
דוח הצבעות לאסיפות הכלליות
מ- 01/01/21 עד- 23:59 31/08/21תאריך 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
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0303/01/21נדלן

מיוחדת12:00

1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף
המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית

לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה
בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את

מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, התנ"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה
המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 ("רכישת שליטה"), והיא תבוטל
לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף

המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר
חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה".

ללא
רובלא עברנגדהמלצה

√לא41.85מיוחד

אונ'2
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0303/01/21נדלן

מיוחדת12:00

2. אישור בדבר חדלותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס
הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו יהא בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה

(כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר
2021, תחדל החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה.

ללא
רובלא עברנגדהמלצה

√לא72.2מיוחד

אונ'3
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על

√לאל.רדיוןדיוןמצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.

אונ'4
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת

2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין
ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי

מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'5
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8)

רובעברבעדבעדדירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המיידי).
√לארגיל

אונ'6
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה

רובלא עברבעדבעדהכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'7
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית

רובלא עברנגדבעדותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'8
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלשייך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה
רובעברבעדבעדהכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.

√לארגיל

אונ'9
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית

רובעברבעדבעדותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'10
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת

8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור
האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון

החברה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'11
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
9. בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית

רובלא עברנגדבעדותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'12
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת

10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור
האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון

החברה.
רובלא עברנגדבעד

√לארגיל

אונ'13
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה

רובעברבעדבעדהכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'14
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית

ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
ללא

מבוטלתהמלצה
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'15
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית

רובלא עברנגדבעדותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'16
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור

רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות.
√לא90.77מיוחד

אונ'17
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור

רובלא עברנגדבעדהאסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות.
√לא55.14מיוחד

אונ'18
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
16. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267א לחוק

רובעברבעדבעדהחברות.
√לא99.53מיוחד

אונ'19
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה

רובלא עברנגדבעדהכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'20
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0403/01/21ביטוח

15:00
שנתית

ומיוחדת
18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית

רובעברנגדבעדותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
√לארגיל

אונ'21
63201815285690.2104/01/21נייר חדרהירושלים

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברהמיוחדת10:00
√לא80.08מיוחד

אונ'22
63201815285690.2104/01/21נייר חדרהירושלים

רובעברבעדבעד2. תיקון סעיף 133 לתקנון החברהמיוחדת10:00
√לא100מיוחד



אונ'23
63201815285690.2104/01/21נייר חדרהירושלים

מיוחדת10:00
3. אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות לדירקטורים הנחשבים
בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה ו/או שלבעלת השליטה יש עניין

אישי בהענקת הפטור, ולרבות דירקטורים חיצוניים, מנכ"ל החברה ויתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
רובעברבעדבעד

√לא96.71מיוחד

אונ'24
ירושלים

וואן
16101813050150.0204/01/21טכנולוגיות

ללא1. עדכון מדיניות התגמול של החברהמיוחדת12:00
רובנגדהמלצה

√לא74.45מיוחד

אונ'25
109106526539140.0504/01/21מיטרוניקסירושלים

1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1מיוחדת14:00
רובעברנגדנגדלסדר היום.

√לא86.97מיוחד

אונ'26
281014239416310.0205/01/21אייסיאלירושלים

Re-election of Ruth Ralbag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli .1מיוחדת10:00
Companies Law, 1999, for an additional three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'27
281014239416310.0205/01/21אייסיאלירושלים

בעדבעדApproval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .2.מיוחדת10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'28
281014239416310.0205/01/21אייסיאלירושלים

מיוחדת10:00
Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the .3

Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning
.of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'29
ירושלים

אספיסי
10927740.6805/01/21אל-עד

16:00
אג"ח

התייעצות
1.1 עדכון ודיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה

√לאדיוןהמצורפת כ- נספח א'''''''''''''''' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

אונ'30
ירושלים

אספיסי
10939390.4305/01/21אל-עד

16:00
אג"ח

התייעצות
1.1 עדכון ודיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהמצורפת כ- נספח א'''''''''''''''' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

אונ'31
ירושלים

אספיסי
10947471.3405/01/21אל-עד

16:00
אג"ח

התייעצות
1.1 עדכון ודיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהמצורפת כ- נספח א'''''''''''''''' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

אונ'32
716019318691.5106/01/21מטעי הדרירושלים

רובעברנגדבעד1. חידוש הסכם הייעוץ של יו"ר הדירקטוריון, מר משה לוסקימיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'33
716035318697.6406/01/21מטעי הדרירושלים

רובעברנגדבעד1. חידוש הסכם הייעוץ של יו"ר הדירקטוריון, מר משה לוסקימיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'34
ירושלים

וורלד קפיטל
1350107007/01/21ש

00:00
אג"ח

התייעצות

1 . דיון של מחזיקי אגרות החוב ב נוגע ל הצעת פשרה כנגד נושאי ה משרה לשעבר בחברה 1.1 טיוט ת הצעת הפשרה
תועבר ל מחזיק י אגרות חוב אשר יפנ ו ל נאמן בבקשה לקבל ה , וז את כנגד חתימה על התחייבות לסודיות . . דיון

וה תייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים 1.2
√לאדיון

אונ'35
ירושלים

הראל
58501857860830.0307/01/21השקעות

1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדכהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה.

√לא91.34מיוחד

אונ'36
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0114/01/21יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובלא עברבעדבעד1. תיקון סעיפים 5, 8.1 ו- 8.3.ב להסכם השותפות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון

√לא42.68מיוחד

אונ'37
ירושלים

אספיסי
10927740.6814/01/21אל-עד

23:00
אג"ח ללא
רובעברבעד1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנותהתכנסות

√לא81מיוחד

אונ'38
ירושלים

אספיסי
10939390.4314/01/21אל-עד

23:00
אג"ח ללא
√לאעברבעד1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנותהתכנסות

אונ'39
ירושלים

אספיסי
10947471.3414/01/21אל-עד

23:00
אג"ח ללא
√לאעברבעד1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנותהתכנסות

אונ'40
23001173451300.0318/01/21בזקירושלים

מיוחדת11:00
1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב–24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרשום של החברה

יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המחולק ל–2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 2ב
לתזכיר החברה, בהתאם

רובעברבעדבעד
√לא98.39מיוחד

אונ'41
23001173451300.0318/01/21בזקירושלים

2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כיו"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27מיוחדת11:00
רובעברנגדבעדבאוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית

√לארגיל

אונ'42
23001173451300.0318/01/21בזקירושלים

3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני שלמיוחדת11:00
רובעברנגדבעדהחברה, למר דודו מזרחי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.

√לא86.26מיוחד

אונ'43
23001173451300.0318/01/21בזקירושלים

רובעברנגדבעד4. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.מיוחדת11:00
√לא87.85מיוחד

אונ'44
ירושלים

חפציבה
1099944018/01/21גרוזלם

11:00
אג"ח

התייעצות

1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשה למתן הוראות שהוגשה לבית המשפט על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי,
שעניינה התקשרות בחוזה מכר מקרקעין הידועים בכינוי "גג מלון רם", המצורפת כ- נספח א', לזימון זה. 1.2 עדכון של

ב"כ הנאמנים (עו"ד עדי פיגל) והנציג (מר אדוארד קלר) כולל לקראת אסיפת הנושים של החברה שעתידה להתקיים ביום
27.01.2021. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

√לאדיוןדיון

אונ'45
ירושלים

חפציבה
1099951018/01/21גרוזלם

11:00
אג"ח

התייעצות

1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשה למתן הוראות שהוגשה לבית המשפט על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי,
שעניינה התקשרות חוזה מכר מקרקעין הידועים בכינוי "גג מלון רם", המצורפת כ- נספח א', לזימון זה. 1.2 עדכון של

ב"כ הנאמנים (עו"ד עדי פיגל) והנציג (מר אדוארד קלר) כולל לקראת אסיפת הנושים של החברה שעתידה להתקיים ביום
27.01.2021. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

√לאדיון

אונ'46
ירושלים

חפציבה
1099969018/01/21גרוזלם

11:00
אג"ח

התייעצות

1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשה למתן הוראות שהוגשה לבית המשפט על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי,
שעניינה התקשרות בחוזה מכר מקרקעין הידועים בכינוי "גג מלון רם", המצורפת כ- נספח א', לזימון זה. 1.2 עדכון של

ב"כ הנאמנים (עו"ד עדי פיגל) והנציג (מר אדוארד קלר) כולל לקראת אסיפת הנושים של החברה שעתידה להתקיים ביום
27.01.2021. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

√לאדיוןדיון

אונ'47
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

רובעברבעדבעד1. שינוי תקנון החברה.מיוחדת13:00
√לארגיל

רוב20/01/21איירפורטאונ'



√לא95.7מיוחדעברבעדבעד2. שינוי מדיניות התגמול של החברה.מיוחדת109583585073640.0413:00סיטיירושלים48

אונ'49
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

רובעברבעדבעד3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.מיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'50
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלימיוחדת13:00
רובעברבעדבעדהשליטה בחברה.

√לא99.99מיוחד

אונ'51
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

רובעברבעדבעד5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה.מיוחדת13:00
√לא99.99מיוחד

אונ'52
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

רובעברבעדבעד6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה.מיוחדת13:00
√לארגיל

אונ'53
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

רובעברבעדבעד7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.מיוחדת13:00
√לא99.88מיוחד

אונ'54
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

רובעברבעדבעד8. אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה.מיוחדת13:00
√לא99.95מיוחד

אונ'55
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0420/01/21סיטי

רובעברבעדבעד9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.מיוחדת13:00
√לא69.44מיוחד

אונ'56
77703758372140.0220/01/21שופרסלירושלים

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצבשנתית13:30
√לאל.רדיוןדיוןדיוןענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך

אונ'57
77703758372140.0220/01/21שופרסלירושלים

2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפהשנתית13:30
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'58
77703758372140.0220/01/21שופרסלירושלים

רובעברבעדבעד3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית13:30
√לארגיל

אונ'59
77703758372140.0220/01/21שופרסלירושלים

4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאהשנתית13:30
רובעברבעדבעדשל החברה

√לארגיל

אונ'60
77703758372140.0220/01/21שופרסלירושלים

רובעברבעדבעד5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית13:30
√לארגיל

אונ'61
77703758372140.0220/01/21שופרסלירושלים

רובעברבעדבעד6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית13:30
√לארגיל

אונ'62
ירושלים

חפציבה
1099944020/01/21גרוזלם

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. מתן הוראות לנאמן להתנגד/לא להתנגד לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט בנוגע להתקשרות
בחוזה מכר המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן להודיע לבית המשפט המוסמך
כי מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט בנוגע להתקשרות בחוזה מכר

המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון רם"), המצורפת כ- נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור 8 לזימון כחלק

בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'63
ירושלים

חפציבה
1099944020/01/21גרוזלם

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל, להסמיך את הנאמן ושלוחיו לבוא בדברים עם המנהל המיוחד ו/או המציע
בחוזה ההתקשרות למכר המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים, לצורך התאמת התנאים בהסכם המכר על מנת להביא

את ההסכם דנן לאישור המחזיקים בשנית.
רובעברבעד

√לארגיל

אונ'64
ירושלים

חפציבה
1099951020/01/21גרוזלם

אג"ח16:00

1. מתן הוראות לנאמן להתנגד/לא להתנגד לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט בנוגע להתקשרות
בחוזה מכר המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן להודיע לבית המשפט המוסמך
כי מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט בנוגע להתקשרות בחוזה מכר

המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון רם"), המצורפת כ- נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן,

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'65
ירושלים

חפציבה
1099951020/01/21גרוזלם

אג"ח16:00
2. ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל, להסמיך את הנאמן ושלוחיו לבוא בדברים עם המנהל המיוחד ו/או המציע
בחוזה ההתקשרות למכר המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים, לצורך התאמת התנאים בהסכם המכר על מנת להביא

את ההסכם דנן לאישור המחזיקים בשנית.
רובעברבעד

√לארגיל

אונ'66
ירושלים

חפציבה
1099969020/01/21גרוזלם

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. מתן הוראות לנאמן להתנגד/לא להתנגד לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט בנוגע להתקשרות
בחוזה מכר המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן להודיע לבית המשפט המוסמך
כי מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט בנוגע להתקשרות בחוזה מכר

המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון רם"), המצורפת כ- נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור 8 לזימון כחלק

בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'67
ירושלים

חפציבה
1099969020/01/21גרוזלם

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל, להסמיך את הנאמן ושלוחיו לבוא בדברים עם המנהל המיוחד ו/או המציע
בחוזה ההתקשרות למכר המקרקעין ברחוב יפו 228 בירושלים, לצורך התאמת התנאים בהסכם המכר על מנת להביא

את ההסכם דנן לאישור המחזיקים בשנית.
רובעברבעד

√לארגיל

אונ'68
ירושלים

וורלד קפיטל
1350107024/01/21ש

16:00
אג"ח ללא
רובעברבעד1. מתן הוראות לנאמן להסכים (לא להתנגד) להצעת הפשרה שהושגה בתביעה כנגד נושאי המשרה לשעבר בחברההתכנסות

√לא100מיוחד

אונ'69
ירושלים

אופיסי
114157137556050.0325/01/21אנרגיה

שנתית16:00

1. עדכון סעיף 16.1 (ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח זימון האסיפה אליו מצורף
כתב הצבעה זה. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח זה לא

יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת. תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לעדכן את סעיף 16.1 (ביטוח)
למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לא99.87מיוחד

אונ'70
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'71
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'72
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

רובשנתית28/01/21אונ'



√לארגילעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת62703426648090.0415:00דלתאירושלים73

74
אונ'

62703426648090.04דלתאירושלים
28/01/21

15:00
שנתית

עברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת
רוב
√לארגיל

אונ'75
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר ריצ'רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'76
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של גב' רינת גזית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'77
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

רובעברבעדבעדלקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'78
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כמפורט בסעיף 1.3

√לאל.רדיוןדיוןלדוח הזימון

אונ'79
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד10. אישור תנאי כהונה והעסקה למר דבח, ותיקון סעיף 5 למדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לא72.7מיוחד

אונ'80
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד11. עדכון מדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לא72.68מיוחד

אונ'81
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד12. הענקת כתב פטור לנושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'82
62703426648090.0428/01/21דלתאירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד13. הענקת כתב פטור לבעל השליטה בחברה, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לא88.34מיוחד

אונ'83
10878244684550.1128/01/21אל עלירושלים

15:30
מיוחדת

נדחית
לאשר את מינויו מחדש של מר אייל חיימובסקי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) של

רובעברבעדבעד3 שנים, בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות וזאת החל מיום 18 בפברואר 2021
√לא100מיוחד

אונ'84
10878244684550.1128/01/21אל עלירושלים

15:30
מיוחדת

רובעברבעדבעד2. למנות את מר יצחק זינגר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפהנדחית
√לא100מיוחד

אונ'85
10878244684550.1128/01/21אל עלירושלים

15:30
מיוחדת

רובעברבעדבעד3. למנות את הרב יצחק לוי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפהנדחית
√לא97.54מיוחד

אונ'86
1170141031/01/21בסר אירופהירושלים

12:00
אג"ח

התייעצות

1.1 דיווח עדכון על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעות אשר התקבלו על ידי המפרקים. הנאמנים יעבירו את
תמצית ההצעות שקיבלו מהמפרקים למחזיקים אשר יפנו אליהם ויצרפו לפנייתם אישור בעלות והצהרה על שמירת

סודיות. 1.2 כללי דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'87
11050979417050.0131/01/21נטו מלינדהירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. רכישת חברות דלידג בע"מ ושלושת האופים בע"מ מבעלת השליטה , נטו מ.ע. אחזקות בע"מ תמורת כ-37.5 מש"ח.נדחית
√לא86.28מיוחד

אונ'88
11050979417050.0131/01/21נטו מלינדהירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד2. מינוי ד"ר יעקב (ג''''קי) סרוב כדירקטור בלתי תלוי בחברהנדחית
√לארגיל

אונ'89
1550364658810.0904/02/21קבוצת מנרבירושלים

1. מינוי (לראשונה) של מר משה מוץ מטלון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועדמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה נשוא דוח זה.

√לא97.01מיוחד

אונ'90
10803249445620.2204/02/21המלטירושלים

1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות (לרבות הסדרי השיפוי והביטוח), הפעולות וההתקשרויותמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדבקשר עם המיזוג, הטעונות אישור אסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'91
10803249445620.2204/02/21המלטירושלים

מיוחדת17:00
2. (א) לאשר הענקת בונוס חד פעמי למנכ"ל החברה, מר אמיר וידמן, בסך של 780 אלפי דולר, בחריגה ממדיניות

התגמול של החברה, אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה של העסקה. (ב) לאשר תכנית שימור למר וידמן בסך כולל של
720 אלפי דולר, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

רובעברנגדבעד
√לא76.69מיוחד

אונ'92
10803249445620.2204/02/21המלטירושלים

רובעברנגדבעד3. לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת17:00
√לא96.09מיוחד

אונ'93
117021600.1908/02/21פולירםירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מר צבי ברומברג כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת12:00
√לא99.34מיוחד

אונ'94
117021600.1908/02/21פולירםירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מר שמעון ברט כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת12:00
√לא100מיוחד

אונ'95
ירושלים

אפקון
5780138683550.1508/02/21החזקות

רובעברבעדבעד1. מינוי מר צביקה ציבלין כדירקטור חיצוני בחברהשנתית14:00
√לא100מיוחד

אונ'96
ירושלים

אפקון
5780138683550.1508/02/21החזקות

2. הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שהוענק למר ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון החברה, לשלוש שנים נוספות, עדשנתית14:00
רובעברבעדבעדליום 4 בינואר 2024, באותם תנאים

√לא100מיוחד

אונ'97
ירושלים

אפקון
5780138683550.1508/02/21החזקות

רובעברבעדבעד3. חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של 48,000,000 ש"חשנתית14:00
√לארגיל

אונ'98
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.1415/02/21פטרו

12:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

לאשר את מינויה מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של
רובעברבעדבעדשלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).

√לא98.21מיוחד

אונ'99
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.1415/02/21פטרו

12:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

לאשר את מינויו מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש
רובעברבעדבעדשנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).

√לא99.99מיוחד

אונ'100
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.1415/02/21פטרו

12:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

3. לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסח המצורף כנספח ג'
רובעברבעדבעדלדוח הזימון.

√לא99.94מיוחד

אונ'101
110000752320210.0316/02/21פז נפטירושלים

1. אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (1מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבינואר 2021) ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.

√לא97.73מיוחד

אונ'102
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

√לאל.רדיוןדיוןדיון2019, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

אונ'103
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
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'104
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
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'105
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'106
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'107
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'108
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'109
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'110
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'111
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'112
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

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

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'113
259024858656100.1017/02/21בתי זיקוקירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
12. אישור תשלום מענק מיוחד למר שלמה בסון, משנה למנכ"ל החברה בגין כהונתו, בנוסף לשאר תפקידיו, כמ"מ מנכ"ל

רובעברנגדבעדהחברה בתקופה יוני 2019 עד יוני 2020
√לא93.06מיוחד

אונ'114
1790054017/02/21אולימפיהירושלים

13:00
אג"ח

התייעצות

1.1 עדכון מאת ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, עו"ד אמיר פלמר ועו"ד קובי קפלנסקי, בדבר החלטת בית המשפט
העליון בערעור שהוגש ובדבר הבקשה למינויים כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם החברה בהליך אזרחי נפרד

(החלטת בית המשפט העליון ובקשת המינוי מצורפים כנספח א' לזימון זה), לרבות בדבר המימון הנדרש בקשר עם
ניהול ההליך האמור. 1.2 דיון והתייעצות בדבר המשך ניהול ההליך האמור בסעיף 1.1 לעיל ומימונו. 1.3 דיון בנושאים

נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.

√לאדיוןדיוןדיון

אונ'115
1790062017/02/21אולימפיהירושלים

13:00
אג"ח

התייעצות

1. עדכון מאת ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, עו"ד אמיר פלמר ועו"ד קובי קפלנסקי, בדבר החלטת בית המשפט
העליון בערעור שהוגש ובדבר הבקשה למינויים כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם החברה בהליך אזרחי נפרד

(החלטת בית המשפט העליון ובקשת המינוי מצורפים כנספח א' לזימון זה), לרבות בדבר המימון הנדרש בקשר עם
ניהול ההליך האמור.

