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אונ'1
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

1. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול בסימון שינויים המצורף כנספח א' לדוחמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדזימון האסיפה

√לא89.22מיוחד

אונ'2
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

2. אישור חידוש תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר איתמר רגב לתקופה מיום 1 ביולי 2021 ועד ליום 30 ביוני 2026,מיוחדת12:00
רובעברנגדבעדבהתאם למדיניות התגמול של החברה.

√לא96.22מיוחד

אונ'3
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

3. לאשר מתן כתב פטור מאחריות למר איתמר רגב, מנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלעת.

√לא87.18מיוחד

אונ'4
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

מיוחדת12:00
4. בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 1 לעיל, לאשר כי גמול הדירקטורים בגין כהונתו של מר

צחי נחמיאס, בעל השליטה בחברה, בחברות המוחזקות, כהגדרתן בדוח זימון האסיפה, ככל שישולם בגין כהונתו, וכפי
שיאושר ע"י האורגנים המוסמכים בחברות המוחזקות, ישולם למר צחי נחמיאס ישירות.

רובעברבעדבעד
√לא89.22מיוחד

אונ'5
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2020, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת

אונ'6
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 1.2 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'7
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל כיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל- כמפורט בסעיף

רובעברבעדבעד1.3.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'8
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל- כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'9
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל- כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'10
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מר שי פלדמן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'11
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי ה"ה גבריאל פרל כדירקטור חיצוני ואישור גמולו, והכל- כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימוןומיוחדת
√לא100מיוחד

אונ'12
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. עדכון מדיניות תגמול של החברה והכל -כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימוןומיוחדת
√לא96.17מיוחד

אונ'13
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1404/01/22קבוצה

רובעברנגדבעד1. אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, מר דורון סלע. הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת13:00
√לא58.39מיוחד

אונ'14
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1404/01/22קבוצה

רובעברנגדבעד2. אישור מענק מיוחד למנכ"ל החברה, מר דורון סלע. הכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת13:00
√לא56.7מיוחד

אונ'15
76701255808520.0204/01/22הפניקסירושלים

1. מינוי מר ריצ'ארד קפלן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לו כתב פטור ושיפוי וכיסוימיוחדת17:00
רובעברבעדבעדביטוחי כמקובל בחברה

√לא96.75מיוחד

אונ'16
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2020 (הכולל דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנתשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיון2020).

אונ'17
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'18
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'19
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייטשנתית11:00
√לארגיל

אונ'20
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'21
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוישנתית11:00
√לארגיל

אונ'22
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן טומס יגודהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'23
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'24
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

9. להאריך את כהונתו של משרד BDO זיו האפט ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה וזאת עד לכינוס האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'25
7260185550450.1713/01/22ירושליםירושלים

מיוחדת12:00
1. אישור עדכון תנאי העסקה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק שהינה קרוב (כהגדרת מונח זה

בחוק החברות) של בעלי השליטה בבנק, העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בה, בתפקיד אנליסטית סייבר
ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום 1 לפברואר 2022.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'26
7260185550450.1713/01/22ירושליםירושלים

מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקיןמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום בפברואר, 2022

√לא92.29מיוחד

1. הצעת החלטה 1- מימוש זכויות החברה במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף
אבנרי רקע: בהמשך לדיווחים קודמים בנוגע למימוש זכויותיה של חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ [בפירוק] במקרקעין



אונ'27
ירושלים

חפציבה
1099944018/01/22גרוזלם

אג"ח16:00

המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים ("גג מלון רם") על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי ("המנהל המיוחד") , הגיש
המנהל המיוחד ביום 10.01.22 בקשה למתן הוראות, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר למכור את הזכויות בגג מלון

רם תמורת 12.35 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. עותק הבקשה הנ"ל מצ"ב כ- נספח א' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה:
להורות לנאמן להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב לא מתנגדים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל

המיוחד בנוגע להתקשרות בהסכם למכר הזכויות במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון
רם") המצורפת כ- נספח א' לכתב ההצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9
בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'28
ירושלים

