2(א) לחוק הגבלת התגמול, כי בהתאם למדיניות התגמול והתקרות הקבועות בה, תגמול

נושאי המשרה יכול שיעלה על מדרגת התגמול הקבועה בסעיף האמור באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ללא אישור
נוסף של האסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לא91.95מיוחד

אונ'956
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

שנתית16:00
10. לאשר את תנאי כהונתו של מר ראובן קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק בתוקף מיום 28.6.2020 ועד ליום 31.12.2023,
כמפורט בסעיף 5 לדוח בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות, כפוף לכך שהוראות הדין והנחיות גופי הפיקוח לא ימנעו

מתן תגמול ותנאי כהונה כאמור, לפי החלטת דירקטוריון הבנק.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'957
662577350081090.0222/10/20פועליםירושלים

11. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק בתוקף מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2023שנתית16:00
רובעברנגדבעדכמפורט בסעיף 6 לדוח, לפי סעיף 272(ג1) לחוק החברות ולפי סעיף 2(א) לחוק הגבלת התגמול.

√לא91.23מיוחד

אונ'958
76701255808520.0222/10/20הפניקסירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה לשנים 2021 - 2023 (להלן: "מדיניות התגמול החדשה")מיוחדת17:00
√לא87.95מיוחד

אונ'959
76701255808520.0222/10/20הפניקסירושלים

רובעברנגדבעד2. הקצאה של אופציות למנכ"ל החברה בהתאם למדיניות התגמול הנוכחיתמיוחדת17:00
√לא87.56מיוחד

אונ'960
76701255808520.0222/10/20הפניקסירושלים

רובעברנגדבעד3. עדכון תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה בהתאם למדיניות התגמול החדשהמיוחדת17:00
√לא89.69מיוחד

אונ'961
108348425218340.0529/10/20פרטנרירושלים

שנתית14:00
Approval of the re-appointment of Kesselman &amp; Kesselman, independent certified public accountants .1

in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for
the period ending at the close of the next annual general meeting

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'962
108348425218340.0529/10/20פרטנרירושלים

שנתית14:00
Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended December 31, 2019, as determined by the Audit

Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the
remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2019

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'963
108348425218340.0529/10/20פרטנרירושלים

Discussion of the Company’s audited financial statements for the year ended December 31, 2019 and the .3שנתית14:00
report of the Board of Directors for such periodלאל.רדיוןדיוןדיון√

אונ'964
108348425218340.0529/10/20פרטנרירושלים

שנתית14:00
Approval of the re-election of the following directors to the Company’s Board of Directors until the close of .4

the next annual general meeting: Mr. Richard Hunter, Mr. Yehuda Saban, Mr. Yossi Shachak, Mr. Arie (Arik)
Steinberg and Mr. Ori Yaron

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'965
108348425218340.0529/10/20פרטנרירושלים

Appointment of Mr. Shlomi Zohar as an independent director (Bilty Taluy) of the Company in accordance .5שנתית14:00
with the Israeli Companies Law and regulations promulgated thereunder, commencing on October 29, 2020רובעברבעדבעד

√לארגיל

Appointment of Ms. Roly Klinger as an external director (Dahatz) of the Company for a term of three years .6עבר (רוב



אונ'966
ירושלים

108348425218340.0529/10/20פרטנר
14:00

in accordance with the Israeli Companies Law and regulations promulgated thereunder, commencing onשנתית
October 29, 2020

מיוחדבעדבעד
ללא

פירוט)

רוב
מיוחד

√לא

אונ'967
108348425218340.0529/10/20פרטנרירושלים

שנתית14:00
Appointment of Ms. Marom-Brikman as an external director (Dahatz) of the Company for a term of three .7

years in accordance with the Israeli Companies Law and regulations promulgated thereunder, commencing on
January 1, 2021

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'968
108348425218340.0529/10/20פרטנרירושלים

בעדבעדApproval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders .8שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'969
110000752320210.0304/11/20פז נפטירושלים

1. מינוי מר עמיקם (עמי) שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה, 4מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבנובמבר 2020, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות וכאמור בסעיף 3.1.1 (א) בדוח הזימון המצ"ב.

√לא99.49מיוחד

אונ'970
110000752320210.0304/11/20פז נפטירושלים

2. מינוי מר אבי פלדר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה, 4 בנובמברמיוחדת15:00
רובלא עברנגדנגד2020, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות וכאמור בסעיף 3.1.1 (ב) בדוח הזימון המצ"ב.

√לא90.53מיוחד

אונ'971
ירושלים

וורלד קפיטל
1350107005/11/20ש

10:00
אג"ח

התייעצות
1. מתן דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע לפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה האחרונה ועד למועד אסיפה זו. דיון

√לאל.רדיוןדיוןוהתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

אונ'972
59303888260340.0105/11/20בינלאומיירושלים

1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו ויעקבשנתית14:00
√לאדיוןדיוןדיוןסיט.

אונ'973
59303888260340.0105/11/20בינלאומיירושלים

2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקריםשנתית14:00
√לאדיוןדיוןדיוןלבעלי המניות.

אונ'974
59303888260340.0105/11/20בינלאומיירושלים

√לאדיוןדיוןדיון3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019.שנתית14:00

אונ'975
59303888260340.0105/11/20בינלאומיירושלים

4. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2020 והסמכת הדירקטוריון לקבוע אתשנתית14:00
רובעברבעדבעדשכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

√לארגיל

אונ'976
59303888260340.0105/11/20בינלאומיירושלים

5. מינוי גב' פנינה ביטרמן-כהן לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתהשנתית14:00
רובעברבעדבעדביום 15 בנובמבר 2020.

√לא91.84מיוחד

אונ'977
59303888260340.0105/11/20בינלאומיירושלים

6. למנות את מר רון לבקוביץ כדירקטור בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק, וזאת לתקופה של עד שלוש שנים החלשנתית14:00
רובעברבעדבעדממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

√לארגיל

978
אונ'

59303888260340.01בינלאומיירושלים
05/11/20

שנתית14:00
7. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, מר רון לבקוביץ, כמפורט בנספח א' לדוח המיידי

עברבעדבעדהמצ"ב, החל מיום 15 בספטמבר 2020
רוב
√לארגיל

אונ'979
12601155142970.0505/11/20גזית גלובירושלים

שנתית15:00

1. דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר. פרטים: דיון בדוחות הכספיים
ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר של
החברה לשנת 2019. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 שפורסם ביום 7 באפריל 2020 (ובכללו הדוחות

הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 2020-01-037542) (להלן: "הדוח התקופתי"), באתר ההפצה
של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת

www.tase.co.il. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2019 ראו סעיף 5.3
לדוח הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדוח התקופתי.