√לאדיוןדיוןדיון

אונ'116
1790062017/02/21אולימפיהירושלים

13:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון והתייעצות בדבר המשך ניהול ההליך האמור בסעיף 1.1 לעיל ומימונו.התייעצות

אונ'117
1790062017/02/21אולימפיהירושלים

13:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.התייעצות

אונ'118
ירושלים

חפציבה
1099944017/02/21גרוזלם

אג"ח16:00

1.1. מתן הוראות לנאמן להודיע לכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה) על רצון מחזיקי אגרות החוב למימוש של חשבון
ניירות הערך של החברה המוחזק על ידי הכנ"ר, כך שכספי החברה המוחזקים בידי הכנ"ר ישמרו במזומן ולא בניירות

ערך, וזאת לצורך חלוקה בהקדם האפשרי של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות החוב רקע: באסיפת הנושים
של החברה שהתקיימה ביום 27.1.2021 הוצג כי על מנת לקדם חלוקה של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות

החוב על הכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה) לממש את חשבון ניירות הערך של החברה המוחזק על ידי הכנ"ר, וזאת על
מנת להבטיח כי העתודות המוחזקות בחשבון הנ"ל לא יפחתו במקרה של ירידה בשווי ניירות הערך בהם משקיע הכנ"ר.

בנסיבות אלו, הכנ"ר ומפרק החברה ביקשו לקבל את עמדת מחזיקי אגרות החוב לגבי מימוש כאמור ("הנזלה"). נוסח
ההחלטה: בהמשך לאסיפת הנושים של החברה שהתקיימה ביום 27.1.2021, לאשר ולהורות לנאמן להודיע למפרק

החברה על רצון מחזיקי אגרות החוב כי הכנ"ר יפעל למימוש של חשבון ניירות הערך של החברה המוחזק על ידו, כך
שכספי החברה המוחזקים בחשבון הכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה), ישמרו במזומן ולא בניירות הערך, וזאת לצורך

חלוקה בהקדם האפשרי של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. מובהר כי ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון האסיפה,
ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'119
ירושלים

חפציבה
1099951017/02/21גרוזלם

אג"ח16:00

1. מתן הוראות לנאמן להודיע לכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה) על רצון מחזיקי אגרות החוב למימוש של חשבון ניירות
הערך של החברה המוחזק על ידי הכנ"ר, כך שכספי החברה המוחזקים בידי הכנ"ר ישמרו במזומן ולא בניירות ערך, וזאת
לצורך חלוקה בהקדם האפשרי של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות החוב רקע: באסיפת הנושים של החברה

שהתקיימה ביום 27.1.2021 הוצג כי על מנת לקדם חלוקה של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות החוב על הכנ"ר
(בתפקידו כמפרק החברה) לממש את חשבון ניירות הערך של החברה המוחזק על ידי הכנ"ר, וזאת על מנת להבטיח כי
העתודות המוחזקות בחשבון הנ"ל לא יפחתו במקרה של ירידה בשווי ניירות הערך בהם משקיע הכנ"ר. בנסיבות אלו,

הכנ"ר ומפרק החברה ביקשו לקבל את עמדת מחזיקי אגרות החוב לגבי מימוש כאמור ("הנזלה"). נוסח ההחלטה:
בהמשך לאסיפת הנושים של החברה שהתקיימה ביום 27.1.2021, לאשר ולהורות לנאמן להודיע למפרק החברה על רצון

מחזיקי אגרות החוב כי הכנ"ר יפעל למימוש של חשבון ניירות הערך של החברה המוחזק על ידו, כך שכספי החברה
המוחזקים בחשבון הכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה), ישמרו במזומן ולא בניירות הערך, וזאת לצורך חלוקה בה

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'120
ירושלים

חפציבה
1099969017/02/21גרוזלם

אג"ח16:00

1.1. מתן הוראות לנאמן להודיע לכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה) על רצון מחזיקי אגרות החוב למימוש של חשבון
ניירות הערך של החברה המוחזק על ידי הכנ"ר, כך שכספי החברה המוחזקים בידי הכנ"ר ישמרו במזומן ולא בניירות

ערך, וזאת לצורך חלוקה בהקדם האפשרי של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות החוב רקע: באסיפת הנושים
של החברה שהתקיימה ביום 27.1.2021 הוצג כי על מנת לקדם חלוקה של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות

החוב על הכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה) לממש את חשבון ניירות הערך של החברה המוחזק על ידי הכנ"ר, וזאת על
מנת להבטיח כי העתודות המוחזקות בחשבון הנ"ל לא יפחתו במקרה של ירידה בשווי ניירות הערך בהם משקיע הכנ"ר.

בנסיבות אלו, הכנ"ר ומפרק החברה ביקשו לקבל את עמדת מחזיקי אגרות החוב לגבי מימוש כאמור ("הנזלה"). נוסח
ההחלטה: בהמשך לאסיפת הנושים של החברה שהתקיימה ביום 27.1.2021, לאשר ולהורות לנאמן להודיע למפרק

החברה על רצון מחזיקי אגרות החוב כי הכנ"ר יפעל למימוש של חשבון ניירות הערך של החברה המוחזק על ידו, כך
שכספי החברה המוחזקים בחשבון הכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה), ישמרו במזומן ולא בניירות הערך, וזאת לצורך

חלוקה בהקדם האפשרי של הכספים אותם ניתן לחלק למחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד

רובעברבעד
√לארגיל



מההחלטה הנ"ל. מובהר כי ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון האסיפה,
ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

121
אונ'

ירושלים
אופיסי
114157137556050.03אנרגיה

17/02/21
מיוחדת17:00

1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר כספי, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם לתיאור עיקרי התנאים כמפורט
עברנגדבעדבסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

רוב
√לא96.46מיוחד

אונ'122
10878244684550.1118/02/21אל עלירושלים

15:00
מיוחדת
בוטלה

לאשר את מינויו מחדש של מר אייל חיימובסקי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) של
3 שנים, בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות וזאת החל מיום 18 בפברואר 2021

רוב
√לאמיוחד

אונ'123
10878244684550.1118/02/21אל עלירושלים

15:00
מיוחדת
רוב2. למנות את מר יצחק זינגר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפהבוטלה

√לאמיוחד

אונ'124
10878244684550.1118/02/21אל עלירושלים

15:00
מיוחדת
רוב3. למנות את הרב יצחק לוי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפהבוטלה

√לאמיוחד

אונ'125
115529060579460.0019/02/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting .1.מיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'126
115529060579460.0019/02/21אנרגיאןירושלים

מיוחדת12:00
THAT the Directors be empowered to allot such equity securities which may be issued pursuant to the .2

Convertible Loan Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with statutory pre-emption rights
as set out in the Notice of General Meeting

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'127
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

שנתית10:00
To elect each of the following three nominees to the Company’s Board of Directors (the “Board of .1

Directors”) to serve as a director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the
;Company: Mr. Guy Bernstein, Ms. Naamit Salomon and Mr. Avi Zakay

בעדבעד
הורד

מסדר
היום

√לא

אונ'128
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

To re-elect Mr. Ron Ettlinger to serve as an external director (as such term is defined in the Israeli Companies .2שנתית10:00
;Law) for a third three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'129
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

To approve amended terms for the Company’s renewed director and officer liability, or D&amp;O, .3שנתית10:00
;insurance policyרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'130
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

נגדבעדTo approve a revised compensation policy for our directors and officers .4שנתית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'131
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

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, 2020 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'132
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

To re-elect to the Board of Directors Mr. Guy Bernstein, for term expiring at the Company''''s 2021 Annual .6שנתית10:00
.General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'133
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

To re-elect to the Board of Directors Mr. Avi Zakay, for term expiring at the Company''''s 2021 Annual .7שנתית10:00
.General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'134
108231215796690.0225/02/21מגיקירושלים

To re-elect to the Board of Directors Mrs. Naamit Salomon, for term expiring at the Company''''s 2021 .8שנתית10:00
.Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'135
75901940940230.0128/02/21גב יםירושלים

רובעברנגדבעד1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.מיוחדת14:00
√לא96.9מיוחד

אונ'136
75901940940230.0128/02/21גב יםירושלים

רובעברנגדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר כיו"ר דירקטוריון החברה.מיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'137
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0303/03/21נדלן

1. מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהכללית

√לא99.5מיוחד

אונ'138
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0003/03/21יהש

14:00
יחידת

רובעברבעדבעד1. אישור תוספת תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני.השתתפות
√לא95.15מיוחד

אונ'139
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0003/03/21יהש

14:00
יחידת

השתתפות
2. אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעבורו גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות

רובעברבעדבעדבתביעה שכנגד בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.
√לא95.66מיוחד

אונ'140
109726037118270.0703/03/21ביגירושלים

1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנז-ברייר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11שנתית17:00
רובעברבעדבעדבאפריל 2021, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון המצורף.

√לא97.96מיוחד

אונ'141
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0104/03/21יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנכ"ל השותף הכללי

√לא95מיוחד

אונ'142
1102219962981.0209/03/21פרידנזוןירושלים

רובעברנגדבעד1. עדכון תנאי העסקתו של מר רן דרורימיוחדת16:00
√לא23.66מיוחד

אונ'143
1102219962981.0209/03/21פרידנזוןירושלים

רובעברנגדבעד2. עדכון מדיניות התגמולמיוחדת16:00
√לא23.66מיוחד

אונ'144
1102219962981.0209/03/21פרידנזוןירושלים

רובעברנגדבעד3. הענקת כתבי אופציה בחברת איזי אמפורט בע"מ למר אסף פרידנזוןמיוחדת16:00
√לא23.66מיוחד

אונ'145
113387546647130.0111/03/21שפיר הנדסהירושלים

רובעברבעדבעד1. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שניםמיוחדת14:00
√לא99.78מיוחד

אונ'146
113387546647130.0111/03/21שפיר הנדסהירושלים

2. מינויו של ה"ה ירון קליין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוסמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהאסיפה

√לא99.88מיוחד

אונ'147
113387546647130.0111/03/21שפיר הנדסהירושלים

רובעברנגדבעד3. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.מיוחדת14:00
√לא87.79מיוחד



אונ'148
113387546647130.0111/03/21שפיר הנדסהירושלים

רובעברנגדבעד4. אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2021מיוחדת14:00
√לארגיל

149
אונ'

110424925691460.02רמי לויירושלים
17/03/21

√לאדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019שנתית17:00

אונ'150
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

2. מינוי מחדש של מר רמי לוי המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפהשנתית17:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'151
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתוםשנתית17:00
רובעברנגדנגדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'152
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתוםשנתית17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'153
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

5. מינוי מחדש של גב' דליה איציק, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתוםשנתית17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'154
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

6. מינוי מחדש של מר יורם דר, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפהשנתית17:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'155
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

7. מינוי מחדש של גב' מיכאלה אלרם, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עדשנתית17:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'156
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

8. מינוי מחדש של מר חיים לוטן, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתוםשנתית17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'157
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

שנתית17:00
מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות' ומשרד בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (דלויט ישראל),

כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם לשנת
2019

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'158
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

רובעברנגדבעד10. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה לתקופה נוספתשנתית17:00
√לא83.42מיוחד

אונ'159
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד11. אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס כסמנכ"לית השיווק של החברה ועדכונםשנתית17:00
√לא99.94מיוחד

אונ'160
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד12. חידוש תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה ועדכונםשנתית17:00
√לא94.53מיוחד

אונ'161
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד13. אישור עדכון תנאי פוליסות הביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים של החברה וההתקשרות בהןשנתית17:00
√לארגיל

אונ'162
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

רובעברבעדבעד14. אישור תיקון תקנון החברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'163
110424925691460.0217/03/21רמי לויירושלים

רובעברנגדבעד15. אישור עדכון תנאי הכהונה של מר מרדכי ברקוביץ', כיו"ר הדירקטוריוןשנתית17:00
√לארגיל

אונ'164
77703758372140.0218/03/21שופרסלירושלים

רובעברנגדבעד1. לאשר את תנאי התגמול של מר יקי ודמני, יו"ר הדירקטוריון של החברהמיוחדת13:30
√לארגיל

אונ'165
77703758372140.0218/03/21שופרסלירושלים

רובעברנגדבעד2. לאשר מענק הסתגלות בסך של 348,000 ש"ח למר מאוריסיו ביאור, יו"ר הדירקטוריון לשעבר של החברהמיוחדת13:30
√לארגיל

אונ'166
2350102064260.2325/03/21בית הזהבירושלים

רובעברנגדבעד1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שניםמיוחדת15:00
√לא63.56מיוחד

אונ'167
1790054031/03/21אולימפיהירושלים

אג"ח22:00

1. רקע - במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ביום 17.2.2021 (אסמכתא 2021-10-018048), ב"כ הנאמנים
ומחזיקי אגרות החוב, עו"ד אמיר פלמר ועו"ד קובי קפלנסקי, עדכנו את מחזיקי אגרות החוב, בין היתר, בדבר החלטת

בית המשפט העליון בערעור שהוגש ובדבר הבקשה למינויים כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם החברה
בהליך אזרחי נפרד (להלן: "הבקשה"). בהמשך לכך, ולהליכים שהתקיימו בקשר עם הבקשה, מובאת להצבעה הצעת

ההחלטה שלהלן: לתמוך בהסכם פשרה עם דירקטורים ונושאי משרה לשעבר בחברה ועם חברות הביטוח שביטחו
אותם בקשר עם בקשה להורות על מינויים של עוה"ד פלמר וקפלנסקי כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם

החברה בהליך אזרחי נפרד שהוגשה במסגרת תיק פר"ק 35841-11-11 (פורסמה כנספח לזימון אסיפה אשר פורסם ביום
15.2.2021, מס' אסמכתא: 2021-10-018048), לפיה בכפוף וכנגד העברת סך של 1,750,000 ₪ (מיליון שבע מאות וחמישים

אלף ₪) לקופת הפירוק של החברה על ידי הנ"ל, הצדדים (קופת הפירוק של החברה והגורמים הנ"ל) יוותרו באופן סופי
והדדי על כל טענה, דרישה ותביעה האחד כלפי משנהו. מובהר בזאת, כי הפשרה כפופה לאישור בית המשפט של פירוק.

הצבעו

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'168
1790062001/04/21אולימפיהירושלים

אג"ח22:00

1. תמיכה בפשרה – החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה, למעט הנמנעים] לתמוך בהסכם פשרה עם דירקטורים ונושאי משרה לשעבר בחברה ועם חברות הביטוח

שביטחו אותם, בקשר עם בקשה מס' 83 – בקשה להורות על מינויים של עוה"ד פלמר וקפלנסקי כמנהלים מיוחדים
לצורך הגשת תביעה בשם החברה בהליך אזרחי נפרד שהוגשה במסגרת תיק פר"ק 35841-11-11 (פורסמה כנספח לזימון

אסיפה אשר פורסם ביום 15.2.2021, מס' אסמכתא: 2021-10-018586), לפיה בכפוף וכנגד העברת סך של 1,750,000 ₪
(מיליון שבע מאות וחמישים אלף ₪) לקופת הפירוק של החברה על ידי הנ"ל, הצדדים (קופת הפירוק של החברה

והגורמים הנ"ל) יוותרו באופן סופי והדדי על כל טענה, דרישה ותביעה האחד כלפי משנהו. מובהר בזאת, כי הפשרה
כפופה לאישור בית המשפט של פירוק. הצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה זו תובאנה בפני בית

המשפט במסגרת הבקשה לאישור הפשרה. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון
האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'169
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0907/04/21אנרגיה

רובעברבעדבעד1. מינוי לראשונה של גב מיכל צוק כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה.מיוחדת14:00
√לא99.88מיוחד

אונ'170
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0907/04/21אנרגיה

רובעברבעדבעד2. מינוי לראשונה של גב ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה.מיוחדת14:00
√לא99.8מיוחד

אונ'171
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0907/04/21אנרגיה

3. להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ- 1,246,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת, ל-מיוחדת14:00
רובעברבעדבעד1,800,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת.

√לארגיל

עבר (רוב



אונ'172
ירושלים

אלביט
מערכות

1081124239844380.0007/04/21
14:00

to approve the amended compensation policy of the Company, substantially in the form attached as Exhibit .1מיוחדת
A to the Proxy Statement

מיוחדנגדבעד
ללא

פירוט)

רוב
מיוחד

√לא

אונ'173
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0007/04/21מערכות

to approve the amended employment agreement of the Company’s President and Chief Executive Officer, .2מיוחדת14:00
Mr. Bezhalel Machlisנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'174
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0007/04/21מערכות

to approve the provision of exemption letters, substantially in the form attached as Exhibit B to the Proxy .3מיוחדת14:00
Statement to Mr. Bezhalel Machlis, Mr. Michael Federmann and Mr. David Federmannבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'175
ירושלים

אלביט
1081124239844380.0007/04/21מערכות

מיוחדת14:00
to approve the provision of Exemption Letters in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to .4

the Company’s current and future Directors who are not direct or indirect controlling shareholders of the
.Company or relatives thereof

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'176
ירושלים

אייס
117166900.2207/04/21קמעונאות

רובעברבעדבעד1. מינוי גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפהמיוחדת15:00
√לא93.77מיוחד

אונ'177
ירושלים

אייס
117166900.2207/04/21קמעונאות

רובעברבעדבעד2. מינוי מר גיא יקואל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפהמיוחדת15:00
√לא96.05מיוחד

אונ'178
259024858656100.0112/04/21בתי זיקוקירושלים

1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שניםמיוחדת12:00
רובעברנגדבעדשתחילתה במועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בדו"ח זימון האסיפה הכללית.

√לא61.46מיוחד

אונ'179
259024858656100.0112/04/21בתי זיקוקירושלים

לאשר מינוי מחדש של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה החל מתום תקופת כהונתו הנוכחית, ביום 9מיוחדת12:00
רובעברנגדבעדביוני 2021.

√לא94.65מיוחד

אונ'180
69403420490870.0012/04/21אלקוירושלים

מיוחדת17:00
1. אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף
כנספח א'' לדוח הזימון. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה

הכללית ובאופן שמדיניות התגמול תחול על תגמולים שישולמו החל משנת 2021 ואילך
רובעברנגדבעד

√לא79.45מיוחד

אונ'181
69403420490870.0012/04/21אלקוירושלים

מיוחדת17:00
2. אישור תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד, בעלי השליטה בחברה, כמנכ"לים משותפים
בחברה, לרבות כתבי שיפוי שניתנו להם, בתוקף מיום 5 באפריל 2021 (מועד סיום הסכם הניהול הנוכחי בין החברה

לבין שני המנהלים הנ"ל) ולתקופה של שלוש שנים.
רובעברנגדבעד

√לא83.15מיוחד

אונ'182
69403420490870.0012/04/21אלקוירושלים

רובעברנגדבעד3. אישור הענקת מענק מיוחד למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים בגין שנת 2020.מיוחדת17:00
√לא86.46מיוחד

אונ'183
115740300.0012/04/21ישראכרטירושלים

17:00
מיוחדת

נדחית
אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח הזימון. מדיניות התגמול

רובעברנגדבעדהמעודכנת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2021.
√לא83.62מיוחד

אונ'184
115740300.0012/04/21ישראכרטירושלים

17:00
מיוחדת

נדחית

2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת תמר יסעור כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021. אישור
החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים

שעל סדר היום.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'185
115740300.0012/04/21ישראכרטירושלים

17:00
מיוחדת

נדחית

3. אישור חידוש התקשרות החברה עם מר רון וקסלר בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021,
למעט נוסחת המענק השנתי המעודכנת אשר תחול בגין כל שנת 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה

הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום.
רובעברנגדבעד

√לא84.7מיוחד

אונ'186
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2019: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני

√לאל.רדיוןדיוןהחברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

אונ'187
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת

רובעברבעדבעדדירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'188
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
3. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף

רובעברבעדבעד2 לדוח זימון האסיפה
√לארגיל

אונ'189
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
4. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

רובעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה
√לארגיל

אונ'190
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
5. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

רובעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה
√לארגיל

אונ'191
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
6. לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישוד, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 2 לדוח זימון האסיפה
√לארגיל

אונ'192
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
7. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

רובעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה
√לארגיל

אונ'193
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפהומיוחדת
√לארגיל

אונ'194
ירושלים

חברה
57601766052850.0418/04/21לישראל

10:00
שנתית

ומיוחדת
9. לעדכן את סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 4 לדוח זימון

רובעברבעדבעדהאסיפה
√לא100מיוחד

אונ'195
10878244684550.1019/04/21אל עלירושלים

1. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר גבריאל מימון, לתקופת כהונה עד לתוםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'196
10878244684550.1019/04/21אל עלירושלים

2. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, ד"ר אמנון שרייבר, לתקופת כהונה עד לתוםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'197
10878244684550.1019/04/21אל עלירושלים

3. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר ברודט, רטרואקטיבית לתקופה החל מיום 20מיוחדת15:00
רובעברנגדבעדבאוקטובר 2020 וזאת על־פי תנאי הסכם העסקה, אשר עיקריו מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

√לארגיל

אונ'198
10878244684550.1019/04/21אל עלירושלים

4. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אביגל שורק, רטרואקטיבית לתקופה החל מיום 22 בינוארמיוחדת15:00
רובעברנגדבעד2021 וזאת על־פי תנאי הסכם העסקה, אשר עיקריו מפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה

√לא49.97מיוחד

אונ'199
1170141020/04/21בסר אירופהירושלים

13:30
אג"ח

נדחית
1.1 דיווח עדכון על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעות אשר התקבלו על ידי המפרקים. 1.2 כללי דיון

√לאדיוןבנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.