חפציבה
1099951018/01/22גרוזלם

אג"ח16:00

1. מימוש זכויות החברה במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי רקע:
בהמשך לדיווחים קודמים בנוגע למימוש זכויותיה של חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ [בפירוק] במקרקעין המצויים ברחוב יפו

228 בירושלים ("גג מלון רם") על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי ("המנהל המיוחד") , הגיש המנהל המיוחד ביום
10.01.22 בקשה למתן הוראות, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר למכור את הזכויות בגג מלון רם תמורת 12.35

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. עותק הבקשה הנ"ל מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן
להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב מסכימים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד בנוגע

להתקשרות בהסכם למכר הזכויות במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון רם") המצורפת
כ- נספח ב' 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'29
ירושלים

חפציבה
1099969018/01/22גרוזלם

אג"ח16:00

1. הצעת החלטה 1- מימוש זכויות החברה במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף
אבנרי רקע: בהמשך לדיווחים קודמים בנוגע למימוש זכויותיה של חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ [בפירוק] במקרקעין

המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים ("גג מלון רם") על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי ("המנהל המיוחד") , הגיש
המנהל המיוחד ביום 10.01.22 בקשה למתן הוראות, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר למכור את הזכויות בגג מלון

רם תמורת 12.35 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. עותק הבקשה הנ"ל מצ"ב כ- נספח א' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה:
להורות לנאמן להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב לא מתנגדים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל

המיוחד בנוגע להתקשרות בהסכם למכר הזכויות במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון
רם") המצורפת כ- נספח א' לכתב ההצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9
בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'30
73903735479720.0318/01/22אלקטרהירושלים

1. למנות את גב' דבורה אלחנטי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 4מיוחדת17:00
רובעברבעדבעדבפברואר 2022

√לא99.83מיוחד

אונ'31
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2022.מיוחדת13:00
√לא90.12מיוחד

אונ'32
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"רמיוחדת13:00
רובעברבעדבעדדירקטוריון פעיל באמצעות מר צוף, בהיקף השווה ל-40% משרה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2022.

√לא91.77מיוחד

אונ'33
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

רובעברבעדבעד3. אישור התקשרות החברה בהסכם חדש לקבלת שירותים עם חנ"ל, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2022.מיוחדת13:00
√לא88.92מיוחד

אונ'34
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

4. אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר יעקב מימון לקבלת שירותי ייעוץ,מיוחדת13:00
רובעברבעדבעדלתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

√לא55.71מיוחד

אונ'35
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein, for a terms expiring at the Company's 2021 Annual .1שנתית10:00
.General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'36
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit Salomon, for a terms expiring at the Company's 2021 .2שנתית10:00
.Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'37
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay, for a terms expiring at the Company's 2021 Annual .3שנתית10:00
.General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'38
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect Mr. Sagi Schliesser to serve as an external director ( as such term is defined in the Israeli Companies .4שנתית10:00
.Law ) for a third three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'39
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

שנתית10:00

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

firm for the year ending December 31,2021 and to authorize its Board of Directors to delegate to the Audit
Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accounts in accordance

.with the volume and nature of their services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'40
138004722826.860.6724/01/22ארזיםשירושלים

12:00
אג"ח

התייעצות

1.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות דיווח החברה מיום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), ועדכונים
של הנאמנים והיועצים שלהם. 2. דיון עם החברה באשר להצעה, כפי שפורסמה על ידה במסגרת הדיווח האמור בסעיף 1.1

לעיל. 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'41
1380104159503.30.0024/01/22ארזיםשירושלים

12:00
אג"ח

התייעצות

1.1.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות דיווח החברה מיום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), ועדכונים
של הנאמנים והיועצים שלהם. 1.2.דיון עם החברה באשר להצעה, כפי שפורסמה על ידה במסגרת הדיווח האמור בסעיף

1.1 לעיל. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'42
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי פרישה למר אייל טריבר, המנכ"ל היוצא של החברהנדחית
√לא95.19מיוחד