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'980
12601155142970.0505/11/20גזית גלובירושלים

שנתית15:00

2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. פרטים: מינוי מחדש של משרד קוסט,
פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם

להוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש
את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, כיועצי מס ומעת

לעת כיועצים בהיקף לא מהותי, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת
פרטיות שלה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'981
12601155142970.0505/11/20גזית גלובירושלים

שנתית15:00

3. מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ארנון לתקופת כהונה נוספת.
הצהרת כשירותו של מר ארנון מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ארנון (לרבות השכלתו

וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר ארנון, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים)
בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. החלטה: מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור

בחברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'982
12601155142970.0505/11/20גזית גלובירושלים

שנתית15:00

4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופת כהונה נוספת.
הצהרת כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו

וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר כצמן בחברה (לרבות התגמולים להם זכאי מר כצמן

בגין כהונתו בתפקידים נוספים בחברה ובקבוצה), ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר
המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. החלטה: מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'983
12601155142970.0505/11/20גזית גלובירושלים

שנתית15:00

5. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופת
כהונה נוספת. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן (לרבות

השכלתה וניסיונה) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך
ההפניה וכן ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' כהן

ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
החלטה: מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'984
12601155142970.0505/11/20גזית גלובירושלים

שנתית15:00

6. מינוי מחדש של מר אביעד ערמוני כדירקטור בלתי תלוי בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ערמוני
לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותו של מר ערמוני מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר

ערמוני (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח
והשיפוי להם זכאי מר ערמוני, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו

מובא כאן על דרך ההפניה. ההחלטה: מינוי מחדש של מר אביעד ערמוני כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

7. חידוש ועדכון הסכם עם נורסטאר החזקות אינק. פרטים: מוצע לאשר חידוש התקשרות עם נורסטאר החזקות אינק.,



אונ'985
12601155142970.0505/11/20גזית גלובירושלים

שנתית15:00

בעלת השליטה בחברה ("נורסטאר"), בעניינים המפורטים להלן: (א) הסכם שירותים ("הסכם השירותים") בין החברה
ובין נורסטאר ונורסטאר ישראל בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של נורסטאר ("נורסטאר ישראל"; וביחד עם

נורסטאר: "קבוצת נורסטאר"), תוך עדכון התמורה בגין השירותים, כמפורט להלן; ו-(ב) תניית אי תחרות הקיימת בין
החברה וקבוצת נורסטאר ("תניית אי התחרות"). הסכם השירותים ותניית אי התחרות האמורים שלובים זה בזה והם

אושרו על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ומובאים לאישור האסיפה הכללית של החברה כמקשה אחת, לתקופה
של שלוש (3) שנים, החל מיום 16 בנובמבר 2020, והכל כמפורט להלן. הסכם השירותים ותניית אי התחרות אושרו
לראשונה בחודש ינואר 2012 על-ידי האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון

החברה) כחלק מהסכם הכולל את שלושת הרכיבים המפורטים להלן ("הסכם 2012"): (א) הסכם השירותים בין החברה
ובין קבוצת נורסטאר; (ב) תניית אי תחרות בין החברה וקבוצת נורסטאר; ו- (ג) מתן זכויות רישום בארה"ב לנורסטאר

בקש

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

אונ'986
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018 ו-2019

אונ'987
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה

√לארגיל

אונ'988
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד3. לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן-משה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לארגיל

אונ'989
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד4. לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לארגיל

אונ'990
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד5. לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לארגיל

אונ'991
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לארגיל

אונ'992
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

7. לאשר את מינויוה מחדש של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון
רובעברבעדבעדהאסיפה המצ"ב

√לארגיל

אונ'993
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד8. לאשר את מינויו מחדש של מר גד הורן כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לארגיל

אונ'994
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

9. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח ב', לדוח
רובעברנגדנגדזימון האסיפה המצ"ב, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לא86.26מיוחד

אונ'995
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

10. לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב,
ולאשר הכללתן בתנאי כהונתם והעסקתם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, הכל

כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב
בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'996
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

11. לאשר הענקת כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון מר מוטי בן-משה, בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי לנושאי המשרה
רובעברבעדבעדבחברה שצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה המצ"ב, הכל כמפורט בסעיף 4 ובסעיף 8 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

√לא96.96מיוחד

אונ'997
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

12. לאשר את התקשרות החברה עם מר זיסמן להענקת שירותי מ"מ מנכ"ל לחברה באמצעות מר זיסמן ולאשר תנאי
כהונתו של מר זיסמן כמ"מ מנכ"ל החברה, וכן לאשר את החזר התשלומים בהם נשאה א.ר רבוע פיתוח וייזום בע"מ,

חברה בת של בעלת השליטה בחברה בגין העמדת שירותיו של מר זיסמן לחברה עד למועד האסיפה, הכל בהתאם
לתנאים שעיקריהם פורטו בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

רובעברנגדבעד
√לא92.13מיוחד

אונ'998
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

13. לאשר את התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה ובשליטתו של מר מוטי בן-משה, לפיה יוענקו לחברה
שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות מר בן-משה, בתוקף מיום 1 בינואר 2019 ולתקופה של שלוש שנים, החל ממועד

אישור האסיפה, הכל בהתאם לתנאים שעיקריהם פורטו בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה המצ"ב
רובעברנגדנגד

√לא87מיוחד

אונ'999
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0105/11/20נדלן

17:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

14. לאשר כי החברה תישא בתשלום בגין כהונת מר בן-משה כיו"ר דירקטוריון החברה בתקופה של שנתיים שתחילתה
נגדנגדביום 1 בינואר 2017 וסיומה ביום 31 בדצמבר 2018, הכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצ"ב

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'1000
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2022-2023נמשכת

√לארגיל

אונ'1001
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד2. מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברהנמשכת

√לארגיל

אונ'1002
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד3. מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברהנמשכת

√לארגיל

אונ'1003
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד4. מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברהנמשכת

√לארגיל

אונ'1004
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
נמשכת

5. מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית
רובעברבעדבעדהבאה של החברה

√לארגיל

אונ'1005
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
נמשכת

6. מתן פטור לדירקטורים ונושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח
רובעברבעדבעדזימון האסיפה

√לארגיל

אונ'1006
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד7. מתן פטור למר חזי דמרי, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפהנמשכת

√לא93.27מיוחד



אונ'1007
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
נמשכת

8. עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, והכל
רובעברבעדבעדכמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה

√לארגיל

אונ'1008
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
נמשכת

9. עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי ומתן כתב שיפוי למר חזי דמרי, והכל כמפורט
רובעברבעדבעדבסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה

√לא100מיוחד

אונ'1009
109031511804950.0308/11/20דמריירושלים

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד10. תיקון לתקנון המפורט בסעיף 1.8 לדוח זימון האסיפה, והכל בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפהנמשכת

√לארגיל

אונ'1010
109726037118270.0408/11/20ביגירושלים

1. לאשר מינויו של מר יפתח רון -טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועדמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה, לרבות אישור תנאי כהונתו

√לא99.99מיוחד

אונ'1011
109726037118270.0408/11/20ביגירושלים

2. לאשר הענקת 4,000 אופציות לא רשומות למר יפתח רון - טל, אשר עתיד להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה,מיוחדת17:00
רובעברבעדבעדבהתאם לתנאי תוכנית האופציות והדוח

√לארגיל

אונ'1012
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

שנתית16:00
1. אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית

הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1013
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

שנתית16:00
2. אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית

הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'1014
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

שנתית16:00
3. אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית

הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1015
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

שנתית16:00
4. אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות

של החברה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1016
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

שנתית16:00
5. אישור מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית

הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1017
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

שנתית16:00
6. אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של

בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של
החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1018
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

שנתית16:00
7. אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית

הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1019
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

8. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתוםשנתית16:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'1020
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0109/11/20קבוצה

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית16:00

אונ'1021
108469826462110.0211/11/20חילןירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןהצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019.שנתית16:00

אונ'1022
108469826462110.0211/11/20חילןירושלים

2. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר אבי באום, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלישנתית16:00
רובעברבעדבעדהמניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

√לארגיל

אונ'1023
108469826462110.0211/11/20חילןירושלים

3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר רמי אנטין, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלישנתית16:00
רובעברבעדבעדהמניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

√לארגיל

אונ'1024
108469826462110.0211/11/20חילןירושלים

4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר מירון אורן, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלישנתית16:00
רובעברבעדבעדהמניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

√לארגיל

אונ'1025
108469826462110.0211/11/20חילןירושלים

שנתית16:00
5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה

לתקופה שעד תום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי, והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1026
108469826462110.0211/11/20חילןירושלים

רובעברבעדבעד6. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, למעט סעיפי הפטור השיפוי והביטוח.שנתית16:00
√לארגיל

אונ'1027
108469826462110.0211/11/20חילןירושלים

רובעברבעדבעד7. תיקון סעיפי הפטור, השיפוי והביטוח בתקנון החברה.שנתית16:00
√לא99.99מיוחד

אונ'1028
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019 (הכולל דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקרשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןבשנת 2019).

אונ'1029
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור ההתקשרות עם מר אמיר יגודה (בעל שליטה)שנתית11:00
√לא100מיוחד

אונ'1030
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1031
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1032
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייטשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1033
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1034
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוישנתית11:00
√לארגיל

אונ'1035
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן טומס יגודהשנתית11:00
√לארגיל

רוב12/11/20אונ'



√לארגילעברבעדבעד9. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשףשנתית3540193194210.1811:00טלסיסירושלים1036

אונ'1037
3540193194210.1812/11/20טלסיסירושלים

10. להאריך את כהונתו של משרד BDO זיו האפט ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה וזאת עד לכינוסשנתית11:00
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'1038
69901721312200.0012/11/20נכסים ובניןירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברהמיוחדת12:00
√לא99.31מיוחד

אונ'1039
69901721312200.0012/11/20נכסים ובניןירושלים

רובמבוטלתבעדבעד2. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרהמיוחדת12:00
√לאמיוחד

אונ'1040
108782446845516/11/20אל עלירושלים

מיוחדת15:00

1. מינוי מר אמנון שרייבר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד קבלת החלטת
האסיפה הכללית המכונסת בהתאם לדוח זימון זה. בכפוף למינוי, יהיה זכאי מר אמנון שרייבר לכיסוי ביטוחי כנהוג

בחברה, לכתב כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה ולגמול דירקטורים בגובה הגמול הקבוע (הממוצע) בתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס – 2000).

רובלא עברנגדנגד
√לא99.31מיוחד

אונ'1041
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.כללית15:00

אונ'1042
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

מינוי מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך אתכללית15:00
רובעברבעדבעדדירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2020.

√לארגיל

אונ'1043
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי לראשונה של מר דוד ברודט כדירקטור לדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.כללית15:00
√לארגיל

אונ'1044
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

4. מינוי לראשונה של הגב' גבריאלה שלו כדירקטורית לדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלכללית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'1045
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

5. מינוי לראשונה של מר עמיקם בן צבי כדירקטור לדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלכללית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'1046
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

6. מינוי לראשונה של מר מוטי אנגלמן כדירקטור לדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלכללית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'1047
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי לראשונה של מר דורון כהן כדירקטור לדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.כללית15:00
√לארגיל

אונ'1048
10878244684550.1117/11/20אל עלירושלים

8. מינוי לראשונה של מר ג'ייסון גרינבלט כדירקטור לדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלכללית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'1049
22601931298210.0319/11/20מבנהירושלים

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים השנתייםמיוחדת12:30

1050
אונ'

22601931298210.03מבנהירושלים
19/11/20

עברנגדבעד2. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברהמיוחדת12:30
רוב
√לארגיל

אונ'1051
22601931298210.0319/11/20מבנהירושלים

3. לאשר את מינוי מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתיתמיוחדת12:30
רובעברבעדבעדהבאה.