אונ'200
ירושלים

12601155142970.0520/04/21גזית גלוב
15:00

מיוחדת

1. הנושא: אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של
מר כצמן, בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 1 בפברואר 2021.

התגמול השנתי הכולל יעמוד על סך מקסימלי של 5,600 אלפי ש"ח ("תקרת התגמול") והוא יהיה מורכב מ: (א) שכר
שוטף ותנאים נלווים וכן (ב) מענק שנתי תלוי ביצועים ומענק נדחה, כמפורט להלן. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי,

נכון למועד דוח זה, בעלות מקסימאלית של כ-280 אלפי ש"ח בחודש (הכולל שכר בסיס ותנאים סוציאליים ונלווים
מקובלים בחברה (כפי שיעודכן מעת לעת)), המשקף עלות שנתית לחברה, בסך של כ-3,360 אלפי ש"ח (בהנחה כי החברה

סולו נושאת במלוא התגמול השנתי של מר כצמן לבדה). השכר הקבוע שישולם למר כצמן מידי החברה סולו, יחושב
כסך השווה ל-60% מתוך ההפרש בין תקרת התגמול (5,600 אלפי ש"ח) לבין העלות הכוללת של התגמולים שישולמו למר

כצמן על ידי חברות הבת שאינן בבעלותה המלאה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר נכון למועד הדוח הינו בסך
של סך של 700 אלפי יורו בשנה בגין כהונתו כיו"ר ATR וסך של כ- 165 אלפי יורו בשנה בשל כהונתו

רובעברנגדבעד
מיוחד

√לא80.37

אונ'201
12601155142970.0520/04/21גזית גלובירושלים

מיוחדת15:00

הנושא: הענקה מחדש של פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים:
בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 15 במרץ 2020 (לפרטים ר' דוח זימון

אסיפה כללית של החברה מיום 9 בפברואר 2020 (אסמכתה: 2020-01-014232) ("מדיניות התגמול"), נקבע כי החברה
תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על
החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב

הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של
החברה). באסיפה הכללית של החברה שנערכה בחודש יוני 2018, הוענק למר כצמן פטור בנוסח ובהיקף זהה לנוסח

שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275
לחוק החברות, תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית,

אחת לשלוש שנים. בהתאם, ביום 9 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הענקה מחדש
של כתב הפטור למר כצמן, בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות
מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים, לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, ר'
סעיפים 2 ו-6.2 בדוח זימון האסיפה. ההחלטה: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות

התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2021.

רובעברבעדבעד
√לא87.21מיוחד

אונ'202
12601155142970.0520/04/21גזית גלובירושלים

מיוחדת15:00

3. הנושא: הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים
כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול, מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה בחברה עם

כניסתם לתפקיד. ביום 17 באוקטובר 2017 אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,
הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר כצמן, בנוסח ובהיקף שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח
זימון האסיפה ("כתב ההתחייבות לשיפוי"). בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות, תנאי כהונה והעסקה

של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים. בהתאם, ביום 9
במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הענקה מחדש של כתב ההתחייבות לשיפוי למר

כצמן, בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של
החברה. לפרטים נוספים, לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, ר' סעיפים 2 ו-6.2 בדוח
זימון האסיפה הכללית. החלטה: להעניק מחדש למר חיים כצמן כתב התחייבות לשיפוי בהתאם להוראות מדיניות

התגמ

רובעברבעדבעד
√לא94.7מיוחד

אונ'203
108116540101210.0221/04/21מגדל ביטוחירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מר איתן בן אליהו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה.מיוחדת12:00
√לא87.17מיוחד

אונ'204
108116540101210.0221/04/21מגדל ביטוחירושלים

2. מינוי מר כרמי גילון כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשתכונס לאחר דוח זה.

√לארגיל

אונ'205
108116540101210.0221/04/21מגדל ביטוחירושלים

3. אישור תנאי התגמול והפיצוי של מנכ"ל החברה, מר מרדכי (מוטי) רוזן ("מר רוזן"), אשר מכהן גם כיו"ר דירקטוריוןמיוחדת12:00
רובעברנגדבעדחברת הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), כמפורט בדוח זימון זה להלן.

√לא66.11מיוחד

אונ'206
ירושלים

גמול
111675535791.150.0021/04/21השקעותש

14:00
אג"ח

התייעצות

1.1. דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע לפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום. 1.2. דיווח על ידי
הנאמן בנוגע לחלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיווח והתייעצות בנוגע לפסק הבורר המצורף כ- נספח א'

לזימון זה. 1.4. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'207
ירושלים

גנריישן
115692600.4421/04/21קפיטל

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.שנתית15:00

אונ'208
ירושלים

גנריישן
115692600.4421/04/21קפיטל

2. מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישורשנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'209
109726037118270.0721/04/21ביגירושלים

√לאדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020שנתית17:00

אונ'210
109726037118270.0721/04/21ביגירושלים

אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתוםשנתית17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2020

√לארגיל

אונ'211
109726037118270.0721/04/21ביגירושלים

3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית17:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'212
109726037118270.0721/04/21ביגירושלים

4. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית17:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'213
109726037118270.0721/04/21ביגירושלים

5. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית17:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'214
109726037118270.0721/04/21ביגירושלים

6. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית17:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'215
109726037118270.0721/04/21ביגירושלים

רובעברבעדבעד7. עדכון התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'216
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, הצפויים להתפרסם עוברשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןלמועד האסיפה, ביום 25 במרץ 2021.

אונ'217
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנתשנתית11:00
רובעברנגדבעד2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'218
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריוןשנתית11:00
רובעברבעדבעדהחברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

רוב4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום22/04/21אונ'



√לארגילעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.שנתית23001173451300.0311:00בזקירושלים219

אונ'220
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

5. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

221
אונ'

23001173451300.03בזקירושלים
22/04/21

שנתית11:00
6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום

עברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
רוב
√לארגיל

אונ'222
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

7. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועדשנתית11:00
רובעברבעדבעדתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'223
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

8. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עדשנתית11:00
רובעברבעדבעדלמועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'224
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

9. אישור מינויה מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצוניתשנתית11:00
רובעברבעדבעדבחברה, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).

√לא87.8מיוחד

אונ'225
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

10. אישור מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3)שנתית11:00
רובעברבעדבעדשנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).

√לא97.62מיוחד

אונ'226
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

שנתית11:00

11. בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.10 לדוח
זימון האסיפה, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית

בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל
נושאי המשרה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו – 18 בינואר 2021.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'227
23001173451300.0322/04/21בזקירושלים

שנתית11:00
12. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה

בסעיף 267א(א) לחוק החברות, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במאי 2019 לתקופה של שלוש (3) שנים,
ותוקנה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו – 18 בינואר 2021.

רובעברבעדבעד
√לא99.06מיוחד

אונ'228
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.שנתית14:00

אונ'229
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה ודיווח על שכרםשנתית14:00
רובעברבעדבעדשל רואי החשבון המבקרים בגין תקופת כהונתם.

√לארגיל

אונ'230
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר אלדד פרשר (יו"ר הדירקטוריון), כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'231
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר יובל ברונשטיין, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'232
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

רובעברבעדבעד5. מנוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר אילן גיפמן, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'233
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

בעדבעד6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן החברה, מר יורם טורבוביץ, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.שנתית14:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'234
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

7. הארכת כהונתו של מר ברני מוסקוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, כמפורטשנתית14:00
רובעברבעדבעדבסעיף 4 לדוח הזימון המצורף.

√לא99.56מיוחד

אונ'235
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

8. הארכת כהונתו של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, כמפורט בסעיףשנתית14:00
רובעברבעדבעד5 לדוח הזימון המצורף.

√לא99.56מיוחד

אונ'236
75901940940230.0122/04/21גב יםירושלים

רובעברבעדבעד9. שינוי שם החברה באנגלית ועדכון תקנון ותזכיר החברה, כמפורט בסעיף 6 לדוח הזימון המצורף.שנתית14:00
√לא100מיוחד

אונ'237
7260185550450.1725/04/21ירושליםירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי המשרהמיוחדת10:00
√לא100מיוחד

אונ'238
61303429413410.0126/04/21ישרסירושלים

מיוחדת10:00
1. אישור הארכת תוקף התקשרות בהסכם עם חברה פרטית בשליטתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה,

לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר שלמה איזנברג, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 1 במאי 2021,
לרבות אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים ביחס לשנים 2021 עד 2023 (כולל).

רובעברנגדבעד
√לא91.46מיוחד

אונ'239
73903735479720.0327/04/21אלקטרהירושלים

15:00
מיוחדת

רובלא עברנגדבעד1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרהנדחית
√לא96.1מיוחד

אונ'240
73903735479720.0327/04/21אלקטרהירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית
אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ לתקופה של 3 שנים החל מיום 21 במרץ

רובעברנגדבעד2021
√לא80.04מיוחד

אונ'241
73903735479720.0327/04/21אלקטרהירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית
3. אישור מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לאמור בסעיף 245(א) לחוק החברות,

רובעברבעדבעדלתקופת כהונה שלישית, בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השניה ביום 19 ביוני 2021
√לא82.73מיוחד

אונ'242
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1שנתית15:00
√לארגיל

אונ'243
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director .2שנתית15:00
√לארגיל

אונ'244
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director .3שנתית15:00
√לארגיל

אונ'245
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .4שנתית15:00
√לארגיל

אונ'246
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director .5שנתית15:00
√לארגיל

אונ'247
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Ms. Zehava Simon as an outside director .6שנתית15:00
√לארגיל

אונ'248
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

נגדנגדTo reapprove the Company's Compensation Policy .7שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
רוב

√לאמיוחד



פירוט)

אונ'249
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

נגדנגדTo approve CEO Equity Plan .8שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

250
אונ'

273011308955120.01נייסירושלים
28/04/21

עברבעדבעדTo re-appoint the Company’s independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration .9שנתית15:00
רוב
√לארגיל

אונ'251
273011308955120.0128/04/21נייסירושלים

√לאל.רדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements .10שנתית15:00

אונ'252
110000752320210.0228/04/21פז נפטירושלים

רובעברנגדבעד1. לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה, מר ניר שטרןמיוחדת15:00
√לא66.75מיוחד

אונ'253
ירושלים

חברה
57601766052850.0429/04/21לישראל

מיוחדת10:00

1. תיקון תנאי סף לצורך רכיב מענק שנתי מבוסס יעדים לנושאי המשרה בחברה - ביחס למענק השנתי בגין השנים
2021 ו-2022 במסגרת נוסחת המענק השנתי לנושאי המשרה בחברה נכלל תנאי סף לצורך הענקת רכיב מענק מבוסס

יעדים בדבר רווח נקי מינימלי לחברה. מוצע לתקן את תנאי הסף האמור באופן נקודתי לצורך המענק השנתי בגין
השנים 2021 ו-2022, וזאת ביחס למנכ"ל החברה וביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון

האסיפה להלן. מובהר, כי ביחס ליתר רכיבי המענק השנתי החלים על נושאי המשרה האמורים לא יחול כל שינוי .

רובעברנגדבעד
√לא75.83מיוחד

אונ'254
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות
הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, אשר פורסם ביום 24 במרץ 2021 (אסמכתא: -2021-01

(042441
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'255
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן לדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'256
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם פוקס לדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'257
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל לדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'258
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של גב' ציפי קורן לדירקטורית בלתי תלויה בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'259
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת
6. מוצע למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי

רובעברבעדבעדהחשבון המבקרים של החברה.
√לארגיל

אונ'260
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת
7. לאשר את תיקון סעיף 6.7.1 במדיניות התגמול לעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בהתאם למפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 2.1 לדוח .
√לא99.99מיוחד

אונ'261
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת
8. עדכון שכרה הקבוע של גב' נועה לנדאו, סמנכ"לית נדל"ן בחברה, שלא בהתאם למנגנון התוספת המקסימלית

רובעברבעדבעדהמותרת על פי מדיניות התגמול, בתוקף החל מיום 1 באפריל 2021, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח
√לא96.65מיוחד

אונ'262
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת

9. לאשר את עדכון שכרו החודשי של מר אלעד ורד, משנה למנכ"ל בתחום הרכש והלוגיסטיקה וקרובו של בעל שליטה
בחברה ל-82,500 ש"ח במונחי ברוטו חודשי, ללא חריגה ממדיניות התגמול, החל מיום 1 באפריל 2021 ולמשך 3 שנים,

כמפורט בסעיף 2.3 לדוח
רובעברבעדבעד

√לא93.57מיוחד

אונ'263
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת

10. אישור הקצאה של יחידות מניה חסומות (RSU) בריטיילורס למר הראל ויזל (או לחברה בבעלותו) מנכ"ל החברה
ובעל שליטה בחברה, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של ריטיילורס (ללא תגמול בגין תפקידו זה), וזאת שלא בהתאם

למדיניות התגמול של החברה, ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח זה
מבוטלתבעד

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'264
108702213244760.0229/04/21פוקסירושלים

13:00
שנתית

ומיוחדת
11. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק, מנהל הפעילות הבינלאומית של נייקי בחברת ריטיילורס וקרובו

רובעברנגדבעדשל בעל שליטה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 בדוח
√לא84.54מיוחד

אונ'265
110448819057750.0503/05/21מגה אורירושלים

√לאדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020.מיוחדת10:00

אונ'266
110448819057750.0503/05/21מגה אורירושלים

2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר צחי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתיתמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

אונ'267
110448819057750.0503/05/21מגה אורירושלים

3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עמית ברגר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתיתמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'268
110448819057750.0503/05/21מגה אורירושלים

4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) מר משה הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'269
110448819057750.0503/05/21מגה אורירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.מיוחדת10:00
√לארגיל

אונ'270
110448819057750.0503/05/21מגה אורירושלים

רובעברבעדבעד6. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.מיוחדת10:00
√לא100מיוחד

אונ'271
108348425218340.0503/05/21פרטנרירושלים

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'272
108348425218340.0503/05/21פרטנרירושלים

שנתית14:00
Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended December 31, 2020, 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, 2020

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'273
108348425218340.0503/05/21פרטנרירושלים

Discussion of the Company’s audited financial statements for the year ended December 31, 2020 and the .3שנתית14:00
report of the Board of Directors for such periodלאל.רדיוןדיוןדיון√

אונ'274
108348425218340.0503/05/21פרטנרירושלים

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. Shlomo
Zohar and Mr. Ori Yaron

רובעברבעדבעד
√לארגיל

בעדבעדRe-appoint Dr. Jonathan Kolodny as an external director (Dahatz) of the Company for an additional term of .5שנתית108348425218340.0503/05/21פרטנראונ'275

עבר (רוב
√לארובמיוחד



ללא14:00three years in accordance with the Israeli Companies Law, commencing on May 3, 2021ירושלים
פירוט)

מיוחד

אונ'276
39001379817040.0304/05/21אלוני חץירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שניםמיוחדת14:00
√לא99.57מיוחד

אונ'277
39001379817040.0304/05/21אלוני חץירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רו"ח שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.מיוחדת14:00
√לא99.51מיוחד

278
אונ'

1134402114293730.02אורמת טכנוירושלים
05/05/21

עברבעדבעדElection of Director Isaac Angel .1כללית10:00
רוב
√לארגיל

אונ'279
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Albertus Bruggink .2כללית10:00
√לארגיל

אונ'280
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Dan Falk .3כללית10:00
√לארגיל

אונ'281
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director David Granot .4כללית10:00
√לארגיל

אונ'282
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Mike Nikkel .5כללית10:00
√לארגיל

אונ'283
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Dafna Sharir .6כללית10:00
√לארגיל

אונ'284
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Stanley B. Stern .7כללית10:00
√לארגיל

אונ'285
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Hidetake Takahashi .8כללית10:00
√לארגיל

אונ'286
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברבעדבעדElection of Director Byron G. Wong .9כללית10:00
√לארגיל

אונ'287
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

To ratify the appointment of Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers .10כללית10:00
International Limited, as independent auditors of the Company for 2021רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'288
1134402114293730.0205/05/21אורמת טכנוירושלים

רובעברנגדבעדTo approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers .11כללית10:00
√לארגיל

אונ'289
138004714325.820.6705/05/21ארזיםשירושלים

13:00
אג"ח

התייעצות

1.1.דיון והתייעצות בנוגע לנושאים שהועלו להצבעה לבקשת מחזיקים, המחזיקים מעל 5% מסדרות אגרות החוב (מינוי
עו"ד, מינוי ברוקר ומינוי יועץ מקצועי) [זימון לאסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) יפורסם בהמשך;

זימון לאסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) פורסם ביום 29.4.2021 (אסמכתא: 2021-10-074436).] 1.2.דיון
בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'290
1380104137636.20.0005/05/21ארזיםשירושלים

13:00
אג"ח

נדחית

1.1.דיון והתייעצות בנוגע לנושאים שהועלו להצבעה לבקשת מחזיקים, המחזיקים מעל 5% מסדרות אגרות החוב,
במסגרת אסיפת ההצבעה שפורסמה בדיווח מיידי יום 29.4.2021 (אסמכתא: 2021-10-074436), (מינוי עו"ד, מינוי ברוקר

ומינוי יועץ מקצועי). 1.2.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'291
32301485161390.0305/05/21מליסרוןירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברהמיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'292
32301485161390.0305/05/21מליסרוןירושלים

רובעברנגדבעד2. אישור מדיניות התגמול של החברהמיוחדת14:00
√לא79.11מיוחד

אונ'293
32301485161390.0305/05/21מליסרוןירושלים

נגדבעד3. אישור ביטול כתבי אופציה קיימים והקצאת כתבי אופציה חדשים למנכ"ל החברהמיוחדת14:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'294
112160725241310.0106/05/21בראק אן ויירושלים

רובעברבעדבעד1. מינויו של מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברהמיוחדת15:00
√לא92.22מיוחד

אונ'295
138004715742.660.6711/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. מינוי עו"ד נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות עוד אייל רז ממשרד רז, גלילי ובר עזורי ושות'', ליועץ משפטי
לסדרות 4 ו-2 במשותף לצורך שמירה על אינטרסים של מחזיקי אג"ח וקידום הליכים למימוש נכסי קאפלה המשועבדים

למחזיקי אג"ח, זאת בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח ב'' לכתב ההצבעה המצ"ב. ספירת הקולות
בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. כחלק מהצעת
החלטה זו יובהר, כי לנאמן אין מקורות לתשלום שכר טרחתו של עוה"ד, ולפיכך שכר הטרחה האמור ישולם מתוך

הכספים המגיעים למחזיקים אשר יתקבלו אצל הנאמן מכל מקור שהוא. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות
השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

מבוטלת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'296
138004715742.660.6711/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

2. מינוי ברוקר לאיתור קונה לנכסי קאפלה נוסח ההחלטה: מכוח סעיף 28.2 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות
החוב מסדרות 2 ו-4 משנת 2016, למנות ברוקר לאיתור קונה לנכסי קאפלה. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה

תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי, וההחלטה תתקבל ברוב של 75%
מהמשתתפים באסיפה המשותפת (בהתאם להוראות סעיף 28.2 להסדר). ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות

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

רובעברנגד
√לא80מיוחד

אונ'297
138004715742.660.6711/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

3. מינוי יועץ מקצועי (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
נמנעים) נוסח ההחלטה: מכוח סעיף 34 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב מסדרות 2 ו-4 משנת 2016, למנות

יועץ מקצועי לתקופה של 3 רבעונים, החל ממועד קבלת ההחלטה (ככל שתתקבל), לסיוע לנאמנים בקשר למכירה של
נכסי קאפלה. היועץ המוצע הינו מר אלכסיי פרסיטס, בהתאם להצעת ההתקשרות וקורות החיים המצ"ב כנספח ד''

לכתב ההצבעה המצ"ב. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4)
יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה,

יראו את האמור בנספח א'' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'298
138004715742.660.6711/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

4. . מינוי עו"ד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)
נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות יועץ משפטי לסדרות 4 ו-2 במשותף לצורך שמירה על אינטרסים של מחזיקי
אג"ח וקידום הליכים למימוש נכסי קאפלה המשועבדים למחזיקי אג"ח. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע
לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

רובעברנגד
√לארגיל



המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אונ'299
138004715742.660.6711/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

5. . בחירת זהות היועץ המשפטי ככל שההחלטה בסעיף 4 תתקבל ברוב המתאים, לאשר את מינויו של עורך הדין
בסעיף 5 זה ובסעיף 6 להלן, אשר יקבל את מירב הקולות, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 2 ו- 4)

והנאמנים לאגרות החוב וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד
כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא

יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ספירת
הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. נוסח

ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את עו"ד אייל רז ממשרד רז, גלילי ובר עזורי ושות'' ליועץ משפטי משותף למחזיקי
אגרות החוב (סדרות 2 ו- 4), בהתאם להצעת שכ"ט המצ"ב לכתב ההצבעה.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'300
138004715742.660.6711/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

6. . בחירת זהות היועץ המשפטי ככל שההחלטה בסעיף 4 תתקבל ברוב המתאים, לאשר את מינויו של עורך הדין
בסעיף 6 זה ובסעיף 5 לעיל, אשר יקבל את מירב הקולות, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 2 ו- 4)

והנאמנים לאגרות החוב וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד
כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא

יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ספירת
הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. נוסח

ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את עו"ד אביחי ורדי ממשרד אביחי נ. ורדי ושות'', ליועץ משפטי משותף למחזיקי
אגרות החוב (סדרות 2 ו- 4), בהתאם להצעת שכ"ט המצ"ב לכתב ההצבעה.

נגד
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'301
138004715742.660.6711/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

7. . מימון פעילות היועצים מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון

מלוא הוצאותיהם של עורך הדין והיועץ המקצועי, נשוא החלטות בסעיפים 3-6 (ככל שיתקבלו). ככל שהחברה תפר את
חובתה, מכח הוראות שטר נאמנות, ותסרב לממן את ההוצאות הכרוכות במינוי השלוחים נשוא החלטה זו, לרבות
עלויות במסגרת תהליך המכירה, אזי תופקד, על ידי נאמן סדרה 4 בלבד, כרית הוצאות בסך כולל של 600,000 אלפי

ש''''ח לטובת יישום החלטות בסעיפים 3-6 , ולטובת הגנה על זכויות המחזיקים. חלקם היחסי של מחזיקי סדרה 2
בכספים שישולמו בפועל על ידי נאמן אג"ח 4 לצורך מימון ההוצאות בגין פעילות היועצים האמורות בהחלטה זו

ובשתי ההחלטות הנוספות יהיה בהתאם ליחס הפארי בין הסדרות במועד הפקדת הכרית ( נכון למועד ההצבעה, היחס
הוא 13.9% - 86.1%), להלן: "החלק היחסי". החלק היחסי יופחת מתקבוליה העתידיים של סדרה 2 בפועל, ויוחזר לסדרה

4. החלק היחסי יישא ריבית צמודה בשיעור 6.5% ממועד הפקדתו ועד למועד החזרתו בפועל לנאמן סדרה 4 . ההח

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'302
1380104140125.40.0011/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. מינוי עו"ד נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות עוד אייל רז ממשרד רז, גלילי ובר עזורי ושות', ליועץ משפטי
לסדרות 4 ו-2 במשותף לצורך שמירה על אינטרסים של מחזיקי אג"ח וקידום הליכים למימוש נכסי קאפלה המשועבדים
למחזיקי אג"ח. 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.

מבוטלת
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'303
1380104140125.40.0011/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

2. מינוי ברוקר לאיתור קונה לנכסי קאפלה נוסח ההחלטה: מכוח סעיף 28.2 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות
החוב מסדרות 2 ו-4 משנת 2016, למנות ברוקר לאיתור קונה לנכסי קאפלה. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה

תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. 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
√לא80מיוחד

אונ'304
1380104140125.40.0011/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

3. מינוי יועץ מקצועי נוסח ההחלטה: לאשר למנות מכוח סעיף 34 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב
מסדרות 2 ו-4 משנת 2016 למנות יועץ מקצועי לתקופה של 3 רבעונים, החל ממועד קבלת ההחלטה (ככל שתתקבל),

לסיוע לנאמנים בקשר למכירה של נכסי קאפלה. היועץ המוצע הינו מר אלכסיי פרסיטס , בהתאם להצעת ההתקשרות
וקורות החיים המצ"ב כ- נספח ג'' לכתב ההצבעה המצורף. ככל שההחלטה בסעיף 2 לעיל לא תתקבל ברוב המתאים,

לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה על סעיף זה. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות
החוב (סדרה 2) ו-(סדרה - 4 ) יחדיו, באופן מצרפי. 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
√לארגיל

אונ'305
1380104140125.40.0011/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

4. . מינוי עו"ד נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות ליועץ משפטי לסדרות 4 ו-2 במשותף לצורך שמירה על
אינטרסים של מחזיקי אג"ח וקידום הליכים למימוש נכסי קאפלה המשועבדים למחזיקי אג"ח, זאת בהתאם להצעת

שכר הטרחה המצורפת כ- נספח ב'' לכתב ההצבעה. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות
החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 4 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

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

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'306
1380104140125.40.0011/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

5. . בחירת זהות היועץ המשפטי ככל שההחלטה בסעיף 4 תתקבל ברוב המתאים, לאשר את מינויו של עורך הדין אשר
יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 5 זה ו- 6 להלן, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב

(סדרות 2 ו- 4) והנאמנים לאגרות החוב וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי
להצביע בעד כל אחד מהמועמדים (המועמד בסעיף 5 זה והמועמד בסעיף 6 להלן) וכן רשאי לחלק את קולותיו בין

מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות

החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות עוד אייל רז ממשרד רז, גלילי
ובר עזורי ושות'', ליועץ משפטי לסדרות 4 ו-2 במשותף לצורך שמירה על אינטרסים של מחזיקי אג"ח וקידום הליכים

למימוש נכסי קאפלה המשועבדים למחזיקי אג"ח וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת לכתב ההצבעה המצ"ב.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעי

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'307
1380104140125.40.0011/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

6. . בחירת זהות היועץ המשפטי ככל שההחלטה בסעיף 4 תתקבל ברוב המתאים, לאשר את מינויו של עורך הדין אשר
יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 5 לעיל ו- 6 זה, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב

(סדרות 2 ו- 4) והנאמנים לאגרות החוב וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי
להצביע בעד כל אחד מהמועמדים (המועמד בסעיף 5 לעיל והמועמד בסעיף 6 זה) וכן רשאי לחלק את קולותיו בין

מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות

החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את משרד עורכי דין אביחי נ.
ורדי ושות'', ליועץ משפטי לסדרות 4 ו-2 במשותף לצורך שמירה על אינטרסים של מחזיקי אג"ח וקידום הליכים

למימוש נכסי קאפלה המשועבדים למחזיקי אג"ח וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת לכתב ההצבעה המצ"ב.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7

לה

נגד
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

7. . מימון פעילות היועצים מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים נוסח ההחלטה: לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה



אונ'308
1380104140125.40.0011/05/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

בדרישה למימון מלוא הוצאותיהם של עורך הדין והיועץ המקצועי, נשוא החלטות בסעיפים 3-6 (ככל שיתקבלו). ככל
שהחברה תפר את חובתה, מכח הוראות שטר נאמנות, ותסרב לממן את ההוצאות הכרוכות במינוי השלוחים נשוא

החלטה זו, לרבות עלויות במסגרת תהליך המכירה, אזי תופקד, על ידי נאמן סדרה 4 בלבד, כרית הוצאות בסך כולל של
600,000 אלפי ש''''ח לטובת יישום החלטות בסעיפים 3- 6, ולטובת הגנה על זכויות המחזיקים. חלקם היחסי של

מחזיקי סדרה 2 בכספים שישולמו בפועל על ידי נאמן אג"ח 4 לצורך מימון ההוצאות בגין פעילות היועצים האמורות
בהחלטה זו ובשתי ההחלטות הנוספות יהיה בהתאם ליחס הפארי בין הסדרות במועד הפקדת הכרית ( נכון למועד
ההצבעה, היחס הוא 13.9% - 86.1%), להלן: "החלק היחסי". החלק היחסי יופחת מתקבוליה העתידיים של סדרה 2
בפועל, ויוחזר לסדרה 4. החלק היחסי יישא ריבית צמודה בשיעור 6.5% ממועד הפקדתו ועד למועד החזרתו בפועל
לנאמן סדרה 4 ". ההחלטה בסעיף 1.5 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א'' להלן, ולעניין זה, ירא

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'309
ירושלים

22601931298210.0312/05/21מבנה
14:00

1. אישור מינויה מחדש של הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה)מיוחדת
בת שלוש שנים.

רובבעדבעד
מיוחד

√לא

אונ'310
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Bradley A. Alford to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .1שנתית15:30
√לארגיל

אונ'311
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Orlando D. Ashford to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .2שנתית15:30
√לארגיל

אונ'312
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Rolf A. Classon to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .3שנתית15:30
√לארגיל

אונ'313
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Katherine C. Doyle to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .4שנתית15:30
√לארגיל

אונ'314
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Adriana Karaboutis to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .5שנתית15:30
√לארגיל

אונ'315
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Murray S. Kessler to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .6שנתית15:30
√לארגיל

אונ'316
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Jeffrey B. Kindler to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .7שנתית15:30
√לארגיל

אונ'317
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Erica L. Mann to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .8שנתית15:30
√לארגיל

אונ'318
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Donal O'Connor to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .9שנתית15:30
√לארגיל

אונ'319
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדElect Geoffrey M. Parker to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of Shareholders .10שנתית15:30
√לארגיל

אונ'320
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

Elect Theodore R. Samuels to hold office as a director until the 2022 Annual General Meeting of .11שנתית15:30
Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'321
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

שנתית15:30
Ratify the appointment of Ernst &amp; Young LLP as the Company's independent auditor for the period .12

ending December 31, 2021 and authorize the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix
:the remuneration of the auditor

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'322
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברנגדנגדProvide advisory approval of the Company’s executive compensation .13שנתית15:30
√לארגיל

אונ'323
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

רובעברבעדבעדRenew the Board’s authority to issue shares under Irish law .14שנתית15:30
√לארגיל

אונ'324
1130699219653840.0112/05/21פריגוירושלים

בעדבעדRenew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law .15שנתית15:30

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'325
1550364658810.0913/05/21קבוצת מנרבירושלים

1. אישור מיזוג החברה על פי הסכם המיזוג ואישור כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג (לרבותמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדקבלת אופציית המכר והסדר ביטוח ה- Run-Off), הטעונות את אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח הזימון

√לארגיל

אונ'326
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5313/05/21כא

1. דיון בדוחות כספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים שהסתיימו ביום 31.12.2019 ו-31.12.2020 לרבות בשכרשנתית10:00
√לאדיוןדיוןדיוןטרחת רואי החשבון המבקרים הכלול בדוח הדירקטוריון

אונ'327
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5313/05/21כא

2. - מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתיתשנתית10:00
רובעברבעדבעדהבאה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'328
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5313/05/21כא

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר אברהם רמי גוזמן (יו"ר הדירקטוריון), ללא שינוי בתנאי כהונתו והעסקתושנתית10:00
√לארגיל

אונ'329
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5313/05/21כא

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הגב' רינה בנבנישתי כדירקטורית פעילה בחברה, ללא שינוי בתנאי כהונתה והעסקתהשנתית10:00
√לארגיל

אונ'330
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5313/05/21כא

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יהונתן גלר (דירקטור בלתי תלוי), ללא שינוי בתנאי כהונתו והעסקתושנתית10:00
√לארגיל

אונ'331
7260185550450.1713/05/21ירושליםירושלים

12:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31
√לאל.רדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2020

אונ'332
7260185550450.1713/05/21ירושליםירושלים

12:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

2. 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'333
7260185550450.1713/05/21ירושליםירושלים

12:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד3. תיקון תקנון הבנק לעניין הוראות שונות

√לארגיל

שנתית7260185550450.1713/05/21ירושליםאונ'334
√לא74.23רובעברבעדבעד4. תיקון תקנון הבנק לעניין הוראות הנוגעות לפטורומיוחדת



מיוחדנדחית12:00ירושלים

אונ'335
7260185550450.1713/05/21ירושליםירושלים

12:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

5. אישור עדכון מדיניות התגמול של הבנק [הוספת האפשרות להעניק מענק משתנה נוסף "מענק מיוחד בקשר לעסקה
רובעברבעדבעדמיוחדת"]

√לא99.24מיוחד

אונ'336
7260185550450.1713/05/21ירושליםירושלים

12:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד6. אישור עדכון מדיניות התגמול של הבנק [הוספת פטור לכל נושאי משרה ולרבות כל הדירקטורים]

√לא74.23מיוחד

אונ'337
7260185550450.1713/05/21ירושליםירושלים

12:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

7. הענקת כתב פטור לכל נושאי המשרה ולרבות לכל הדירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת (ובכללם אלו
שימונו בעתיד) לרבות המנכ"ל המכהן ו/או כל מנכ"ל שיכהן מעלת לעת (וכזה שימונה בעתיד) ולרבות דירקטורים בבנק

שהינם בעלי שליטה בבנק ו/או קרוביהם
רובעברבעדבעד

√לא74.23מיוחד

אונ'338
7260185550450.1713/05/21ירושליםירושלים

12:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד8. מענק משתנה נוסף - "מענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחד", גם למנכ"ל, מר גיל טופז

√לא100מיוחד

אונ'339
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.ומיוחדת

אונ'340
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון זיו האפט , כרואה החשבון המבקר עד לאסיפה הכללית הבאה והסמכת

רובעברבעדבעדהדירקטוריון לקבוע את שכרם והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'341
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון המכהן מר דוד עזרא והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'342
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר עמיהוד גולדין והכל כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'343
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר יוסף כהנוף והכול כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'344
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת גב' גלית מלול והכל כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'345
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ד"ר ג'קי (יעקב) סרוב והכל כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'346
11050979417050.0113/05/21נטו מלינדהירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
8. מענק שנתי למר יוסף כהנוף סמנכ"ל הכספים ודירקטור בגובה 3 משכורות בעלות של כ-234 אש"ח והכל כמפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 1.4 לזימון האסיפה.
√לארגיל

אונ'347
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.מיוחדת12:00

אונ'348
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

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'349
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

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'350
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

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'351
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

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'352
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

6. מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאהמיוחדת12:00
של החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'353
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

7. מינויו מחדש של מר יעקב נימקובסקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה שלמיוחדת12:00
החברה.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'354
ירושלים

וואן
16101813050150.0218/05/21טכנולוגיות

מיוחדת12:00
8. אישור התקשרות החברה עם טקליס שירותי מימון בע"מ ("טקליס") וקבוצת מיחשוב ישיר בע"מ, בעלת השליטה

בחברה ("בעלת השליטה" ו/או "מיחשוב ישיר"), לצורך מתן שירותי לשכת שירות שכר וחשבות וכן להשכרת משרד ו- 2
חניות במבנה המשרדים של החברה לחברות הנ"ל ע"י החברה (לרבות מתן שירותים נלווים).

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לא99.94מיוחד

אונ'355
1790054018/05/21אולימפיהירושלים

אג"ח16:00

1. אישור הסכם הוויתור והסילוק – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לפחות 75% ממספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]. לאשר את הסכם הוויתור והסילוק המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה

ולהורות לבאי כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, עו"ד אמיר פלמר ועו"ד ד"ר קובי קפלנסקי, לחתום על הסכם הוויתור
והסילוק ולהגישו לבית המשפט לאישורו. בקשר עם החלטה 1.1 זו יובהר כדלקמן: • משמעות ההחלטה הינה ויתור על

כל טענה, דרישה ותביעה של מחזיקי אגרות החוב כנגד הדירקטורים ונושאי המשרה לשעבר בחברה וחברות הביטוח
שביטחו אותם והכל כמפורט בסעיף 3.2 להסכם הוויתור והסילוק. • בכפוף לתשלום סך של 1,750,000 ₪ לקופת הפירוק

של החברה כמפורט בהסכם הויתור והסילוק, הנאמנים לאגרות החוב (סדרה ב') ו-(סדרה ג') של החברה ימשכו את
הבקשה שהוגשה מטעם המבקשות (קרי, הנאמן וכן הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה) להורות על

מינויים של עוה"ד פלמר וקפלנסקי כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם החברה בהליך אזרחי נפרד אשר צורפה
כנספח לזימון אסיפת הדיווח מיום 15.02.2021 (מספר אסמכתה: 2021-10-018048). • החלטה זו כפופה לכך שהחלטה

דומה

רובעברנגד
√לא97.74מיוחד

אונ'356
1790062018/05/21אולימפיהירושלים

אג"ח16:00

1. אישור הסכם הוויתור והסילוק – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לפחות 75% ממספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]. לאשר את הסכם הוויתור והסילוק המצורף כנספח ב'' לכתב ההצבעה
ולהורות לבאי כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, עו"ד אמיר פלמר ועו"ד ד"ר קובי קפלנסקי, לחתום על הסכם הוויתור

והסילוק ולהגישו לבית המשפט לאישורו. בקשר עם החלטה 1 זו יובהר כדלקמן: • משמעות ההחלטה הינה ויתור על כל
טענה, דרישה ותביעה של מחזיקי אגרות החוב כנגד הדירקטורים ונושאי המשרה לשעבר בחברה וחברות הביטוח

שביטחו אותם והכל כמפורט בסעיף 3.2 להסכם הוויתור והסילוק. • בכפוף לתשלום סך של 1,750,000 ₪ לקופת הפירוק
של החברה כמפורט בהסכם הוויתור והסילוק, הנאמנים לאגרות החוב (סדרה ב'') ו-(סדרה ג'') של החברה ימשכו את

הבקשה שהוגשה מטעם המבקשות (קרי, הנאמן וכן הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב'') שהנפיקה החברה) להורות על
מינויים של עוה"ד פלמר וקפלנסקי כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם החברה בהליך אזרחי נפרד אשר צורפה

רובעברנגד
√לא95.85מיוחד



כנספח לזימון אסיפת הדיווח מיום 15.02.2021 (מספר אסמכתה: 2021-10-018586). • החלטה זו כפופה לכך שהחלטה
דומה

אונ'357
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

to re-elect Isaac Angel as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .1שנתית14:00
.shareholders and until a successor have been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'358
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

to re-elect Amiram Boehm as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .2שנתית14:00
shareholders and until a successor have been duly elected and qualifiedרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'359
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

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 a successor have been duly elected and qualifiedרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'360
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

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 a successor have been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'361
ירושלים

108251016359720.0120/05/21גילת
14:00

to re-elect Meir Shamir as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .5שנתית
.shareholders and until a successor have been duly elected and qualified

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'362
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

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 a successor have been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'363
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

to approve the terms of employment, the Base Compensation and the Chairman Bonus Plan of Mr. Isaac .7שנתית14:00
Angel, Chairman of the Board of the Company, as described in Item 2 of the Proxy Statementרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'364
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

to approve the grant of options to Mr. Isaac Angel, Chairman of the Board of the Company, as described in .8שנתית14:00
Item 2 of the Proxy Statementרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'365
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

to approve a grant of options to Mr. Adi Sfadia, the Company’s Chief Executive Officer, as described in .9שנתית14:00
Item 3 of the Proxy Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'366
108251016359720.0120/05/21גילתירושלים

שנתית14:00
To ratify and approve the reappointment and compensation of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a .10

member of Ernst &amp; Young Global, as our independent registered public accountants for the fiscal year
ending December 31, 2021, and for such additional period until the next annual general meeting of shareholders

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'367
138004715742.660.6720/05/21ארזיםשירושלים

15:00
אג"ח

התייעצות
1.1. דיווח מאת היועצים שמונו על ידי מחזיקי אגרות החוב בנושא קידום מכירת נכסי "קאפלה". 1.2 דיון בנושאים

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

אונ'368
1380104138674.520/05/21ארזיםשירושלים

15:00
אג"ח

התייעצות
1.1.דיווח מאת היועצים שמונו על ידי מחזיקי אגרות החוב בנושא קידום מכירת נכסי "קאפלה". 1.2.דיון בנושאים

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

אונ'369
691212170062880.0323/05/21דיסקונטירושלים

√לאדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.שנתית12:30

אונ'370
691212170062880.0323/05/21דיסקונטירושלים

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 2022, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון

המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2020, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים,
לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'371
691212170062880.0323/05/21דיסקונטירושלים

שנתית12:30

3. למנות את גב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית,במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות
1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2022, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי

או אי התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור
בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 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'372
691212170062880.0323/05/21דיסקונטירושלים

שנתית12:30

4. למנות את פרופ' בן ציון זילברפרב כדירקטור, במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות
1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי

או אי התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור
בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 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
√לארגיל

אונ'373
691212170062880.0323/05/21דיסקונטירושלים

שנתית12:30

5. למנות את ד"ר דורון אביטל כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941,
לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו,

ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה
ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת
הבנקאות, 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'374
691212170062880.0323/05/21דיסקונטירושלים

שנתית12:30

6. למנות את מר רונן לגו כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה
של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב

לאמור בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה ייבחרו שלושה
(3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 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
√לארגיל

23/05/21אונ'

7. למנות את גב' סיגל ברמק כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש
שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי

רובהתנגדותו. באסיפה יבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו



בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשהשנתית691212170062880.0312:30דיסקונטירושלים375
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.