√לארגיל

אונ'1052
22601931298210.0319/11/20מבנהירושלים

4. לאשר את מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכלליתמיוחדת12:30
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1053
22601931298210.0319/11/20מבנהירושלים

5. לאשר את מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפהמיוחדת12:30
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1054
22601931298210.0319/11/20מבנהירושלים

6. לאשר את מינוי מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתוםמיוחדת12:30
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1055
22601931298210.0319/11/20מבנהירושלים

7. לאשר את מינוי מחדש של מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפהמיוחדת12:30
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'1056
22601931298210.0319/11/20מבנהירושלים

רובעברבעדבעד8. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרהמיוחדת12:30
√לא99.99מיוחד

אונ'1057
1135151137411.51.1419/11/20חלל תקשורתירושלים

בוטלה16:00

1. תיקון שטר נאמנות – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מסך הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') בנוסח המצורף כנספח

ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל
המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור שבסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רוב
√לאמיוחד

אונ'1058
1139922815086.60.2319/11/20חלל תקשורתירושלים

בוטלה16:00

1. תיקון שטר נאמנות – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מסך הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה טז') בנוסח המצורף

כנספח ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל
המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור שבסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רוב
√לאמיוחד

אונ'1059
7260185550450.1722/11/20ירושליםירושלים

סעיף 1.1 לס"י - לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנהשנתית10:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןשנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

אונ'1060
7260185550450.1722/11/20ירושליםירושלים

שנתית10:00
2. סעיף 1.2 לס"י - למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים של הבנק
לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את

הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1061
7260185550450.1722/11/20ירושליםירושלים

שנתית10:00

3. סעיף 1.3 לס"י - לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן: (א) סך של 3.7
מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר, 2019.
הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 31 לדצמבר, 2019, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 17 לדצמבר, 2019. (ב) סך של

11.8 מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר,
2019. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 16 לאפריל 2020, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 30 במרץ, 2020.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1062
10878244684550.1124/11/20אל עלירושלים

מיוחדת15:00
1. אישור התחייבות החברה כלפי המבוטחים הקיימים להמשיך ולערוך פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה עד ליום
20 באוקטובר 2027 (תום תקופת ההתיישנות), וכי בפוליסות הביטוח עד לתאריך האמור יישמר התאריך הרטרואקטיבי

של יום 1 באוגוסט 2020.
רובעברבעדבעד

√לארגיל



אונ'1063
ירושלים

7960111477450.5429/11/20תיא השקעות
15:00

רובעברבעדבעד1. מינוי הדירקטורית הבלתי תלויה גב' צפורה הלברכט לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברהמיוחדת
רגיל

√לא

אונ'1064
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2019.ומיוחדת

אונ'1065
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
2. לאשר את מינויו מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה

רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'1066
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. לאשר את התיקון המוצע למדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון.ומיוחדת
√לא97.49מיוחד

אונ'1067
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובעברנגדנגד4. לאשר את מינויו של מר אילן כהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1068
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. לאשר את מינויו של מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1069
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

מבוטלתבעד6. לאשר את מינויו של מר ארז יוסף כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'1070
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובעברנגדנגד7. לאשר את מינויו של מר בן שיזף כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1071
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. לאשר את מינויו של מר דני ימין כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1072
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובלא עברנגדבעד9. לאשר את מינויו של מר יורם ויסברם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1073
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובלא עברנגדבעד10. לאשר את מינויו של מר מתתיהו טל כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1074
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

מבוטלתנגד11. לאשר את מינויו של מר שי פלדמן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'1075
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד12. לאשר את מינויה של הגב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1076
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
13. לאשר את מינויה של הגב' חנה פרי-זן כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות

רובלא עברבעדבעדולפי הוראות נב"ת 301) לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.
√לא40.86מיוחד

אונ'1077
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
14. לאשר את מינויה של הגב' נעמה גת כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות

רובעברנגדנגדולפי הוראות נב"ת 301) לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.
√לא89.5מיוחד

אונ'1078
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
15. לאשר את מינויו של מר צבי פורמן כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות ולפי

רובלא עברבעדנגדהוראות נב"ת 301) לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.
√לא41.14מיוחד

אונ'1079
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
16. לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות ולפי

רובעברנגדבעדהוראות נב"ת 301) לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.
√לא99.1מיוחד

אונ'1080
115740300.0029/11/20ישראכרטירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת

17. לאשר (כהוראה ייעודית החלה אך ורק בהקשר לאסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה) כי בעניין מועד סיום כהונתם
של הדירקטורים המכהנים בחברה ערב כינוס האסיפה (שאינם דירקטורים חיצוניים), יחולו ההוראות המפורטות בסעיף

1.7 לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1081
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)ומיוחדת

אונ'1082
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)ומיוחדת
√לארגיל

אונ'1083
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובבעדבעד3. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראלומיוחדת
√לארגיל

אונ'1084
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדבעד4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנדומיוחדת
√לארגיל

אונ'1085
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי של מר Machiel Hoek כ-Executive Director (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1086
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1087
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1088
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1089
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד9. מינוי מחדש של גב' Noah Shacham כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1090
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד10. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'1091
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובלא עברנגדנגד11. מינוי מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לא91.06מיוחד

אונ'1092
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובלא עברבעדבעד12. מינוי של מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לא1.29מיוחד

אונ'1093
112160725241310.0130/11/20בראק אן ויירושלים

14:00
שנתית

רובלא עברבעדבעד13. מינוי של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לא1.1מיוחד

√לאל.רדיוןדיוןדיון14. דיון לגבי מדיניות הדיבדינדשנתית112160725241310.0130/11/20בראק אן ויאונ'1094



ומיוחדת14:00ירושלים

אונ'1095
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next .1שנתית14:00
shareholders’ annual general meetingלאעברבעדבעד√

אונ'1096
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders’ .2שנתית14:00
annual general meetingלאעברבעדבעד√

אונ'1097
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders’ .3שנתית14:00
.annual general meetingלאעברבעדבעד√

אונ'1098
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders’ .4שנתית14:00
.annual general meetingלאעברבעדבעד√

אונ'1099
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders’ .5שנתית14:00
.annual general meetingלאעברבעדבעד√

אונ'1100
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next .6שנתית14:00
.shareholders’ annual general meetingלאעברבעדבעד√

אונ'1101
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders’ .7שנתית14:00
.annual general meetingלאעברבעדבעד√

אונ'1102
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

To extend the indemnification letters of Mr. M. Federmann and Mr. D. Federmann for an additional three .8שנתית14:00
yearsלאעברבעדבעד√

אונ'1103
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0002/12/20מערכות

שנתית14:00
To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as the .9

Company’s independent auditor for the fiscal year 2020 and until the close of the next shareholders' annual
general meeting

√לאעברבעדבעד

אונ'1104
108782446845507/12/20אל עלירושלים

15:00
מיוחדת
בוטלה

1. מינוי מר אמנון שרייבר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד קבלת החלטת
האסיפה הכללית המכונסת בהתאם לדוח זימון זה.