√לא95.29מיוחדעברבעדבעד

אונ'376
691212170062880.0323/05/21דיסקונטירושלים

שנתית12:30

8. למנות את ד"ר עקיבא שטרנברג כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש
שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי

התנגדותו. באסיפה יבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) 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
√לא74.77מיוחד

377
אונ'

691212170062880.03דיסקונטירושלים
23/05/21

שנתית12:30
9. לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (סעיף 10), לפי

סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, במסגרתה יעודכנו ההוראות הנוגעות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה
כאמור בסעיף 3 לדוח הזימון.

עברבעדבעד
רוב

√לא99.39מיוחד

אונ'378
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

To receive and adopt the Company’s annual accounts for the financial year ended 31 December 2020, .1שנתית13:00
.together with the Directors’ report and the Auditors report on those accountsרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'379
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובלא עברנגדבעדTo approve the Directors’ Remuneration Report .2.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'380
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובלא עברנגדנגדTo approve the Directors’ Remuneration Policy .3.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'381
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .4.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'382
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the Company .5.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'383
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברנגדנגדTo re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company .6.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'384
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .7.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'385
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company .8.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'386
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the Company .9.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'387
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Ms Amy Lashinsky as a director of the Company .10.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'388
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo appoint Ms Kimberley Wood as a director of the Company .11.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'389
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo appoint Mr Andreas Persianis as a director of the Company .12.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'390
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditors of the Company .13.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'391
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo authorise the Directors to set the remuneration of the auditors .14.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'392
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo authorise the Directors to allot relevant securities .15.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'393
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo authorise the Directors to disapply pre-emption rights .16.שנתית13:00
√לא77.87מיוחד

אונ'394
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo authorise the Directors to further disapply pre-emption rights .17.שנתית13:00
√לא77.87מיוחד

אונ'395
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

That a general meeting, other than an Annual General Meeting, may be called on not less than 14 clear .18שנתית13:00
.days’ noticeרובעברבעדבעד

√לא77.87מיוחד

אונ'396
115529060579460.0024/05/21אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo authorise the Company to make market purchases of its own ordinary shares .19.שנתית13:00
√לא77.87מיוחד

אונ'397
1154764438313.81.1726/05/21אגוד הנפקותירושלים

10:00
אג"ח

התייעצות

1. סדר היום קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר טיוטות תיקוני שטרי הנאמנות המוצעות אגב הליכי המיזוג של
החברה עם מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ כפי שפורסמו במסגרת זימונים מיום 13/5/2021, אסמכתאות: -2021

2021-10- ,2021-10-085335 ,2021-10-085323 ,2021-10-085311 ,2021-10-085287 ,2021-10-085269 ,2021-10-085248 ,10-085215
085344. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'398
1160167779609.60.6126/05/21אגוד הנפקותירושלים

10:00
אג"ח

התייעצות

1. סדר היום קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר טיוטות תיקוני שטרי הנאמנות המוצעות אגב הליכי המיזוג של
החברה עם מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ כפי שפורסמו במסגרת זימונים מיום 13/5/2021, אסמכתאות: -2021

2021-10- ,2021-10-085335 ,2021-10-085323 ,2021-10-085311 ,2021-10-085287 ,2021-10-085269 ,2021-10-085248 ,10-085215
085344. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'399
39401529496450.0127/05/21רציו יהשירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

למנות את גב' גליה מאור כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה בת שלוש (3)
רובעברבעדבעדשנים, החל מיום 1.6.2021.

√לא99.71מיוחד

2. לאשר את הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות, לפיו, עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי
ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקי ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות, אשר יינתנו

באמצעות נושאי משרה בשותף הכללי שהשותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי, השותף
הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של 100,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, בכל חודש. כל יתר הוצאות



אונ'400
ירושלים

39401529496450.0127/05/21רציו יהש
14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

ניהול השותפות והשותף הכללי, מכל מין וסוג שהוא, תחולנה על השותפות. כמו כן, ובהתאם לאמור בסעיף 65נא(ז)(1)
לפקודת השותפויות, השותפות תחזיר לשותף הכללי את כל הוצאות ניהול השותפות בהן נשא השותף הכללי בפועל,

למעט הוצאות כאמור שישולמו, במישרין או בעקיפין, לבעלי השליטה בשותף הכללי והוצאות שלבעלי השליטה בשותף
הכללי עניין אישי בתשלומן ובלבד שהוצאות כאמור שישולמו לשם התקשרות עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו

והעסקתו יהיו בהתאם לדין; לעניין זה, "עניין אישי" - למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתם של בעלי השליטה
בשותף הכללי, ולעניין התקשרות עם נושא משרה או עם עובד - למעט עניין אישי הנובע מעצם הכהונה או ההעסקה

בשותף הכל

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא74.09

אונ'401
39401529496450.0127/05/21רציו יהשירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

3. לאשר תיקון להסכם השותפות, כך שחלף סעיף 10.2 להסכם יבוא: "השותף הכללי לא יהיה זכאי לקבל מהשותפות
דמי ניהול או תשלומים אחרים, למעט תמלוגים כאמור בסעיף 10.1 בהסכם השותפות ולמעט תשלומים אשר יאושרו
מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות." וכן סעיף 10.3 להסכם השותפות יבוטל, בהתאם לנוסח המצורף כנספח

ב' לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא98.23מיוחד

402
אונ'

39401529496450.01רציו יהשירושלים
27/05/21

14:00
שנתית

ומיוחדת
נדחית

4. לאשר תיקון להסכם השותפות המוגבלת לפיו יתווסף סעיף 29 להסכם השותפות, בנוסח כדלקמן: "השותפות רשאית
לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה אינה מיועדת להשיא רווחים לשותפות. דירקטוריון השותף
הכללי מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבלי התרומות,

וכל תנאי אחר בקשר לכך. כן רשאי דירקטוריון השותף הכללי להסמיך את המנהל הכללי של השותף הכללי או השותפות,
לפי העניין, להחליט על תרומות במסגרת סכומים שיקבע הדירקטוריון.", כמפורט בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון

האסיפה.

עברבעדבעד
רוב

√לא89.18מיוחד

אונ'403
39401529496450.0127/05/21רציו יהשירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

5. לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-6,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ (חלף
רובעברבעדבעד3,000 דולר), ללא שינוי ביתר תנאי השכר של המפקח.

√לא99.64מיוחד

אונ'404
39401529496450.0127/05/21רציו יהשירושלים

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

6. לאשר תיקון לסעיף 22.1 להסכם הנאמנות, כך שחלף שתי הפסקאות הראשונות לסעיף, תכלל פסקה, כדלקמן: "תנאי
השכר של המפקח, לרבות זכאותו לתשלומים מיוחדים כלשהם לרבות בגין הנפקות, ייקבע מעת לעת על פי החלטות

האסיפה הכללית ובהתאם להוראות הדין.".
רובעברבעדבעד

√לא99.17מיוחד

אונ'405
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0127/05/21נדלן

17:00
מיוחדת
בוטלה

1. אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת
רובנגדבעד2020

√לאמיוחד

אונ'406
ירושלים

וואן
16101813050150.0231/05/21טכנולוגיות

מיוחדת12:00

1. פיצול וחלוקה מחדש של הון המניות המונפק של החברה, ביחס של 1:10, באופן שכל מניה (1) של החברה הקיימת
בהון המונפק של החברה, תפוצל לעשר (10) מניות וכן תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, באופן שהערך הנקוב של

מניות החברה יבוטל, והון המניות של החברה יהפוך להיות ללא ערך נקוב; כך שלאחר הפיצול הונה המונפק של החברה
יורכב מ- 71,814,540 מניות רגילות, ללא ערך נקוב והונה הרשום של החברה יורכב מ- 1,422,092,054 מניות רגילות ללא

ערך נקוב.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

אונ'407
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2020שנתית14:00

אונ'408
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

שנתית14:00
2. למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים של החברה המנהלת

לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את
הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'409
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

שנתית14:00
3. למנות מחדש את משרד רו"ח זיו האפט (BDO), כרואי החשבון המבקרים של קופת הגמל וקרנות הפנסיה לתקופה

שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את
הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'410
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני לחברה לתקופת כהונה נוספת שתחל מיום 1 ביוני, 2021שנתית14:00
√לא99.71מיוחד

אונ'411
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

5. מינוי מחדש של מר רן שחם כיו"ר הדירקטוריון (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'412
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

6. מינוי מחדש של הגב' דפנה בסה כדירקטורית (שאינה דירטורית חיצונית) החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'413
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

7. מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהמזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'414
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

8. מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאינו דירטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהמזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'415
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

9. מינוי מחדש של מר ארל צין כדירקטור (שאינו דירטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהמזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'416
ירושלים

אלטשולר
115903700.0131/05/21שחם גמל

רובעברבעדבעד10. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטהשנתית14:00
√לא93.07מיוחד

אונ'417
ירושלים

אפקון
5780138683550.1502/06/21החזקות

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020שנתית14:00

אונ'418
ירושלים

אפקון
5780138683550.1502/06/21החזקות

2. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל רייף המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'419
ירושלים

אפקון
5780138683550.1502/06/21החזקות

3. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'420
ירושלים

אפקון
5780138683550.1502/06/21החזקות

4. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר חזי דברת המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

אונ'421
ירושלים

אפקון
5780138683550.1502/06/21החזקות

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'422
ירושלים

אפקון
5780138683550.1502/06/21החזקות

6. אישור מענק חד פעמי למנכ"ל החברה - מר ירון קריסי - בסך של 750 אלפי ש"ח (ברוטו), וזאת לאור ובהתאם לאמורשנתית14:00
רובעברנגדבעדבדוח לזימון האסיפה הכללית

√לא76.97מיוחד

אונ'423
108168622660010.0202/06/21סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. מינוי של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה.ומיוחדת
√לא99.8מיוחד

שנתית02/06/21אונ'



√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020ומיוחדת108168622660010.0215:00סאמיטירושלים424

אונ'425
108168622660010.0202/06/21סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'426
108168622660010.0202/06/21סאמיטירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
4. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום

רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'427
108168622660010.0202/06/21סאמיטירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
5. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום

רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'428
108168622660010.0202/06/21סאמיטירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
6. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'429
113413939381330.0203/06/21קנון הולדינגסירושלים

שנתית11:00
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
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'430
113413939381330.0203/06/21קנון הולדינגסירושלים

Re-Appointment of Statutory Auditor (KPMG LLP) for the Financial Year Ending December 31, 2021 and .2שנתית11:00
Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remunerationרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'431
113413939381330.0203/06/21קנון הולדינגסירושלים

נגדנגדTo authorize the ordinary share issuances .3.שנתית11:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'432
113413939381330.0203/06/21קנון הולדינגסירושלים

שנתית11:00
To Authorize the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or .4

Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary
Shares

נגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'433
113413939381330.0203/06/21קנון הולדינגסירושלים

בעדבעדTo Approve the Renewal of the Share Purchase Authorization .5שנתית11:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'434
ירושלים

מובייל
1105139230230.0903/06/21מקס-ש

15:00
יחידת

השתתפות

1. אישור בקשה להסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים בין החברה לבין נושיה בהתאם לחלק י' לחוק חדלות
פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018 במסגרתו יימכר השלד הבורסאי של החברה, יועברו החזקות החברה בחברת
הבת לבעלי עניין החברה, וזכויות תביעה כנגד החברה ונכסים של החברה יועברו לחברה הבת והכל כמפורט בהצעת

ההסדר של החברה, והכל כמפורט בנוסח אשר פורסם על ידי החברה באתר המאיה ו/או באתר המגנ"א להודעות
החברות ביום 13 במאי 2021 (מס' אסמכתא: ______________).

רובנגדנגד
√לא75מיוחד

אונ'435
1154764438568.71.1703/06/21אגוד הנפקותירושלים

אג"ח16:00

1. תיקון שטר הנאמנות לרקע כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה אנא ראו הזימון לאסיפה. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר
את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ("תיקון שטר הנאמנות") וכן

להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות באופן שישקף את העברת תעודות
ההתחייבות מהחברה למזרחי טפחות הנפקות, לרבות ביטול הסכמי הפיקדונות תוך העברת כספי פירעון הפיקדונות
לחברה והפקדתם בבנק מזרחי טפחות, והעברת התחייבויות כלפי הנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות מבנק אגוד
לבנק מזרחי טפחות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה תכנס לתוקף ומותנית בהתמלאות כל התנאים המתלים שנקבעו

בהסכם המיזוג לרבות אישור אסיפות על מחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה. לא התקיימו כל התנאים המתלים
עד תום 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג או מועד מאוחר יותר שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה, יהיה הסכם

המיזוג בטל ומבוטל. על אף האמור לעיל, הצדדים להסכם המיזוג יהיו רשאים לוותר על קיומו של איזה מהתנאים
המתלים (למעט תנאים אשר על פי הדין לא ניתן להשלים את המיזוג ללא קיומם), ובמקרה זה יושלם המיזוג אף ללא

קיום התנאי/ם עליו/הם ו

רובבעד
√לאמיוחד

אונ'436
1160167779609.603/06/21אגוד הנפקותירושלים

אג"ח16:00

1. תיקון שטר הנאמנות לרקע כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה אנא ראו הזימון לאסיפה. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר
את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ("תיקון שטר הנאמנות") וכן

להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות באופן שישקף את העברת תעודות
ההתחייבות מהחברה למזרחי טפחות הנפקות, לרבות ביטול הסכמי הפיקדונות תוך העברת כספי פירעון הפיקדונות
לחברה והפקדתם בבנק מזרחי טפחות, והעברת התחייבויות כלפי הנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות מבנק אגוד
לבנק מזרחי טפחות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה תכנס לתוקף ומותנית בהתמלאות כל התנאים המתלים שנקבעו

בהסכם המיזוג לרבות אישור אסיפות על מחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה. לא התקיימו כל התנאים המתלים
עד תום 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג או מועד מאוחר יותר שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה, יהיה הסכם

המיזוג בטל ומבוטל. על אף האמור לעיל, הצדדים להסכם המיזוג יהיו רשאים לוותר על קיומו של איזה מהתנאים
המתלים (למעט תנאים אשר על פי הדין לא ניתן להשלים את המיזוג ללא קיומם), ובמקרה זה יושלם המיזוג אף ללא

קיום התנאי/ם עליו/הם ו

רובעברבעד
√לא100מיוחד

אונ'437
ירושלים

דלתא
117369900.1506/06/21מותגים

רובעברבעדבעד1. מינוי של מר נעם לאוטמן כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'438
ירושלים

דלתא
117369900.1506/06/21מותגים

רובעברבעדבעד2. מינוי של גב' ענת בוגנר כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'439
ירושלים

דלתא
117369900.1506/06/21מותגים

רובעברבעדבעד3. מינוי של גב' גנט דסה כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'440
ירושלים

דלתא
117369900.1506/06/21מותגים

רובעברבעדבעד4. מינוי של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'441
ירושלים

דלתא
117369900.1506/06/21מותגים

רובעברבעדבעד5. מינוי של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אג"ח138004718104.060.6706/06/21ארזיםשאונ'442

1. מינוי חברת Knight Frank LLP לתפקיד ברוקר לצורך איתור קונה נכסי קאפלה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו
רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות

Knight Frank LLP החוב באסיפה מיום 11/5/2021 בדבר מינוי ברוקר לאיתור קונה לנכסי קאפלה, למנות את חברת
לתפקיד ברוקר לצורך איתור קונה לנכסי קאפלה, וזאת בהתאם להסכם ההתקשרות המצורף לכתב הצבעה. הנוסח

√לארובעברנגדהסופי של הסכם ההתקשרות עם הברוקר יפורסם בהמשך, וזאת עד למועד נעילת ההצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה



זו (ככל שתתקבל), מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על הסכם ההתקשרות שיפורסם עד למועד נעילתנדחית16:00ירושלים
ההצבעה כאמור. יובהר, כי הצעת החלטה זו כפופה להעמדת מקורות מימון בין באמצעות קבלת אישור המחזיקים

להחלטות המפורטות בסעיפים 2 ו- 3 להלן, ובין בכל דרך אחרת. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי
סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון

שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רגיל

אונ'443
138004718104.060.6706/06/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

2. מימון פעילות הברוקר מטעם מחזיקי אג"ח ונאמנים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון מלוא שכרו

והוצאותיו של הברוקר, נשוא ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (ככל שתתקבל). ככול שהחברה תפר את חובתה, מכח הוראות
שטר נאמנות ותסרב לממן את עלויות הברוקר, כשלוח של הנאמן, אזי המימון לתהליך איתור רוכש למכירת נכסי

קאפלה, כפי שאושר באסיפה מיום 11/5/2021 (סעיף 1.5 לדו"ח תוצאות האסיפה הנ"ל), תכלול גם את העלויות
הקבועות של הברוקר. לתשומת לב מחזיקי אגרות החוב, סעיף זה הובא להצבעה על פי הוראת מחזיקים בלמעלה מ-

5% הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה 2) ונוסח על ידם. הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) מבהיר כדלקמן:
הפקדת כרית ההוצאות בסך של 600,000 ₪ לעיל תבוצע על ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4), וזאת אך ורק

במקרה בו האחרון יהא רשאי להעביר כספים מכריות אחרות אשר בשליטתו על פי הוראות שטר הנאמנות או במקרה
בו החברה תעביר לנאמן כספים אשר עליה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4). בכל מקרה שהוא הנאמן למחזיקי

אגרות החוב (סדרה 4)

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'444
138004718104.060.6706/06/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

3. הפקדת כרית למימון פעילות הנאמן ושלוחיו (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) רקע: א.ביום 19.12.2017, אושר על ידי בית המשפט הסדר בין החברה לבין

מחזיקי אגרות החוב סדרה 2 ומחזיקי אגרות החוב סדרה 4 (להלן: "הסדר 2017"), במסגרתו נחתמה ביום 31.12.2017,
תוספת לשטרי הנאמנות (רביעית לאג"ח סדרה 2, שלישית לאג"ח סדרה 4) (להלן: "התוספת"). ב.בהתאם להסדר
ולתוספת, מופקדת בידי נאמן סדרה 4, כרית יתרת עודפים כהגדרתה בסעיף 5.2.2.2 לתוספת (להלן: "כרית יתרת

העודפים"). נוסח ההחלטה: בהתאם להחלטת המחזיקים שהתקבלה באסיפה מיום 11/5/2021 (סעיף 1.5 לדו"ח תוצאות
האסיפה הנ"ל), בקשר עם מימון פעילות היועצים, וכן להחלטה נשוא סעיף 2 לעיל (ככל שתתקבל), וככל שהחברה תסרב
לממן את שכרם והוצאותיהם של היועצים והברוקר, כשלוחים של הנאמן, להורות לנאמן סדרה 4 לעשות שימוש בכרית

יתרת העודפים, כפי שזו תהא מעת לעת, לשם תשלום פעילות היועצים והברוקר (לרבות מימון עו"ד מקומי באנגליה,
ככל שיידרש) והנאמנים (להלן יכונו כל אלו "הוצאות הנאמן ושלוחיו") . הוראה זו תחול גם במקרה בו החברה תנקוט

בעמדה

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'445
138004718104.060.6706/06/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

רובלא עברנגד4. מימון פעילות הברוקר מטעם מחזיקי אג"ח ונאמניםנדחית
√לארגיל

אונ'446
13801041427210.0006/06/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. מינוי חברת Knight Frank LLP לתפקיד ברוקר לצורך איתור קונה נכסי קאפלה נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת
מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 11/5/2021 בדבר מינוי ברוקר לאיתור קונה לנכסי קאפלה, למנות את חברת
Knight Frank LLP לתפקיד ברוקר לצורך איתור קונה לנכסי קאפלה, וזאת בהתאם להצעת שכר המצורפת לכתב

הצבעה. הנוסח הסופי של הסכם ההתקשרות עם הברוקר יפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה. כחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו (ככל שתתקבל), מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על הצעת שכר הטרחה שתפורסם עד למועד

נעילת ההצבעה כאמור. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4)
יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו

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

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'447
13801041427210.0006/06/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

2. מימון פעילות הברוקר מטעם מחזיקי אג"ח ונאמנים נוסח ההחלטה: לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה
למימון מלוא שכרו והוצאותיו של הברוקר, נשוא ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל (ככל שתתקבל). ככול שהחברה תפר את
חובתה, מכח הוראות שטר נאמנות ותסרב לממן את עלויות הברוקר, כשלוח של הנאמן, אזי המימון לתהליך איתור
רוכש למכירת נכסי קאפלה, כפי שאושר באסיפה מיום 11/5/2021 (סעיף 1.5 לדו"ח תוצאות האסיפה הנ"ל), תכלול גם