רוב
√לאמיוחד

אונ'1105
10878244684550.1108/12/20אל עלירושלים

מיוחדת15:00
1. תיקון תקנון ותזכיר החברה על ידי אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב- 1,000,000,000 מניות ל-

2,500,000,001 מניות, המחולק ל- 2,500,000,000 מניות רגילות רשומות על שם בנות 1 (אחד) ש"ח ע.נ., כל אחת, ומניית
מדינה מיוחדת בת 1 (אחד) ש"ח ע.נ..

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1106
10878244684550.1108/12/20אל עלירושלים

רובעברבעדבעד2. תיקון תקנון החברה באופן המאפשר הצבעה בכל אסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'1107
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי דירקטור - Lilach Asher Topilskyכללית14:00
√לארגיל

אונ'1108
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי דירקטור - Avraham Bergerכללית14:00
√לארגיל

אונ'1109
ירושלים

10941197872300.0410/12/20קמהדע
14:00

רובעברבעדבעד3. מינוי דירקטור - Amiram Boehmכללית
רגיל

√לא

אונ'1110
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי דירקטור - Ishay Davidiכללית14:00
√לארגיל

אונ'1111
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי דירקטור - Karnit Goldwasserכללית14:00
√לארגיל

אונ'1112
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי דירקטור - Jonathan Hahnכללית14:00
√לארגיל

אונ'1113
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי דירקטור - Leon Recanatiכללית14:00
√לארגיל

אונ'1114
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי דירקטור - Ari Shamissכללית14:00
√לארגיל

אונ'1115
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

רובעברבעדבעד9. מינוי דירקטור - David Tsurכללית14:00
√לארגיל

אונ'1116
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

כללית14:00
Subject to the election of Prof. Ari Shamiss to serve as a member of the Company’s Board of Directors, to .10

approve the award of options to Prof. Shamiss and the Company’s entering into an indemnification and
.exculpation agreement with him

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'1117
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

To approve an amendment to the Company’s Compensation Policy for Executive Officers and .11כללית14:00
Compensation Policy for Directors with respect to the procurement of directors’ and officers’ liability insuranceבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1118
10941197872300.0410/12/20קמהדעירושלים

כללית14:00
To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young .12
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
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1119
44501532098220.0313/12/20מטריקסירושלים

√לאדיוןדיוןדיון בדו"ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2019.כללית11:00

אונ'1120
44501532098220.0313/12/20מטריקסירושלים

2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst &amp; Young) כרואי החשבון של החברה, עדכללית11:00
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'1121
44501532098220.0313/12/20מטריקסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין, עד האסיפה השנתית הבאה.כללית11:00
√לארגיל

אונ'1122
44501532098220.0313/12/20מטריקסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן, עד האסיפה השנתית הבאה.כללית11:00
√לארגיל

אונ'1123
44501532098220.0313/12/20מטריקסירושלים

5. הארכת כהונתו של מר איתיאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת שניה בת שלוש שנים, החלכללית11:00
רובעברבעדבעדמיום 13 בדצמבר 2020.

√לא99.72מיוחד

רוב1. הארכה של הסכם ניהול עם קמברידג' השקעות בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה של מר רמי פרידנזון, לתקופה שלמיוחדת13/12/20אונ'



√לא84.28מיוחדעברנגדנגדשלוש שנים שהתחילה ביום 16.11.2020 ותסתיים ביום 15.11.2023.נדחית1102219962981.0216:00פרידנזוןירושלים1124

אונ'1125
1102219962981.0213/12/20פרידנזוןירושלים

16:00
מיוחדת

נדחית
הארכה של הסכם הניהול עם אלשר ניהול ואחזקות בע"מ , חברה בבעלות ובשליטה של מר דוד פרידנזון, לתקופה של

רובעברנגדנגדשלוש שנים שהתחילה ביום 16.11.2020 ותסתיים ביום 15.11.2023.
√לא94.55מיוחד

אונ'1126
1102219962981.0213/12/20פרידנזוןירושלים

16:00
מיוחדת

נדחית
הארכה של ההתקשרות עם גב' פנינה פרידנזון לתקופה של שלוש שנים שתתחיל ביום 1.11.2020ותסתיים ביום

רובעברנגדנגד31.10.2023.
√לא100מיוחד

אונ'1127
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

1. אישור הקצאת 4,300 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ללא תמורה, למר שלומי לוי, סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקימיוחדת15:00
רובעברנגדבעדשל החברה ואחיו של בעל השליטה בחברה.

√לא58.37מיוחד

אונ'1128
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

2. אישור הלוואה למר שלומי לוי בסכום השווה למס בגין ההטבה הגלומה בהקצאת המניות המוצעות לו כאמור בסעיףמיוחדת15:00
רובעברנגדבעד(1) לעיל.

√לא91.56מיוחד

אונ'1129
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

3. אישור מתן הלוואה נוספת למר שלומי לוי, למימון המימוש של אופציות של החברה, בגובה אשר ייקבע במועדמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדהאסיפה.

√לא91.56מיוחד

אונ'1130
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

רובעברנגדבעד4. אישור מענק למר שלומי לוי, בגובה אשר ייקבע נכון למועד האסיפה.מיוחדת15:00
√לא65.97מיוחד

אונ'1131
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

רובלא עברנגדבעד5. תיקון הסכמי אופציות שנחתמו ביום 5 בינואר 2016 וביום 8 במאי 2018 עם מר שלומי לוי.מיוחדת15:00
√לא50.99מיוחד

אונ'1132
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

6. אישור הענקת 28,500 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 28,500 מניות רגילות ללא ע"נ שלמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדהחברה, למר אמיר שגיא, מנכ"ל החברה ודירקטור.

√לא58.14מיוחד

אונ'1133
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

7. אישור הענקת 3,500 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 3,500 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה,מיוחדת15:00
רובעברנגדבעדלמר יאיר ברנט, המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.

√לא58.38מיוחד

אונ'1134
108168622660010.0215/12/20סאמיטירושלים

8. אישור הענקת 4,300 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 4,300 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה,מיוחדת15:00
רובעברנגדבעדלמר אמיר כהן, המכהן כסמנכ"ל נכסים ותפעול של החברה.

√לא58.38מיוחד

אונ'1135
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019.שנתית15:00

אונ'1136
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

שנתית15:00
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
.2019

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'1137
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1138
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1139
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1140
ירושלים

109727885765870.0115/12/20אמות
15:00

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.שנתית
רגיל

√לא

אונ'1141
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1142
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1143
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1144
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

10. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול המעודכנת מצורפת כנספח ב' לדו"ח זימוןשנתית15:00
רובעברנגדבעדהאסיפה.

√לא89.82מיוחד

אונ'1145
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

11. הגדלת הונה רשום של החברה ב- 500,000,000 ש"ח, שווה ערך ל-500,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת,שנתית15:00
רובעברבעדבעדכך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 1,000,000 מניות רגילות, ולתקן בהתאם את תקנון החברה.

√לארגיל

אונ'1146
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

רובעברנגדבעד12. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר שמעון אבודרהם, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה.שנתית15:00
√לא95.22מיוחד

אונ'1147
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

שנתית15:00
13. אישור לחברה לשלם עבור חלקה ברכישת ביטוח מטריה לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ (לרבות עם

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ואנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ), לתקופה המתחילה ביום 15 ביולי 2020
ומסתיימת ביום 14 ביולי 2021, מתוך סך כולל של 298,798 דולר.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1148
109727885765870.0115/12/20אמותירושלים

שנתית15:00

14. אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים
ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ: לאשר כי בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה

הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות, המסתיימות ביום 30.6.2024, ע"י קבוצת אלוני חץ במסגרת פוליסת ביטוח מטריה
לקבוצה (הן הפוליסה הקבוצתית והן הפוליסה הנוספת, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 7 לדוח הזימון) תיקבע במסגרת

משא ומתן בין הקבוצה לחברות הביטוח ומבטחי המשנה (שאינם צדדים קשורים), ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה
אותה עת; הרי שהתקרות לעניין גובה הפרמיה שנקבעו בהחלטת אסיפת מאי 2018 (כהגדרתה בסעיף 7 לדוח הזימון)

לא תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1149
7780281016/12/20סינרגי כבליםירושלים

15:00
אג"ח

התייעצות

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה לרבות, מתן הסבר אודות העובדה כי לא 1.1 של החברה לשנת
EBITDA- נמסרו לנאמן מסמכים שהתבקשו על ידו לצורך בחינת נתוני ה 2019 . של החברה לשנת EBITDA - דיון

בדבר מינוי בודק לצורך ביצוע ביקורת ובדיקה של נתוני ה 1.2 2019 . דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן
ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'1150
108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוחירושלים

√לאל.רדיוןדיוןקבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת 2019שנתית12:00

אונ'1151
108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוחירושלים

רובעברנגדבעד2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהושנתית12:00
√לארגיל

אונ'1152
108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוחירושלים

רובעברנגדבעד3. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.שנתית12:00
√לארגיל



אונ'1153
ירושלים

108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוח
12:00

רובעברנגדבעד4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץשנתית
רגיל

√לא

אונ'1154
108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוחירושלים

רובעברנגדבעד5. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר אריה מינטקביץשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1155
108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוחירושלים

רובעברנגדבעד6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר חיים רמוןשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1156
108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוחירושלים

רובעברנגדבעד7. בחירה מחדש של מר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1157
108116540101210.0217/12/20מגדל ביטוחירושלים

8. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים עד לתום האסיפה השנתית (בהתאם לדין), שכרם ייקבע בידי הדירקטוריוןשנתית12:00
רובעברבעדבעדבהתאם לתקנון החברה

√לארגיל

אונ'1158
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימהשנתית15:00
רובדיוןדיוןדיוןביום 31 בדצמבר 2019.

√לארגיל

אונ'1159
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מרשנתית15:00
רובעברנגדבעדיורם טורבוביץ

√לארגיל

אונ'1160
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

3. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מרשנתית15:00
רובעברבעדבעדדורון חיים כהן

√לארגיל

אונ'1161
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

4. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מרשנתית15:00
רובעברבעדבעדיצחק עידן

√לארגיל

אונ'1162
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

5. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מרשנתית15:00
רובעברנגדבעדיעקב נימקובסקי

√לארגיל

אונ'1163
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

6. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מרשנתית15:00
רובעברבעדבעדעומר סרבינסקי

√לארגיל

אונ'1164
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

7. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-גב'שנתית15:00
רובעברבעדבעדאסנת הלל פיין

√לארגיל

אונ'1165
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

רובעברבעדבעד8. אישור מינויו של דירקטור בלתי תלוי - מר אסי שריבשנתית15:00
√לארגיל

אונ'1166
69901721312200.0022/12/20נכסים ובניןירושלים

רובעברבעדבעדאישור מינוי משרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2019.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'1167
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורףשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןלטופס זה

אונ'1168
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

2. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתיתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לארגיל

אונ'1169
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לארגיל

אונ'1170
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול (שי) וינברג, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,שנתית14:00
רובעברבעדבעדכמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לארגיל

אונ'1171
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,שנתית14:00
רובעברבעדבעדכמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לארגיל

אונ'1172
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהשנתית14:00
רובעברבעדבעדשל החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לארגיל

אונ'1173
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

7. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לארגיל

אונ'1174
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

8. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לארגיל

אונ'1175
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

9. אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, ללא שינוי בתנאים, לתקופהשנתית14:00
רובעברנגדבעדנוספת בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 2 לזימון האסיפה המצורף לטופס זה

√לא94.36מיוחד

אונ'1176
32301485161390.0123/12/20מליסרוןירושלים

שנתית14:00
10. אישור תנאי הכהונה של הגב' רונה אנג'ל כמנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה, ובכלל כך את התקשרות החברה