את העלויות הקבועות של הברוקר. לתשומת לב מחזיקי אגרות החוב, סעיף זה הובא להצבעה על פי הוראת מחזיקים
בלמעלה מ- 5% הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה 4) ונוסח על ידם. הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) מבהיר

כדלקמן: 1.כי הפקדת כרית ההוצאות בסך של 600,000 ₪ לעיל תבוצע על ידו אך ורק במקרה בו יהא הנאמן רשאי
להעביר כספים מכריות אחרות אשר בשליטתו על פי הוראות שטר הנאמנות או במקרה בו החברה תעביר לנאמן

כספים אשר עליה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4). בכל מקרה שהוא הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) לא
יפקיד כספים ממקורותיו העצמיים ולא יתחייב בכל התחייבות שהיא אשר עשויה להקים לנאמן חבות להעמדת

כספים ממקורותיו העצמיי

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'448
13801041427210.0006/06/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

3. הפקדת כרית למימון פעילות הנאמן ושלוחיו רקע: א.ביום 19.12.2017, אושר על ידי בית המשפט הסדר בין החברה
לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה 2 ומחזיקי אגרות החוב סדרה 4 (להלן: "הסדר 2017"), במסגרתו נחתמה ביום

31.12.2017, תוספת לשטרי הנאמנות (רביעית לאג"ח סדרה 2, שלישית לאג"ח סדרה 4) (להלן: "התוספת"). ב.בהתאם
להסדר ולתוספת, מופקדת בידי נאמן סדרה 4, כרית יתרת עודפים כהגדרתה בסעיף 5.2.2.2 לתוספת (להלן: "כרית יתרת

העודפים"). נוסח ההחלטה: בהתאם להחלטת המחזיקים שהתקבלה באסיפה מיום 11/5/2021 (סעיף 1.5 לדו"ח תוצאות
האסיפה הנ"ל), בקשר עם מימון פעילות היועצים, וכן להחלטה נשוא סעיף 2 לעיל (ככל שתתקבל), וככל שהחברה תסרב

לממן את שכרם והוצאותיהם של היועצים, כשלוחים של הנאמן, להורות לנאמן סדרה 4 לעשות שימוש בכרית יתרת
העודפים, כפי שזו תהא מעת לעת, לשם תשלום פעילות היועצים הברוקר (לרבות מימון עו"ד מקומי באנגליה, ככל

שיידרש) והנאמנים (להלן יכונו כל אלו "הוצאות הנאמן ושלוחיו") . הוראה זו תחול גם במקרה בו החברה תנקוט בעמדה
לפיה לא חלה עליה חובה לשאת בכל או בחלק מהוצאות הנאמן ושלוחיו ולפיכך החברה תראה בכל תשלום שיב

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'449
13801041427210.0006/06/21ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

4. . החלטה אשר תקבל את מירב הקולות "בעד" מבין שתי ההחלטות המפורטות בסעיפים 2 לעיל ו- 4 זה, בכל אחת
מסדרות אגרות החוב, היא אשר תתקבל: נוסח ההחלטה: לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון מלוא שכרו

והוצאותיו של הברוקר, נשוא ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל (ככל שתתקבל). ככול שהחברה תפר את חובתה, מכח הוראות
שטר נאמנות ותסרב לממן את עלויות הברוקר, כשלוח של הנאמן, אזי לאשר את שינויים הנ"ל להחלטה מספר 1.5

מהאסיפה מיום 11.05.21 : 1.בכרית ההוצאות ניתן יהיה לעשות שימוש גם לטובת מימון הוצאות הברוקר. 2."החלק
היחסי" בה תישא סדרה 2 מסך מימון ההוצאות (לגבי כל ההוצאות עבורן מיועדת הכרית) יחושב כדלקמן: במידה ונכסי

קאפלה לא ימומשו, אזי מימון ההוצאות יחושב לפי יחס הפארי בין הסדרות במועד הפקדת הכרית. במידה ונכסי
קאפלה ימומשו אזי מימון ההוצאות יחושב לפי יחס חלוקת תמורת מימוש הנכסים בין הסדרות בהתאם להוראות

השטר. 3.החלק היחסי יהיה צמוד למדד ויישא ריבית צמודה של 6.5%. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'450
3540193194210.1807/06/21טלסיסירושלים

שנתית11:00
1. עדכון מדיניות התגמול בנושא תנאי תגמול - ביטוח, שיפוי ופטור באופן שהפירוט ביחס לפוליסת נושאי המשרה

יכלול את היקף הכיסוי הביטוחי בלבד ויכללו תנאי כי סכום הפרמיה בגין פוליסת הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית
יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת פוליסת ביטוח ופרמיית הביטוח לא תהיה מהותית לחברה

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד



אונ'451
3540193194210.1807/06/21טלסיסירושלים

2. חידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוששנתית11:00
רובעברבעדבעדשנים וקביעת תנאי כהונתה

√לא100מיוחד

אונ'452
59303888260340.0310/06/21בינלאומיירושלים

מינוי מר אילן עייש לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301,מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ביום 10 ביוני 2021.

√לארגיל

אונ'453
59303888260340.0310/06/21בינלאומיירושלים

מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאימיוחדת14:00
רובעברבעדבעדתקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2021.

√לארגיל

אונ'454
59303888260340.0310/06/21בינלאומיירושלים

3. מינוי מר רונן הראל לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביוםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעד10 ביוני 2021.

√לא98.14מיוחד

אונ'455
59303888260340.0310/06/21בינלאומיירושלים

4. לאשר תיקונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאימיוחדת14:00
רובעברבעדבעדמשרה ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם.

√לא99.95מיוחד

אונ'456
7780281010/06/21סינרגי כבליםירושלים

14:00
אג"ח

התייעצות
. 1.1 דיווח מאת נציגי פורטיסימו בדבר מכירת כלל החזקותיה של פורטיסימו בחברה לחברת מגוון טכנולוגיות והנדסה

√לאדיוןדיוןבע"מ כמפורט במכתב לנאמן. 2.1 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

אונ'457
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0313/06/21נדלן

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, הכולל דיווח על שכרשנתית12:00
√לאדיוןדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.

אונ'458
ירושלים

סלע קפיטל
נדלן

110964414802750.0313/06/21
12:00

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפהשנתית
הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'459
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0313/06/21נדלן

3. 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'460
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0313/06/21נדלן

4. 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'461
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0313/06/21נדלן

5. 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'462
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0313/06/21נדלן

6. מינויו 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'463
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0313/06/21נדלן

7. מינויו מחדש של ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדלמועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'464
ירושלים

סלע קפיטל
110964414802750.0313/06/21נדלן

רובעברבעדבעד8. תיקון תקנון החברהשנתית12:00
√לארגיל

אונ'465
138004717537.320.6713/06/21ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. מימון פעילות הברוקר מטעם מחזיקי אג"ח ונאמנים נוסח ההחלטה: לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה
למימון מלוא שכרו והוצאותיו של הברוקר. ככול שהחברה תפר את חובתה, מכח הוראות שטר נאמנות ותסרב לממן

את עלויות הברוקר, כשלוח של הנאמן, אזי לאשר את שינויים הנ"ל להחלטה מספר 1.5 מהאסיפה מיום 11.05.21 :
1.בכרית ההוצאות ניתן יהיה לעשות שימוש גם לטובת מימון הוצאות הברוקר. 2."החלק היחסי" בה תישא סדרה 2

מסך מימון ההוצאות (לגבי כל ההוצאות עבורן מיועדת הכרית) יחושב כדלקמן: במידה ונכסי קאפלה לא ימומשו, אזי
מימון ההוצאות יחושב לפי יחס הפארי בין הסדרות במועד הפקדת הכרית. במידה ונכסי קאפלה ימומשו אזי מימון
ההוצאות יחושב לפי יחס חלוקת תמורת מימוש הנכסים בין הסדרות בהתאם להוראות השטר. 3.החלק היחסי יהיה
צמוד למדד ויישא ריבית צמודה של 6.5%. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב

ההצבעה, ויראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'466
629014332218450.0114/06/21טבעירושלים

To appoint Rosemary A. Crane to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of .1שנתית16:00
shareholderרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'467
629014332218450.0114/06/21טבעירושלים

רובעברנגדנגדTo appoint Abbas Hussain to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder .2שנתית16:00
√לארגיל

אונ'468
629014332218450.0114/06/21טבעירושלים

To appoint Gerald M. Lieberman to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of .3שנתית16:00
shareholderרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'469
629014332218450.0114/06/21טבעירושלים

To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of .4שנתית16:00
shareholderרובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'470
629014332218450.0114/06/21טבעירושלים

רובעברנגדנגדTo approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva’s named executive officers .5שנתית16:00
√לארגיל

אונ'471
629014332218450.0114/06/21טבעירושלים

To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s .6שנתית16:00
independent registered public accounting firm until the 2022 annual meeting of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'472
629014332218450.0114/06/21טבעירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןPresentation of Teva’s annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020 .7שנתית16:00

אונ'473
1156397961528.20.1114/06/21פרטנרירושלים

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

אונ'474
1156397961528.20.1114/06/21פרטנרירושלים

2. מינוי הנאמן נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופתאג"ח16:00
רובעברבעדבעדהנאמנות.

√לארגיל

אונ'475
ירושלים

עזריאלי
115660336825460.1014/06/21קבוצה

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי החברה.אג"ח16:30

אונ'476
ירושלים

עזריאלי
115660336825460.1014/06/21קבוצה

2. מינוי הנאמן נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופתאג"ח16:30
רובעברבעדבעדהנאמנות.

√לארגיל

אונ'477
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

√לאדיוןדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020שנתית16:00

אונ'478
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'479
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'480
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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



אונ'481
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'482
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'483
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'484
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'485
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'486
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'487
716019318691.5115/06/21מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד11. מינוי מחדש של מר עודד זכריה כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

488
אונ'

716035318697.64מטעי הדרירושלים
15/06/21

√לאדיוןדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020שנתית16:00

אונ'489
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'490
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'491
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'492
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'493
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'494
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'495
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'496
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'497
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

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

אונ'498
716035318697.6415/06/21מטעי הדרירושלים

רובעברנגדנגד11. מינוי מחדש של מר עודד זכריה כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

אונ'499
ירושלים

אופיסי
114157137556050.0215/06/21אנרגיה

17:00
מיוחדת

נדחית
1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, כאמור

רובעברנגדבעדבדוח זימון האסיפה
√לא74.62מיוחד

אונ'500
ירושלים

אופיסי
114157137556050.0215/06/21אנרגיה

17:00
מיוחדת

נדחית
2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיורא אלמוגי כמנכ"ל החברה, בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת של

רובעברנגדבעדהחברה (כאמור בנושא מספר 1 שעל סדר היום) בכפוף לאישורה, כאמור בדוח זימון האסיפה
√לא74.59מיוחד

אונ'501
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0417/06/21ביטוח

16:00
מיוחדת

נדחית

1. אישור תנאי כהונתו של מר חיים סאמט, יו"ר דירקטוריון החברה, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובסעיף 2
לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג,

התשע"ו-2016 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים ראו חלק א לדוח המיידי
רובעברנגדבעד

√לא98.35מיוחד

אונ'502
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0417/06/21ביטוח

16:00
מיוחדת

נדחית
2. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור

נגדבעדהאסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות.
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'503
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0417/06/21ביטוח

16:00
מיוחדת

נדחית
3. בחירה ומינוי של מר שמואל שוורץ לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור

בעדבעדהאסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות.
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'504
ירושלים

כלל עסקי
22401431957850.0417/06/21ביטוח

16:00
מיוחדת

נדחית
4. . בחירה ומינוי של מר אמיר חיאק לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור

נגדבעדהאסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות.
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'505
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.1420/06/21פטרו

12:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

1. לאשר ביצוע הצעות לא אחידות של יחידות השתתפות של השותפות, בהיקף, בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף
רובעברבעדבעד2.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

√לא99.96מיוחד

אונ'506
138004717537.320.6721/06/21ארזיםשירושלים

17:00
אג"ח

התייעצות
1. דיווח מאת היועצים שמונו על ידי מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפה

√לאדיוןהאחרונה ועד למועד אסיפה זו. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

אונ'507
1380104145037.20.0021/06/21ארזיםשירושלים

17:00
אג"ח

התייעצות
1.1 דיווח מאת היועצים שמונו על ידי מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפה

√לאדיוןהאחרונה ועד למועד אסיפה זו. 1.2.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

אונ'508
1170141022/06/21בסר אירופהירושלים

10:00
אג"ח

נדחית

1.1 דיווח דיווח והתייעצות בנוגע להצעות שהתקבלו לרכישת הקניון My Mall בלימסול, קפריסין, אשר פורסמו על ידי
המנהלים המיוחדים ביום ה-3 ביוני 2021 (אסמכתא: 2021-01-095832), לרבות כל הצעה אחרת ו/או עדכון להצעה

קיימת אשר תפורסם עד למועד האסיפות. 1.2 כללי דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'509
32301485161390.0323/06/21מליסרוןירושלים

1. הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה, אשר הוענקו לו עם מינוי לתפקיד המנכ"ל,מיוחדת14:00
רובעברנגדבעדבשנתיים נוספות, וזאת ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

√לא86.52מיוחד

רובמינוייה מחדש של הגב' נגה קנז ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 23/06/211אונ'



√לא97.49מיוחדעברבעדבעדביולי, 2021מיוחדת108469826462110.0216:00חילןירושלים510

אונ'511
108469826462110.0223/06/21חילןירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפהמיוחדת16:00
√לא98.35מיוחד

אונ'512
69403420490870.0024/06/21אלקוירושלים

1. מינוי מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה באותם תנאי כהונה, החל מיום 6 ביולימיוחדת17:00
רובעברבעדבעד2021. תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים

√לא99.78מיוחד

אונ'513
69403420490870.0024/06/21אלקוירושלים

2. מינוי גב' סופי כספי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה באותם תנאי כהונה, החל מיום 6 ביולי 2021.מיוחדת17:00
רובעברבעדבעדתקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים

√לא99.84מיוחד

אונ'514
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

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

אונ'515
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

Re-election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the Company to hold office until the close of the next .2שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'516
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

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

√לארגיל

אונ'517
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next .4שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

518
אונ'

108455725225180.05נובהירושלים
24/06/21

שנתית17:00
Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the Company to hold office until the close of the next .5

.annual general meetingעברבעדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'519
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

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'520
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief .7שנתית17:00
.Executive Officer of the Companyנגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'521
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

נגדנגדApproval of amendments to the Company’s compensation policy for directors and officers .8.שנתית17:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'522
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

רובלא עברבעדבעדApproval of amendments to the memorandum and articles of association of the Company .9.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'523
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

רובעברנגדנגדApproval of an amendment to the indemnification agreements for directors and executives officers .10.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'524
108455725225180.0524/06/21נובהירושלים

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'525
138004719834.180.6724/06/21ארזיםשירושלים

אג"ח18:00

1. מתן הוראות לנאמנים לחתום על המסמך המצ"ב בנושא כרית למימון פעילות הנאמנים ושלוחיהם (הרוב הדרוש
לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות

לנאמנים לחתום על המסמך המצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה, בנושא כרית למימון פעילות הנאמנים ושלוחיהם.

ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור

בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'526
1380104145037.20.0024/06/21ארזיםשירושלים

אג"ח18:00

1. מתן הוראות לנאמנים לחתום על המסמך המצ"ב בנושא כרית למימון פעילות הנאמנים ושלוחיהם נוסח ההחלטה:
לאשר ולהורות לנאמנים לחתום על המסמך המצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה, בנושא כרית למימון פעילות הנאמנים
ושלוחיהם. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן
מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו

את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'527
11237776824770.0629/06/21ויקטוריירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020שנתית17:00

אונ'528
11237776824770.0629/06/21ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'529
11237776824770.0629/06/21ויקטוריירושלים

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'530
11237776824770.0629/06/21ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'531
11237776824770.0629/06/21ויקטוריירושלים

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'532
11237776824770.0629/06/21ויקטוריירושלים

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'533
11237776824770.0629/06/21ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד7. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברהשנתית17:00
√לא99.99מיוחד

אונ'534
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2020ומיוחדת

אונ'535
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעדמינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2021ומיוחדת
√לארגיל

אונ'536
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

רובשנתית30/06/21הראלאונ'



√לארגילעברנגדבעד4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת58501857860830.0314:00השקעותירושלים537

אונ'538
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'539
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

רובעברנגדבעד6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'540
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'541
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

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

אונ'542
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

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

אונ'543
ירושלים

הראל
58501857860830.0330/06/21השקעות

14:00
שנתית

ומיוחדת

10. אישור תנאי כהונתו של מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל החברה הבת - הראל חברה לביטוח בע"מ,
עבור התקופה שתחילתה ביום 1 ביולי 2021, בה יכהן כמנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון של הראל ביטוח (ללא שינוי

מהתנאים הנוכחיים)
רובעברבעדבעד

√לא82.61מיוחד

אונ'544
746016118598910.0130/06/21שטראוס גרופירושלים

רובעברבעדבעד1. למנות את גב' ציפי עוזר-ערמון, כדירקטורית בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'545
ירושלים

746016118598910.0130/06/21שטראוס גרופ
15:00

רובעברבעדבעד2. לאשר הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה.מיוחדת
מיוחד

√לא90.16

אונ'546
746016118598910.0130/06/21שטראוס גרופירושלים

מיוחדת15:00

3. לאשר את תיקון טעות הסופר שנפלה במדיניות התגמול באופן שרשימת היעדים הפיננסיים בסעיף 11.1.2 ס"ק (ב)
למדיניות כוללת את המילים: "רווח נקי או רווחיות נקייה", כך שהנוסח של רישת סעיף 11.1.2 ס"ק (ב) למדיניות

התגמול הינו כדלקמן - "היעדים הפיננסיים הם יעדים תקציביים של הקבוצה ו/או של הפעילות העסקית הרלבנטית,
לפי העניין, הנקבעים מידי שנה בתקציב השנתי של הקבוצה כפי שהוא מאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה,

והם יבחרו מידי שנה בסמוך לתחילת כל שנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מבין היעדים המפורטים להלן:
מכירות או שיעור גידול במכירות; רווח גולמי או רווחיות גולמית; רווח תפעולי או רווחיות תפעולית; רווח נקי או

רווחיות נקיה; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (Operating Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או
Cash ;ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או החשבונאי - (Free Cash Flow) חשבונאי; תזרים מזומנים

Conversion (Operating CF/Ebitda); מהירות/יעילות הון חוזר (ממוצע שנתי של מכירות חלקי הון חוזר) והתייעלות
בסעיפי הוצאות תקציביים.

רובעברבעדבעד
√לא99.34מיוחד

אונ'547
7780281001/07/21סינרגי כבליםירושלים

11:30
אג"ח

התייעצות
. 1.1 דיווח ודיון בקשר עם מכירת החברה לחברת מגוון טכנולוגיות והנדסה בע"מ כמפורט במכתב לנאמן. 2.1 דיון

√לאדיוןדיוןבנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

אונ'548
77703758372140.0401/07/21שופרסלירושלים

רובעברבעדבעדלאשר את מינויה של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 21 ביולי 2021מיוחדת14:00
√לא99.86מיוחד

אונ'549
11617514427390.4704/07/21אנרגיקסירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח10:30

אונ'550
11617514427390.4704/07/21אנרגיקסירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעיםאג"ח10:30
רובעברבעדבעדבאסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'551
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

√לאדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.שנתית11:00

אונ'552
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

√לאדיוןדיוןדיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2020.שנתית11:00

אונ'553
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת KPMG, כרואי החשבון המבקרים של החברה,שנתית11:00
רובעברנגדבעדלתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'554
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

רובעברבעדבעד4. הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'555
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

רובעברנגדנגד5. הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'556
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

רובעברנגדנגד6. הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי-אבנון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'557
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

רובעברבעדבעד7. הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'558
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

רובעברבעדבעד8. אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' רחל תורג'מן, ב- 3 שנים נוספות החל מיום 15.7.2021שנתית11:00
√לא99.99מיוחד

אונ'559
1550364658810.0905/07/21קבוצת מנרבירושלים

9. הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם,שנתית11:00
רובעברבעדבעדלתקופה של שישה חודשים החל מיום 17.6.2021.

√לא99.36מיוחד

אונ'560
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020שנתית15:00

אונ'561
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד2. תיקון מדיניות התגמול ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרהשנתית15:00
√לא100מיוחד

אונ'562
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרושנתית15:00
√לארגיל

אונ'563
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר דורון (דורי) דודוביץ כיו"ר דירקטוריון בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'564
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר אלון קסל כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'565
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר ראובן צבי גרסטל כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל



אונ'566
ירושלים

116676800.1005/07/21דוראל אנרגיה
15:00

רובעברבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר דב גולדמן כדירקטור בחברהשנתית
רגיל

√לא

אונ'567
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד8. אישור מינויו מחדש של מר ארז לבנון כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'568
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד9. אישור מינויו מחדש של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'569
116676800.1005/07/21דוראל אנרגיהירושלים

רובעברבעדבעד10. אישור מינויה מחדש של הגב' אורית סתו כדירקטורית בלתי תלויה חברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'570
76701255808520.0205/07/21הפניקסירושלים

17:00
שנתית

√לאדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020ומיוחדת

אונ'571
76701255808520.0205/07/21הפניקסירושלים

17:00
שנתית

ומיוחדת
2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תום

רובעברנגדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'572
76701255808520.0205/07/21הפניקסירושלים

17:00
שנתית

רובעברנגדבעד3. הקצאה של אופציות למנכ"ל החברה בהתאם למדיניות התגמולומיוחדת
√לא94.26מיוחד

אונ'573
ירושלים

וורלד קפיטל
1350107006/07/21ש

10:00
אג"ח

התייעצות
. 1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבק שת שכר הטרחה ש הוגשה על ידי המנהל המיוחד , עו"ד שחר בן מאיר , המצורפת כ -

√לאדיוןדיוןנספח א'' לזימון זה. 2.1 דיון וה תייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים .

אונ'574
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0206/07/21טפחות

מיוחדת15:00

1. תיאור טבעו של הנושא: אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את
מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית,

המצ"ב, אשר תהיה בתוקף עד ליום 31.12.2023 (להלן - "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת
מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי המשרה בבנק (לשנים 2020 עד 2022), שאושרה על ידי האסיפה

הכללית של הבנק, ביום 18.12.2019, ועודכנה ביום 24.12.2020. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידי
בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב.

רובעברנגדבעד
√לא91.76מיוחד

אונ'575
ירושלים

וורלד קפיטל
1350107008/07/21ש

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

. 1.1 .מתן הוראות לנאמן שלא להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהוגשה מטעם המנהל המיוחד, עו"ד שחר בן מאיר )הרוב
הדרוש הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה , למעט נמנעים (

ללא
רובעברנגדהמלצה

√לארגיל

אונ'576
7770258977025.412/07/21שופרסלירושלים

1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקיאג"ח15:30
רובבעדאגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

√לארגיל

אונ'577
2590511800241.10.4613/07/21בתי זיקוקירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .אג"ח11:15

אונ'578
2590511800241.10.4613/07/21בתי זיקוקירושלים

אג"ח11:15
2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה י' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות

המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה
י'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה י').

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'579
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Yoav Doppelt to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .1שנתית10:00
√לארגיל

אונ'580
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Aviad Kaufman to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .2שנתית10:00
√לארגיל

אונ'581
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Avisar Paz to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .3שנתית10:00
√לארגיל

אונ'582
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Sagi Kabla to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .4שנתית10:00
√לארגיל

אונ'583
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Ovadia Eli to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .5שנתית10:00
√לארגיל

אונ'584
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Reem Aminoach to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .6שנתית10:00
√לארגיל

אונ'585
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Lior Reitblatt to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .7שנתית10:00
√לארגיל

אונ'586
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Tzipi Ozer Armon to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .8שנתית10:00
√לארגיל

אונ'587
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

רובעברבעדבעדElection of Gadi Lesin to serve as a director, effective as of the date of this Meeting .9שנתית10:00
√לארגיל

אונ'588
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

Election of Dr. Miriam Haran to serve as an external director of the Company, within the meaning of the .10שנתית10:00
Israeli Companies Law, 1999, for a three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'589
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG International, as the Company’s .11שנתית10:00
independent auditor until the next annual general meeting of shareholders of the Companyרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'590
281014239416310.0214/07/21אייסיאלירושלים

√לאל.רדיוןדיוןPresentation and discussion on our audited financial statements for the year ended December 31, 2020 .12שנתית10:00

אונ'591
ירושלים

פורמולה
2560209445617.20.0314/07/21מערכות

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:00

אונ'592
ירושלים

פורמולה
2560209445617.20.0314/07/21מערכות

אג"ח10:00
2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות

המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה
ג'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג').

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'593
1170141014/07/21בסר אירופהירושלים

אג"ח16:00

1. לרקע אנא ראו הזימון לאסיפה נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לדחות הצעות לרכישת הקניון בלימסול שתתקבלנה
לאחר יום ה' ה- 15.7.21 בשעה 18:00 (ולא להעלותן להצבעת מחזיקי אגרות החוב) אלא אם מדובר בתיקון הצעה

המשקף תוספת תמורה (בגין אחזקות בסר אירופה בקניון), של למעלה מ-1.5 מיליון אירו ביחס להצעה הקודמת אשר
הוגשה על ידי אותו מציע או שמדובר בהצעה חדשה אשר גבוהה ב-1.5 מיליון אירו במזומן מההצעה הגבוהה ביותר

שהתקבלה עד אותו מועד. ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ויראו את

רובעברבעד
√לארגיל



ההתחייבות שבסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.

אונ'594
2810372762844.70.1415/07/21אייסיאלירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח10:00

אונ'595
2810372762844.70.1415/07/21אייסיאלירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ז' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולותאג"ח10:00
רובעברבעדבעדהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'596
ירושלים

בי
113920316862870.1115/07/21קומיונקיישנס

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח11:00

אונ'597
ירושלים

בי
113920316862870.1115/07/21קומיונקיישנס

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעיםאג"ח11:00
רובעברבעדבעדבאסיפה, למעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'598
112335529210020.0315/07/21אנרגיקסירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוחות התקופתי של החברה לשנת 2020שנתית14:30

אונ'599
112335529210020.0315/07/21אנרגיקסירושלים

רובעברנגדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו ("החלטה א'")שנתית14:30
√לארגיל

אונ'600
112335529210020.0315/07/21אנרגיקסירושלים

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

אונ'601
112335529210020.0315/07/21אנרגיקסירושלים

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

אונ'602
ירושלים

112335529210020.0315/07/21אנרגיקס
14:30

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון)שנתית
רגיל

√לא

אונ'603
112335529210020.0315/07/21אנרגיקסירושלים

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

אונ'604
1160878359733.30.3815/07/21אפי נכסיםירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח14:30

אונ'605
1160878359733.30.3815/07/21אפי נכסיםירושלים

אג"ח14:30
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
√לארגיל

אונ'606
6130280499968.10.0615/07/21ישרסירושלים

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

אונ'607
6130280499968.10.0615/07/21ישרסירושלים

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

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'608
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

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

אונ'609
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

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

אונ'610
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'611
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

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

אונ'612
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' רותי סולומון המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'613
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

6. אישור מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת הדירקטוריוןשנתית15:00
רובעברבעדבעדלקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

√לארגיל

אונ'614
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

√לאל.רדיוןדיון7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2020.שנתית15:00

אונ'615
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

√לאל.רדיוןדיון8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.שנתית15:00

אונ'616
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

שנתית15:00
9. הענקה של כתב השיפוי, המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון, לדירקטורים בחברה, שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או

אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם, המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת, באותם
תנאים של כתב השיפוי שניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

רובעברבעדבעד
√לא99.34מיוחד

אונ'617
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

רובעברבעדבעד10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בקשר להתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.שנתית15:00
√לא99.38מיוחד

אונ'618
76301136197150.0119/07/21פיביירושלים

שנתית15:00

11. תיקון סעיף 133 בתקנון ההתאגדות של החברה והענקת כתבי פטור חדשים, בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדוח הזימון,
למנכ"ל ולדירקטורים, המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת, ובכלל זה נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או

אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב הפטור להם, לרבות בדרך של תיקון מדיניות התגמול של
החברה, באופן המאפשר הענקת כתבי פטור כאמור לכלל נושאי משרה בחברה.

רובעברבעדבעד
√לא80.24מיוחד

אונ'619
7770258975828.50.1519/07/21שופרסלירושלים

1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקיאג"ח15:30
רובעברבעדבעדאגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

√לארגיל

אונ'620
ירושלים

מזרחי
2310456794171.60.6120/07/21טפחות הנפ

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח16:00

אונ'621
ירושלים

מזרחי
2310456794171.60.6120/07/21טפחות הנפ

רובעברבעדבעד2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 60) של החברה.אג"ח16:00
√לארגיל

אונ'622
10878244684550.1020/07/21אל עלירושלים

בוטלה17:00

1. אישור ביצוע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל- 8, ולאחריו הפחתת הערך הנקוב של המניות הרגילות ל- 1
ש"ח, ולאחריו הגדלת ההון הרשום של החברה ב- 2,187,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת כך שמיד
לאחר ביצוע ההגדלה יעמוד ההון הרשום של החברה על 2,500,000,001 (שני מיליארד חמש מאות מיליון ואחת) מניות

רובבעדבעדרגילות של החברה, מחולק ל- 1 מנית מדינה מיוחדת בת 1 ש״ח ערך נקוב, ו- 2,500,000,000 (שני מיליארד וחמש מאות
√לארגיל



מיליון) מניות רגילות בנות 1 ש״ח ערך נקוב כל אחת; ואישור לדירקטוריון החברה לפעול להסדרת שברי ניירות הערך
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

אונ'623
7150410315530.90.0821/07/21אזוריםירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח16:00

אונ'624
7150410315530.90.0821/07/21אזוריםירושלים

רובעברבעדבעד2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 13) של החברה.אג"ח16:00
√לארגיל

אונ'625
7960111477450.5422/07/21תיא השקעותירושלים

14:00
שנתית
√לאדיוןדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 ולשנת 2020נמשכת

אונ'626
7960111477450.5422/07/21תיא השקעותירושלים

14:00
שנתית
נמשכת

2. מינוי מחדש של גב' צפורה הלברכט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה וכיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה
רובעברבעדבעדנוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'627
7960111477450.5422/07/21תיא השקעותירושלים

14:00
שנתית
רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של דר' אריה גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.נמשכת

√לארגיל

אונ'628
7960111477450.5422/07/21תיא השקעותירושלים

14:00
שנתית
נמשכת

4. מינוי מחדש של מר זאב פלדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'629
7960111477450.5422/07/21תיא השקעותירושלים

14:00
שנתית
נמשכת

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

√לארגיל

אונ'630
7960111477450.5422/07/21תיא השקעותירושלים

14:00
שנתית
נמשכת

6. מוצע למנות את 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 ועדת הביקורת.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'631
7960111477450.5422/07/21תיא השקעותירושלים

14:00
שנתית
נמשכת

7. מוצע למנות מחדש את מר אסף יריב, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 20 בינואר 2019, לתקופה כהונה
שנייה בת 3 שנים, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, וזאת החל מתום תקופת כהונתו הנוכחית שתסתיים ביום 19

בינואר 2022.
רובעברבעדבעד

√לא97.06מיוחד

אונ'632
138004721238.420.6728/07/21ארזיםשירושלים

09:00
אג"ח

התייעצות

1.1.דיווח מאת נאמני אגרות החוב, היועץ למכירת נכסי קאפלה ועוה"ד של מחזיקי אגרות החוב, בנוגע לפעולות
שבוצעו בהמשך להחלטות שהתקבלו באסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.21 ומיום2.6.21. 1.2.דיון בנושאים

נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'633
1380104144053.20.0028/07/21ארזיםשירושלים

09:00
אג"ח

התייעצות

1.1.דיווח מאת נאמני אגרות החוב, היועץ למכירת נכסי קאפלה ועוה"ד של מחזיקי אגרות החוב, בנוגע לפעולות
שבוצעו בהמשך להחלטות שהתקבלו באסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.21 ומיום2.6.21. 1.2.דיון בנושאים

נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'634
108348425218340.0529/07/21פרטנרירושלים

מיוחדת14:00
To approve the terms of office and employment of the CEO of the Company, Mr. Avi Zvi including, .1

without limitation, to approve and ratify the Company’s undertaking to indemnify Mr. Avi Zvi and to provide
.him with the Indemnification and Release Letter

נגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'635
259024858656100.0101/08/21בתי זיקוקירושלים

1. לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס, מר משה קפלינסקי, ובכלל זה שכר חודשי בסך של 145מיוחדת12:00
רובעברנגדבעדאלף ₪ והענקת 15,000,000 אופציות, והכל בתנאים המפורטים בזימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'636
259024858656100.0101/08/21בתי זיקוקירושלים

מיוחדת12:00

2. לאשר כי בגין חלק השנה בה יכהן מר קפלינסקי כמנכ"ל החברה, קרי, עד ליום 31 ליולי, 2021, יחושב המענק השנתי
למר קפלינסקי על פי ההתפלגות הבאה: ביצועי חברה (עד 90%) ושיקול דעת הדירקטוריון (לא יותר מ-10% או שלוש

משכורות בסיס). יתר ההוראות של מדיניות התגמול בעניין זכאות מנכ"ל למענק שנתי ואופן חישובו ימשיכו לחול ללא
כל שינוי

רובעברנגדבעד
√לא78.71מיוחד

אונ'637
259024858656100.0101/08/21בתי זיקוקירושלים

3. לאשר את תנאי הכהונה והעסקה המנכ"ל החדש, מר מלאכי אלפר, ובכלל זה שכר חודשי בסך של 150 אלף ₪ והענקתמיוחדת12:00
רובעברנגדבעד13,500,000 אופציות והכל בתנאים המפורטים בזימון האסיפה

√לא62.35מיוחד

אונ'638
259024858656100.0101/08/21בתי זיקוקירושלים

נגדבעד4. לאשר תשלום מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון היוצא, מר עובדיה עלי, בסך של 1 מיליון ש"חמיוחדת12:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'639
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

√לאדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020.ומיוחדת

אונ'640
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

ומיוחדת
2. אישור ומינוי מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה,

רובעברנגדבעדעד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו.
√לארגיל

אונ'641
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר ציון גינת (יו"ר) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'642
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'643
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'644
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'645
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'646
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

ומיוחדת
8. אישור מינויו של מר רז חיים דיאור לכהונת דירקטור בחברה, לרבות אישור שכרו וזאת עד לתום האסיפה השנתית

רובעברבעדבעדהבאה.
√לארגיל

אונ'647
113235612938090.0103/08/21אינרום בנייהירושלים

16:00
שנתית

ומיוחדת
9. אישור העדכון המוצע לתנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר ציון גינת החל מיום 1 ביוני 2021 ואילך, על פי התנאים

רובעברבעדבעדהמפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה.
√לארגיל

אונ'648
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.שנתית17:00

אונ'649
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברנגדבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2020.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'650
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה.שנתית17:00
√לארגיל



אונ'651
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'652
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'653
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'654
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'655
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'656
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר רון כהן כדירקטור בחברה.שנתית17:00
√לארגיל

אונ'657
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

מבוטלת10. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.שנתית17:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'658
109106526539140.0505/08/21מיטרוניקסירושלים

11. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם להקמה ושכירות של קמפוס משרדישנתית17:00
מבוטלתהחברה בקיבוץ יזרעאל.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'659
ירושלים

איירפורט
סיטי

109583585073640.0408/08/21
11:00

√לאדיוןדיון1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.שנתית

אונ'660
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0408/08/21סיטי

2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.

√לארגיל

אונ'661
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0408/08/21סיטי

רובעברבעדבעד3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'662
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0408/08/21סיטי

4. למנות מחדש את מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתיתשנתית11:00
רובעברבעדבעדהבאה.

√לארגיל

אונ'663
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0408/08/21סיטי

שנתית11:00
5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום 15 בדצמבר

2021 (כולל) ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני), התש"ס-2000.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'664
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0408/08/21סיטי

6. למנות את מר ירון אפק כדירקטור בלתי תלוי בחברה מיום 16 בדצמבר 2021 ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערישנתית11:00
רובעברבעדבעדעל פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

√לארגיל

אונ'665
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0408/08/21סיטי

שנתית11:00
7. למנות מחדש את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 8 באוגוסט 2021, לתקופת כהונה
שנייה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות

לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
רובעברבעדבעד

√לא99.81מיוחד

אונ'666
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0408/08/21סיטי

שנתית11:00
8. למנות את גב' יפית יהודה כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 8 באוגוסט 2021, לתקופת כהונה ראשונה של

שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני), התש"ס-2000.

רובעברבעדבעד
√לא99.9מיוחד

אונ'667
39401529496450.0108/08/21רציו יהשירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020 שפורסם ביום 24.3.2021 (אסמכתא:

√לאל.רדיוןדיוןדיון2021-01-044487)

אונ'668
39401529496450.0108/08/21רציו יהשירושלים

14:00
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'669
39401529496450.0108/08/21רציו יהשירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
3. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת

רובעברבעדבעדכהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2021.
√לא99.76מיוחד

אונ'670
39401529496450.0108/08/21רציו יהשירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

4. לאשר הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה אשר
השותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ובשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל

לנדאו ויובל לנדאו, החל מיום 23.8.2021 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות
רובעברבעדבעד

√לא81.68מיוחד

אונ'671
39401529496450.0108/08/21רציו יהשירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת

5. לאשר מחדש, החל מיום 23.8.2021, נשיאה בחבות (ככל ותהיה) בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת
רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ הנמצאת בבעלותה המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון פעילות

השותפות בחזקות לוויתן, לדירקטורים המכהנים אשר השותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף
הכללי ו/או בשותפות - ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו

רובעברבעדבעד
√לא81.24מיוחד

אונ'672
1170141010/08/21בסר אירופהירושלים

15:00
אג"ח

נדחית

1.1 סקירה ועדכון על ידי המנהלים המיוחדים של החברה והמציעים השונים, בנוגע להצעות שהוגשו לרכישת הקניון
בלימסול. מסמך השוואה בין ההצעות השונות שפורסמו בדיווח מיידי מיום 20.7.21 (אסמכתא 2021-01-119475) מצורף

כנספח א' לזימון המצ"ב. 1.2 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'673
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0010/08/21יהש

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020כללית16:00

אונ'674
ירושלים

דלק קידוחים
475020120433390.0010/08/21יהש

רובעברנגדבעד2. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של השותפות ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.כללית16:00
√לארגיל

אונ'675
7780281010/08/21סינרגי כבליםירושלים

16:00
אג"ח ללא
רובעברנגד1. . הרחבת סמכויות היועצים הכלכלייםהתכנסות

√לארגיל

אונ'676
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0110/08/21נדלן

1. אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנתמיוחדת17:00
רובעברנגדבעד2020

√לא96.8מיוחד

אונ'677
117670000.1410/08/21פלסאנמורירושלים

1. למנות את פרופ' לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועדמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדאישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה

√לא98.55מיוחד

אונ'678
117670000.1410/08/21פלסאנמורירושלים

2. למנות את גב' לינדה מסלם, רו"ח, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתהמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדבמועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה

√לא96.22מיוחד

√לא68.79רובעברנגדנגד3. לאשר הענקת האופציות הלא רשומות לכל אחת מהדירקטוריות החיצוניות, ה"ה פרופ' ענת לבנשטיין ולינדה מסלם,מיוחדת117670000.1410/08/21פלסאנמוראונ'679



מיוחדרו"ח17:00ירושלים

אונ'680
138004721238.420.6712/08/21ארזיםשירושלים

09:00
אג"ח

התייעצות

1. דיווח מאת היועצים שמונו על ידי מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפה
האחרונה ועד למועד אסיפה זו ובכלל זאת, בנוגע להתקשרות בהסכם עם הברוקר. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו

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

אונ'681
1380104147683.40.0012/08/21ארזיםשירושלים

09:00
אג"ח

התייעצות

1.1 דיווח מאת היועצים שמונו על ידי מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפה
האחרונה ועד למועד אסיפה זו ובכלל זאת , בנוגע להתקשרות בהסכם עם הברוקר. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו

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

אונ'682
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Amir Elstein to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .1שנתית12:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'683
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Russell Ellwanger to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .2שנתית12:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'684
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Kalman Kaufman to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .3שנתית12:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'685
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Ms. Dana Gross to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .4שנתית12:00
.annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'686
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Ilan Flato to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .5שנתית12:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'687
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Yoav Chelouche to serve as members of the Board of Directors of the Company until the .6שנתית12:00
.next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'688
ירושלים

108237957798460.0312/08/21טאואר
12:00

TO ELECT Ms. Iris Avner to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .7שנתית
.annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'689
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Michal Vakrat Wolkin to serve as members of the Board of Directors of the Company until .8שנתית12:00
.the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'690
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO ELECT Mr. Avi Hasson to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next .9שנתית12:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'691
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

שנתית12:00

TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual .10
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, subject to approval of his election as a
director under Proposal 1

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'692
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

שנתית12:00
TO APPROVE the amendment to the Company’s Compensation Policy for Executive Officers and .11

Directors, as described in Proposal 3 to the Proxy Statement and set forth on Exhibit A attached to the Proxy
.Statement

נגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'693
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO APPROVE the increase in the annual base salary of Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief .12שנתית12:00
.executive officer, as described in Proposal 4 of the Proxy Statementנגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'694
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