בהסכם השירותים עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' רונה אנג'ל, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצורף
לטופס זה

רובעברבעדבעד
√לא93.67מיוחד

אונ'1177
22601931298210.0324/12/20מבנהירושלים

רובעברבעדבעד1. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בהתאמהמיוחדת12:30
√לא77.34מיוחד

אונ'1178
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0224/12/20טפחות

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2019, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2019.שנתית15:00

אונ'1179
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0224/12/20טפחות

שנתית15:00
2. תיאור טבעו של הנושא : מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק, וכן דיווח

על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2019. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את בריטמן אלמגור זהר ושות',
כרואי חשבון מבקרים של הבנק.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1180
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0224/12/20טפחות

שנתית15:00

3. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 89.1 ו- 92 לתקנון הבנק, בעניין משך כהונתם של דירקטורים (שאינם
דירקטורים חיצוניים, כהגדרתם בסעיף 1.1 לתקנון הבנק). ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקונים לתקנות 89.1 ו- 92

לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של התקנות האמורות, כמפורט בתקנון הבנק, בנוסחו המתוקן
(המסומן לעומת הנוסח של התקנון הנוכחי), המצורף כנספח א' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב.

פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1181
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0224/12/20טפחות

שנתית15:00

4. תיאור טבעו של הנושא: מינוי (מחדש) של מר יואב אשר נחשון כדירקטור בבנק. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור
התיקונים לתקנון הבנק, כמפורט לעיל בנושא מס' 3 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, מוצע למנות (מחדש) את מר
יואב אשר נחשון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו
למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך (להלן, בהחלטה זו – "אישור המפקח למינוי"). מר יואב אשר נחשון יחל את

כהונתו האמורה כדירקטור בבנק, ביום מינויו על ידי האסיפה הכללית או ביום קבלת אישור המפקח למינוי, לפי
המאוחר שביניהם, ויסיים את כהונתו האמורה, בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר המועד שבו יחל

רובעברבעדבעד
√לארגיל



מינויו כאמור (דהיינו, בתום האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2021). פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 4
לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון המצורפת כנספח לדוח

המיידי האמור.

אונ'1182
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0224/12/20טפחות

שנתית15:00

5. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט- 1999
(להלן – "דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות"). ההחלטה המוצעת: למנות את גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית

חיצונית בבנק לפי חוק החברות (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני לפי הוראה 301), לתקופת כהונה של
שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך

(להלן, בהחלטה זו – "אישור המפקח למינוי"). גב' אסתרי גילעז-רן תחל את כהונתה האמורה כדירקטורית בבנק, ביום
27.2.2021 או ביום קבלת אישור המפקח למינוי, לפי המאוחר שביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 5

לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב, וכן את ההצהרה של גב' אסתרי גילעז-רן המצורפת כנספח לדוח
המיידי האמור.

רובעברנגדבעד
√לא76.22מיוחד

אונ'1183
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0224/12/20טפחות

שנתית15:00

6. תיאור טבעו של הנושא: לאשר עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה, שאושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק,
ביום 18.12.2019 (להלן – "מדיניות התגמול" או "מדיניות התגמול הנוכחית"), בנושא בטוח אחריות נושאי משרה; זאת,
בדרך של ביטול סכומי התקרות שנקבעו במדיניות התגמול הנוכחית, לעניין עלות פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות

העצמית, כמפורט להלן. ההחלטה המוצעת: לאשר את המחיקה של סעיפים 5.5.2ג. ו- 5.5.2ד. למדיניות התגמול
הנוכחית (לעניין סכומי התקרות של עלות פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית, בהתקשרות בפוליסה לביטוח
אחריות נושאי משרה), כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת (המסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית), המצורפת

כנספח ה' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 6 לדוח
המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לא98.97מיוחד

אונ'1184
ירושלים

גמול
111675535791.150.0024/12/20השקעותש

1.1 דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע לפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום וכן בנוגע למכתבואג"ח16:30
√לאדיוןמיום 16.12.20, המצורף כ- נספח א' לזימון המצ"ב. 1.2.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

אונ'1185
73101816689440.0628/12/20ערדירושלים

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019, הכולל דיווח על שכרשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר

אונ'1186
73101816689440.0628/12/20ערדירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1187
73101816689440.0628/12/20ערדירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'1188
73101816689440.0628/12/20ערדירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1189
73101816689440.0628/12/20ערדירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1190
73101816689440.0628/12/20ערדירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'1191
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

to re-elect Dov Baharav as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .1שנתית14:00
.shareholders and until their successors have been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

1192
אונ'

108251016359720.07גילתירושלים
28/12/20

שנתית14:00
to re-elect Amiram Boehm as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .2

.shareholders and until their successors have been duly elected and qualifiedעברנגדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'1193
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

to re-elect Ishay Davidi as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .3שנתית14:00
.shareholders and until their successors have been duly elected and qualifiedרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'1194
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

to re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as a member of the Board of Directors until our next annual general .4שנתית14:00
.meeting of shareholders and until their successors have been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1195
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

to re-elect Meir Shamir as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .5שנתית14:00
.shareholders and until their successors have been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1196
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

to re-elect Dafna Sharir as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .6שנתית14:00
.shareholders and until their successors have been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'1197
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

בעדבעדto elect Mr. Ami Shafran to serve as an external director for a three-year term .7שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1198
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

רובעברנגדבעדsubject to his election under Item 2, to approve a grant of options to Mr. Shafran .8שנתית14:00
√לארגיל

אונ'1199
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

בעדבעדTo amend the Company’s compensation policy for directors and officers .9שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1200
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

נגדבעדto approve the terms of service and compensation of the Chief Executive Officer of the Company .10שנתית14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1201
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

שנתית14:00
to extend the term of the Company’s existing indemnification agreements with two Company directors .11

who are affiliated with the Company’s controlling shareholders, certain limited partnerships managed by FIMI
IV 2007 Ltd. and by FIMI FIVE 2012 Ltd., for a three-year period

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'1202
108251016359720.0728/12/20גילתירושלים

שנתית14:00
To ratify and approve the reappointment and compensation of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a .12

member of Ernst &amp; Young Global, as our independent registered public accountants for the fiscal year
ending December 31, 2020, and for such additional period until the next annual general meeting of shareholders

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'1203
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

√לאדיוןדיוןדיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019מיוחדת14:00



אונ'1204
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

2. מינויו של מר יהודה שגב (יו"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1205
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

3. מינויו של מר הראל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1206
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

4. מינויו של מר ישראל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1207
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

5. מינויו של מר גיל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדשל החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1208
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

6. מינויו של חן שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהחברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1209
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

7. מינויה מינוייה מחדש של הגב' עינת צפריר (דירקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדנוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1210
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עדמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'1211
113387546647130.0128/12/20שפיר הנדסהירושלים

רובעברבעדבעד9. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון.מיוחדת14:00
√לא100מיוחד

אונ'1212
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית14:00

אונ'1213
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרו.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'1214
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון מר דוד עזראשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1215
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר עמיהוד גולדיןשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1216
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר יוסף כהנוףשנתית14:00
√לארגיל

אונ'1217
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת גב' גלית מלול.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'1218
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

מבוטלתנגד7. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד קורן.שנתית14:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'1219
11050979417050.0129/12/20נטו מלינדהירושלים

שנתית14:00
8. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה במשותף עם נטו מ.ע. אחזקות בע"מ-בעלת
השליטה (להלן "נטו אחזקות"בחברה ואישורה כמסגרת לרכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה

המשותפת לחברה נטו אחזקות לתקופה של 5 שנים והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

1220
אונ'

77802810סינרגי כבליםירושלים
29/12/20

16:00
אג"ח ללא
√לאעברנגד1. מינוי יועץ כלכליהתכנסות

אונ'1221
69403420490870.0029/12/20אלקוירושלים

שנתית17:00
1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. ניתן לעיין

בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 אשר פורסם ביום 30 במרס 2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר
האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתא מספר: 2020-01-032094).

√לאדיוןדיון

אונ'1222
69403420490870.0029/12/20אלקוירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1223
69403420490870.0029/12/20אלקוירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1224
69403420490870.0029/12/20אלקוירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1225
69403420490870.0029/12/20אלקוירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1226
69403420490870.0029/12/20אלקוירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'1227
1550364658810.0930/12/20מנרבירושלים

1. שינוי שם החברה ל- "קבוצת מנרב בע"מ" ובלועזית ".Minrav Group Ltd" או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידימיוחדת11:00
רובעברבעדבעדרשם החברות והסמכת הנהלת החברה לאשר שם דומה וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון ובתזכיר החברה.

√לא100מיוחד

אונ'1228
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית11:00

אונ'1229
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

√לאדיוןדיון2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2019.שנתית11:00

אונ'1230
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת KPMG, כרואי החשבון המבקרים של החברה,שנתית11:00
רובבעדבעדלתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'1231
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

רובבעדבעד4. הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'1232
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

רובנגדנגד5. הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'1233
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

רובנגדנגד6. הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי-אבנון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'1234
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

רובבעדבעד7. הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

רוב31/12/20אונ'



√לארגילבעדבעד8. הארכת כהונת הדירקטורית מיכל פוקס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית1550364658810.0911:00מנרבירושלים1235

אונ'1236
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

9. אישור העמדת רכב, חלף גמול דירקטורים, לגב' זיוה קוזניצקי, דירקטורית בחברה, ל- 3 שנים נוספות, החל מיוםשנתית11:00
רובבעדבעד3.12.2020

√לאמיוחד

אונ'1237
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

רובבעדבעד10. עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין ביטוח דירקטורים ונושאי משרהשנתית11:00
√לאמיוחד

אונ'1238
1550364658810.0931/12/20מנרבירושלים

רובבעדבעד11. התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'1239
39401529496450.0131/12/20רציו יהשירושלים

14:00

1. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות
ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 60 מיליוני ש"ח (חלף 40 מיליוני ש"ח), ובכלל זאת לתקן את הסכם
השותפות באופן שבסעיף 12, בפסקה השלישית, חלף 40 מיליוני ש"ח יבוא "60 מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה

של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20%, וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של
השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך מצטבר מירבי של 60 מיליוני ש"ח. היקף ההשקעה בפועל

ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.

רובבעדבעד
√לאמיוחד

אונ'1240
39401529496450.0131/12/20רציו יהשירושלים

14:00

2. במקרה בו ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי אופציה (סדרה 2) של רציו פטרוליום (כולם או חלקם),
להסמיך את ועדת הביקורת לאשר מכירה של כתבי האופציה שיוותרו בידי השותפות, לרבות למי שהשותף הכללי

והשותפות נוהגים בהם כחלק מבעלי השליטה בשותף הכללי, לקרוב של מי מהם או לתאגיד בשליטתם או שהם בעלי
ענין בו וזאת לצורך מימושם, ובלבד שהעסקה תהיה במחיר שלא יפחת ממחיר כתבי האופציה האמורים בבורסה

לניירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת.

רובבעדבעד
√לאמיוחד

אונ'1241
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019ומיוחדת

אונ'1242
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
2. למנות מחדש את רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון

רובבעדבעדהחברה לקבוע את תנאי ההתקשרות עימו
√לארגיל

אונ'1243
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
3. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר עוזיאל

רובבעדבעדדנינו, לתקופת כהונה נוספת
√לארגיל

אונ'1244
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
4. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר זיו לייטמן, לתקופת

רובבעדבעדכהונה נוספת
√לארגיל

אונ'1245
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
5. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר ליגד רוטלוי, לתקופת

רובבעדבעדכהונה נוספת
√לארגיל

אונ'1246
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
6. לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור בחברה על ידי חברת יורוקום אחזקות (1979) בע"מ

רובנגדבעדויורוקום תקשורת בע"מ מר אורן מוסט
√לארגיל

אונ'1247
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

מבוטלתבעד7. לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור בחברה על ידי יורוקום, מר יוסי וייסומיוחדת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'1248
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

מבוטלתבעד8. לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור בחברה על ידי יורוקום, מר יהושוע (שוקי) רזומיוחדת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'1249
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

מבוטלתבעד9. לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור בחברה על ידי יורוקום, מר ברק משרקיומיוחדת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'1250
10923452233070.2231/12/20חלל תקשורתירושלים

17:00
שנתית

רובבעדבעד10. לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצורף כנספח לדוח זימון האסיפהומיוחדת
√לאמיוחד