TO APPROVE the award of equity-based compensation to Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief .13שנתית12:00
.executive officer, as described in Proposal 5 of the Proxy Statementנגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'695
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

שנתית12:00
TO APPROVE the equity grant to each of the members of the Company’s Board of Directors (other than .14
Amir Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 6 of the Proxy Statement, subject to their election

.as directors under Proposal 1
רובעברנגדנגד

√לארגיל

אונ'696
108237957798460.0312/08/21טאוארירושלים

שנתית12:00

TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor Zohar &amp; Co, Certified Public Accountants, a .15
firm in the Deloitte Global Network, as the independent registered public accountants of the Company for the

year ending December 31, 2021 and for the period commencing January 1, 2022 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 firm in accordance with the volume and nature of its services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'697
ירושלים

אפריקה
10979489220930.0916/08/21מגורים

מיוחדת15:00

1. לאשר את התקשרותה של אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (להלן: "אפריקה התחדשות"), חברת בת בבעלותה
ובשליטתה המלאות של החברה, בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ (להלן: "דניה סיבוס"), חברה ציבורית בשליטתה

של לפידות קפיטל בע"מ (להלן: "לפידות"), בעלת השליטה בחברה, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות בפרויקט
מתחם סן מרטין בירושלים (להלן: "הסכם הקבלנות פרויקט סן מרטין" ו- "פרויקט סן מרטין", בהתאמה), להקמתן של

122 יחידות דיור, במסגרת שני מגדלי מגורים בני 18 קומות ו- 10 קומות, בשטח כולל של כ- 21,190 מ"ר, כ- 300 מ"ר
שטחי מסחר וכ- 230 מ"ר מבנה ציבור וכן שירותי קבלן ראשי לקבלנים ממונים (להלן: הקבלנים הממונים") להתקנת
מעליות, עבודות אלומיניום ועבודות פיתוח שצ"פ (ביחד, להלן: "השירותים"). בתמורה לשירותים, תהיה זכאית דניה
סיבוס לתמורה פאושלית בסך כולל של כ- 101 מיליון ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה לחודש ינואר 2021, ובתוספת
מע"מ כדין. והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות

סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני

רובעברבעדבעד
√לא84.92מיוחד

אונ'698
ירושלים

אפריקה
10979489220930.0916/08/21מגורים

מיוחדת15:00

2. לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות לשלב ב'
בפרויקט מתחם אנדריוס בנתניה (להלן: "הסכם הקבלנות פרויקט אנדריוס", "שלב ב'" ו- "פרויקט אנדריוס", בהתאמה),

להקמתן של 184 יחידות דיור, במסגרת שני מגדלי מגורים בני 21 קומות ו- 23 קומות וחניון תת קרקעי בן 3 קומות
בשטח כולל של כ- 14,500 מ"ר ועבודות פיתוח שצ"פ בהיקף של כ- 2,000 מ"ר (להלן: "השירותים"). בתמורה לשירותים,
תהיה זכאית דניה סיבוס לתמורה פאושלית בסך כולל של כ- 168 מיליון ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה לחודש יולי

2017 (סך של כ- 181 מיליון ש"ח נכון לתאריך ההחלטה), ובתוספת מע"מ כדין. והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון
האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו

על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי
באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה;

רובעברנגדנגד
√לא71.44מיוחד



משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבו

אונ'699
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

√לאדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020.שנתית15:00

אונ'700
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

שנתית15:00
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

.2020
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'701
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

רובעברנגדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'702
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'703
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'704
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'705
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

רובעברבעדבעד7. מינויה של גב' דורית קדוש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'706
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

רובעברבעדבעד8. מינויה של גב' קרן טרנר-אייל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החל מיום 1 בנובמבר 2021).שנתית15:00
√לארגיל

אונ'707
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

9. מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית נוספת בת שלוש שניםשנתית15:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ביום 1 בספטמבר 2021.

√לא99.67מיוחד

אונ'708
ירושלים

109727885765870.0117/08/21אמות
15:00

10. מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית נוספת בת שלוששנתית
שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2021.

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא99.67

אונ'709
109727885765870.0117/08/21אמותירושלים

11. מינוי מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד מינויו על ידישנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה.

√לא87.18מיוחד

אונ'710
63201815285690.0518/08/21נייר חדרהירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020שנתית12:00

אונ'711
63201815285690.0518/08/21נייר חדרהירושלים

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

√לארגיל

אונ'712
63201815285690.0518/08/21נייר חדרהירושלים

3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמירם בם, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה

√לארגיל

אונ'713
63201815285690.0518/08/21נייר חדרהירושלים

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

√לארגיל

אונ'714
63201815285690.0518/08/21נייר חדרהירושלים

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

√לארגיל

אונ'715
63201815285690.0518/08/21נייר 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'716
63201815285690.0518/08/21נייר חדרהירושלים

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

√לארגיל

אונ'717
63201815285690.0518/08/21נייר 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'718
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5319/08/21כא

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרהשנתית10:00
√לארגיל

אונ'719
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5319/08/21כא

רובעברנגדבעד2. לאשר ולאשרר את תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אורית בנבנישתי, מנכ"לית החברהשנתית10:00
√לארגיל

אונ'720
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5319/08/21כא

רובעברבעדבעד3. לאשר ולאשרר את תנאי הכהונה והעסקה המוצעים למנהל הפיתוח העסקי של החברה, מר דורון בנבנישתישנתית10:00
√לארגיל

אונ'721
ירושלים

תיגבור-מאגר
11050221208240.5319/08/21כא

4. אישור מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לה"ה אורית בנבנישתי מנכ"לית החברה ולדורון בנבנישתי, מנהל הפיתוחשנתית10:00
רובעברבעדבעדהעסקי של החברה

√לארגיל

אונ'722
7260185550450.1722/08/21ירושליםירושלים

מינוי יהודה אורבך כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקיןמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים שתחל ביום 13 בספטמבר, 2021

√לא100מיוחד

אונ'723
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0922/08/21אנרגיה

1. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה. מדיניות התגמול כולהמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדתעמד בתוקף מלא ל- 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית הנוכחית.

√לא81.61מיוחד

אונ'724
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0922/08/21אנרגיה

רובעברנגדבעד2. לאשר הענקת אופציות ותוכנית התגמול למר גלעד יעבץ כמפורט בדוח זימון האסיפה.מיוחדת15:00
√לא83.55מיוחד

אונ'725
ירושלים

אנלייט
72001118469490.0922/08/21אנרגיה

3. לאשר את הענקת האופציות ותוכנית התגמול למר יאיר סרוסי כמפורט לעיל, לתקופה בת 3 שנים, כמפורט בדוחמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדזימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'726
13801600.4623/08/21ארזיםשירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020שנתית10:30

אונ'727
13801600.4623/08/21ארזיםשירושלים

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

אונ'728
13801600.4623/08/21ארזיםשירושלים

רובעברנגדבעד3. מינוי של דירקטור בלתי תלוי - ישראל שפרגלשנתית10:30
√לארגיל

אונ'729
13801600.4623/08/21ארזיםשירושלים

נגדנגד4. מינוי של דירקטורית חיצונית - הדסה רוזנברגשנתית10:30

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד



אונ'730
13801600.4623/08/21ארזיםשירושלים

נגדנגד5. מינוי של דירקטור חיצוני - איל ניר שליידרשנתית10:30
עבר (רוב

מיוחד
ללא

פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'731
13801600.4623/08/21ארזיםשירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי של דירקטורית חיצונית - לבנה שיפמןשנתית10:30
√לא93.45מיוחד

אונ'732
13801600.4623/08/21ארזיםשירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי דירקטור חיצוני - רמי ארמוןשנתית10:30
√לא100מיוחד

אונ'733
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0223/08/21טפחות

מיוחדת15:00

1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי (מחדש) של דירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות,
התשנ"ט-1999 (להלן - "דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות") ההחלטה המוצעת: למנות (מחדש) את גב' חנה פייאר
כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שניה), שתחל
ביום 30.8.2021. פרטים נוספים: לעניין זה יצויין, כי ביום 14.7.2021, קיבל הבנק את אישורו של המפקח על הבנקים,
אשר לפיו אין לו התנגדות למינויה של גב' פייאר כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות וכדירקטורית חיצונית לפי

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים. לפרטים נוספים ראו הדוח המיידי
בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב, וכן את ההצהרה של גב' חנה פייאר המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

רובעברבעדבעד
√לא98.44מיוחד

אונ'734
10878244684550.1024/08/21אל עלירושלים

מיוחדת15:00
1. אישור תיקון תקנון ותזכיר החברה על ידי אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב- 12,500,000,000 מניות ל-

15,000,000,001 מניות, המחולק ל- 15,000,000,000 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'735
44501532098220.0325/08/21מטריקסירושלים

מיוחדת11:00
1. אישור התקשרות החברה בפוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, לרבות מנכ"ל, 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

√לא99.99מיוחד

אונ'736
ירושלים

44501532098220.0325/08/21מטריקס
11:00

הארכת כהונתה של גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 27מיוחדת
באוגוסט 2021.

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא97.09

אונ'737
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1426/08/21קבוצה

1. אישור מינויו לראשונה של מר צבי יחזקאל כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיףמיוחדת13:00
רובעברבעדבעד2.1 לזימון

√לא97.96מיוחד

אונ'738
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1426/08/21קבוצה

2. אישור מינויו לראשונה של מר יוסף שירן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיףמיוחדת13:00
רובעברבעדבעד2.2 לדוח הזימון

√לא97.96מיוחד

אונ'739
138004721465.120.6726/08/21ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. מתן הוראות לנאמנים לחתום על המסמך המצ"ב בנושא התקשרות עם ברוקר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו
רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים לחתום על ההסכם

המצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה, בנושא התקשרות עם הברוקר, חברת קושמן ווויקפילד ("ההסכם"). מצ"ב כ- נספח ג'
לכתב ההצבעה התייחסות להסכם של עורכי הדין האנגלים (משרד Asserson)), הבקיאים בחוק האנגלי, שניתנה לאחר

מיצוי המו"מ עם הברוקר ושלא יושמה בנוסח ההסכם. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מאשרים מחזיקי
אגרות החוב לנאמנים לשלם סך של 85,000 לירות סטרלינג מתוך הכספים המוחזקים על ידי הנאמן לסדרה 4, עבור

הכנת המסמכים הנדרשים לשיווק הנכסים. פרוט העלויות הצפויות של הכנת המסמכים לשיווק הנכס, מצורף כ- נספח
ד' לכתב ההצבעה. להלן מס' דגשים והבהרות ביחס להחלטה לעיל: א. על פי ההסכם, מחזיקי אגרות החוב הינם

הלקוחות של הברוקר והינם צד להסכם. תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי על ההסכם יחול הדין האנגלי וסמכות
השיפוט נתונה לערכאות באנגליה. ב. ככל שתינתן לנאמנים ההוראה לחתום על ההסכם ולהעביר לברוקר 85,000 לירות

סטרלינג, ההש

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'740
1380104147434.40.0026/08/21ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. מתן הוראות לנאמנים לחתום על המסמך המצ"ב בנושא התקשרות עם ברוקר נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים
לחתום על ההסכם המצ"ב כ- נספח ב'' לכתב ההצבעה, בנושא התקשרות עם הברוקר, חברת קושמן ווויקפילד

("ההסכם"). מצ"ב כ- נספח ג'' לכתב ההצבעה התייחסות להסכם של עורכי הדין האנגלים (משרד Asserson)), הבקיאים
בחוק האנגלי, שניתנה לאחר מיצוי המו"מ עם הברוקר ושלא יושמה בנוסח ההסכם. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל

שתתקבל, מאשרים מחזיקי אגרות החוב לנאמנים לשלם סך של 85,000 לירות סטרלינג מתוך הכספים המוחזקים על
ידי הנאמן לסדרה 4, עבור הכנת המסמכים הנדרשים לשיווק הנכסים. פרוט העלויות הצפויות של הכנת המסמכים

לשיווק הנכס, מצורף כ- נספח ד'' לכתב ההצבעה. להלן מס'' דגשים והבהרות ביחס להחלטה לעיל: א. על פי ההסכם,
מחזיקי אגרות החוב הינם הלקוחות של הברוקר והינם צד להסכם. תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי על ההסכם יחול

הדין האנגלי וסמכות השיפוט נתונה לערכאות באנגליה. ב. ככל שתינתן לנאמנים ההוראה לחתום על ההסכם ולהעביר
לברוקר 85,000 לירות סטרלינג, ההשקעה של 85,000 לירות סטרלינג בהכנת חומרי המכירה נעשית לפני שיש מתווה מכר

ובטרם נבחנה

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'741
1170141026/08/21בסר אירופהירושלים

22:00
אג"ח

נדחית

1.1. אישור לנאמן לספירת קולות ההצבעה בסעיפים 1.2- 1.6 לכתב הצבעה זה באופן מצרפי לשתי סדרות אגרות החוב,
(סדרה ח') ו- (סדרה ט') יחדיו נוסח ההחלטה: מוצע לאשר לנאמן כי ספירת קולות ההצבעה בסעיפים 1.2- 1.6 לכתב

הצבעה זה, תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב, (סדרה ח') ו- (סדרה ט'), באופן מצרפי לשתי הסדרות יחדיו. ככל
שההחלטה בסעיף 1.1 זה תתקבל, ההצעה מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 1.2- 1.6 להלן שתקבל את מירב הקולות
"בעד" מבין ההצעות העומדות לבחירה בסעיפים 1.2- 1.6 להלן, היא ההצעה שתבחר. ככל שההחלטה בסעיף 1.1 זה לא

תתקבל, יספרו הנאמנים את תוצאות ההצבעה בסעיפים 1.2- 1.6 להלן לכל סדרה בנפרד. במקרה בו תיבחר הצעה שונה
בכל אחד מהסדרות, יפרסמו הנאמנים כתב הצבעה נוסף. סדר הצגת ההצעות בסעיפים 1.2- 1.6 להלן הינו אקראי.

הצעת ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 להלן
כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט

הנמנעים.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'742
1170141026/08/21בסר אירופהירושלים

22:00
אג"ח

נדחית

1.2. התנגדות למכירת הקניון בלימסול לאיזה מהמציעים שהגישו הצעותיהם המפורטות בסעיפים 1.3-1.6 לכתב
ההצבעה נוסח ההחלטה: להתנגד (הצבעה "בעד") למכירת הקניון בלימסול לאיזה מהמציעים שהגישו הצעותיהם

המפורטות בסעיפים 1.3-1.6 לכתב ההצבעה. יובהר כי הצבעה "בעד" משמעה "להתנגד" מכירת הקניון בלימסול לאיזה
מהמציעים שהגישו הצעותיהם המפורטות בסעיפים 1.3-1.6 לכתב ההצבעה. עוד יובהר ויודגש, כי ככל שההחלטה

בסעיף 1.2 זה תתקבל, קרי, יוחלט להתנגד למכירת הקניון בלימסול לאיזה מהמציעים שהגישו הצעותיהם המפורטות
בסעיפים 1.3-1.6 לכתב ההצבעה, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיפים 1.3-1.6 לכתב ההצבעה. הצעת

ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 להלן כחלק
בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט

הנמנעים.

רובלא עברנגד
√לארגיל

1.3. בחירה בהצעה מטעם דורסל (ב.א.ז.) בע"מ נוסח ההחלטה: לאשר כי מחזיקי אגרות החוב בוחרים בהצעה מטעם



אונ'743
1170141026/08/21בסר אירופהירושלים

22:00
אג"ח

נדחית

דורסל (ב.א.ז.) בע"מ אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 20.7.2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-119475) וההבהרות לה
פורסמו בדיווח מיידי מיום 10.8.2021 (אסמכתא: 2021-01-129966) ולרבות כל עדכון להצעה ו/או הבהרות להצעה אם
יפורסם עד 24 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה. ככל שהצעה זו תיבחר, יודיע הנאמן למנהלים המיוחדים כי מחזיקי
אגרות החוב תומכים בהתקשרות למכירת קניון My Mall על בסיס העקרונות שבהצעה מטעם דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

וללא צורך בקבלת אישור נוסף מאת מחזיקי אגרות החוב. הצעת ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי
שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 להלן כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הנדרש

לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'744
1170141026/08/21בסר אירופהירושלים

22:00
אג"ח

נדחית

1.4.בחירה בהצעה מטעם ה"ה יעקב בר נוסח ההחלטה: לאשר כי מחזיקי אגרות החוב בוחרים בהצעה מטעם ה"ה
יעקב בר, אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 20.7.2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-119475) וההבהרות לה אשר פורסמו

בדיווח מיידי מיום 10.8.2021 (אסמכתא: 2021-01-129966) ולרבות כל עדכון ו/או הבהרות להצעה שיפורסמו עד 24
שעות לפני מועד נעילת ההצבעה. ככל שהצעה זו תיבחר, יודיע הנאמן למנהלים המיוחדים כי מחזיקי אגרות החוב
תומכים בהתקשרות למכירת קניון My Mall על בסיס העקרונות שבהצעה מטעם ה"ה יעקב בר וללא צורך בקבלת

אישור נוסף מאת מחזיקי אגרות החוב. הצעת ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 9 לזימון
האסיפה, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 להלן כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'745
1170141026/08/21בסר אירופהירושלים

22:00
אג"ח

נדחית

1.5. בחירה בהצעה מטעם חברת ארנה סטאר גרופ בע"מ נוסח ההחלטה: לאשר כי מחזיקי אגרות החוב בוחרים
בהצעה מטעם חברת ארנה סטאר גרופ בע"מ, אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 20.7.2021 (מספר אסמכתא: -2021-01
119475) וההבהרות לה פורסמו בדיווח מיידי מיום 10.8.2021 (אסמכתאות: 2021-01-129966 ו- 2021-01-129735) ובדיווח

מיידי מיום 16.8.2021 מספר אסמכתא: 2021-01-132396) ולרבות כל עדכון ו/או הבהרות להצעה שיפורסמו עד 24 שעות
לפני מועד נעילת ההצבעה. ככל שהצעה זו תיבחר, יודיע הנאמן למנהלים המיוחדים כי מחזיקי אגרות החוב תומכים

בהתקשרות למכירת קניון My Mall על בסיס העקרונות שבהצעה מטעם חברת ארנה סטאר גרופ בע"מ וללא צורך
בקבלת אישור נוסף מאת מחזיקי אגרות החוב. הצעת ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 9 לזימון

האסיפה, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 להלן כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:
רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'746
1170141026/08/21בסר אירופהירושלים

22:00
אג"ח

נדחית

1.6. בחירה בהצעה מטעם חברת אלוטרה בע"מ נוסח ההחלטה: לאשר כי מחזיקי אגרות החוב בוחרים בהצעה מטעם
חברת אלוטרה בע"מ, אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 20.7.2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-119475) וההבהרות לה

פורסמו בדיווח מיידי מיום 10.8.2021 (אסמכתא: 2021-01-129966) ולרבות כל עדכון ו/או הבהרות להצעה שיפורסמו עד
24 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה. ככל שהצעה זו תיבחר, יודיע הנאמן למנהלים המיוחדים כי מחזיקי אגרות החוב

תומכים בהתקשרות למכירת קניון My Mall על בסיס העקרונות שבהצעה מטעם חברת אלוטרה בע"מ וללא צורך
בקבלת אישור נוסף מאת מחזיקי אגרות החוב. הצעת ההחלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 9 לזימון

האסיפה, ויראו את ההתחייבות שבסעיף 9 להלן כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:
רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'747
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0129/08/21יהש

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 14:002020

אונ'748
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0129/08/21יהש

14:00

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 לקבוע את שכרו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'749
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0129/08/21יהש

14:00

3. אישור מינויו של מר יגאל רונאי לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון השותף הכללי, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 30 באוגוסט 2021 (מועד סיום תקופת

כהונתו הראשונה)
רובעברבעדבעד

√לא99.17מיוחד

אונ'750
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0129/08/21יהש

14:00
4. אישור מינויו של עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 30

רובעברבעדבעדבאוגוסט 2021 (מועד סיום תקופת כהונתו השניה)
√לא99.57מיוחד

אונ'751
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0129/08/21יהש

14:00

5. אישור הארכת הסדר שירותי הניהול הקיים, בין השותף הכללי לשותפות, לתקופה בת שלוש שנים שתסתיים ביום
22.4.2024, דהיינו, הותרת סעיף 9.1.1 להסכם השותפות בנוסח שאושר ביום 27.2020 על כנו, באופן שתמורת שירותי

הניהול תמשיך לשלם השותפות לשותף הכללי סכום חודשי של 40 אלף דולר
רובעברבעדבעד

√לא99.42מיוחד

אונ'752
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0129/08/21יהש

רובעברבעדבעד6. הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר דירקטוריון השותף הכללי14:00
√לא99.19מיוחד

אונ'753
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0129/08/21יהש

√לאל.רדיוןדיון7. סקירת מנכ"ל14:00