אונ'43
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שרון גולדנברג, המנכ"ל החדש של החברהנדחית
√לא98.96מיוחד

אונ'44
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד3. מינוי גב' שירית כשר כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברהנדחית
√לארגיל

אונ'45
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד4. אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם כח אדםנדחית
√לא97.7מיוחד

אונ'46
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד5. . לאשר את התשלום המשולם למנכ"ל החברה היוצא, מר אייל טריבר, כמפורט בסעיף 2.2.1.3 לדוח זימון האסיפה.נדחית
√לא95.48מיוחד



אונ'47
ירושלים

נכסים
ובנין

69901721312200.0025/01/22
15:00

רובעברבעדבעד1. אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם בעלת השליטהמיוחדת
מיוחד

√לא97.65

אונ'48
ירושלים

נכסים
69901721312200.0025/01/22ובנין

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורון כהןמיוחדת15:00
√לא96.47מיוחד

אונ'49
ירושלים

נכסים
69901721312200.0025/01/22ובנין

נגדבעד3. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברהמיוחדת15:00
הורד

מסדר
היום

√לא

אונ'50
ירושלים

דלתא
117369900.1525/01/22מותגים

רובעברבעדבעד1. אישור הקצאה פרטית ומענק למנכ"לית החברה, גב' ענת בוגנר, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'51
281014239416310.0227/01/22אייסיאלירושלים

Election of Dafna Gruber to serve as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli .1מיוחדת10:00
.Companies Law, 1999, for a three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'52
44501532098220.0327/01/22מטריקסירושלים

1. אישור האצת מועד ההבשלה של המנה השלישית של האופציות שהוענקו למר אורן, בסך של 25% מכמות האופציות, כךמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשמועד הבשלתה של המנה השלישית יהיה במועד סיום העסקתו הצפוי של מר אורן בחברה ביום 31 בינואר 2022.

√לארגיל

אונ'53
63201815285690.0531/01/22אינפיניהירושלים

רובעברבעדבעד1. שינוי שם החברהמיוחדת12:00
√לא100מיוחד

אונ'54
63201815285690.0531/01/22אינפיניהירושלים

רובעברבעדבעד2. תיקון סעיף 54.1 לתקנון החברהמיוחדת12:00
√לא100מיוחד

אונ'55
62703426648090.0431/01/22דלתאירושלים

1. פיצול הון המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את יחס הפיצול; ביטול ערכן הנקוב של המניותמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדותיקון התקנון בהתאם

√לארגיל

אונ'56
ירושלים

אפקון
5780138683550.1501/02/22החזקות

רובעברבעדבעד1. מינוי הגב' נאוה שפר כדירקטורית חיצונית בחברהשנתית14:00
√לא93.49מיוחד

אונ'57
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר דן וייס המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'58
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור מינויה מחדש של הגב' מיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'59
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'60
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור מינויה מחדש של הגב' לימור דנש המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'61
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'62
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו של מר איתי קרינסקי כדירקטור החל ממועד אישור האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'63
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

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

החברה לקבוע את שכרו.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'64
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

8. אישור הארכת תנאי כהונתו של מר גולן רובינשטין, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כמנכ"ל החברה, לתקופהשנתית15:00
רובעברנגדבעדשל שלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2021

√לא99מיוחד

אונ'65
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

9. הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שהינםשנתית15:00
רובעברבעדבעדבעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם

√לא100מיוחד

אונ'66
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

10. אישור הארכת מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שהינםשנתית15:00
רובעברבעדבעדבעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם

√לא100מיוחד

אונ'67
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון11. דיון בדוח התקופתי לשנת 2020שנתית15:00

אונ'68
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

1. לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'69
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

2. לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'70
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

3. לאשר את מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'71
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

4. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית15:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'72
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטורים, כפי שיכהנו מעת לעת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'73
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד2. אישור תיקון לתכנית האופציות של החברה כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'74
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד3. אישור מינויה לראשונה של גב' אורית לרר כדירקטורית חיצונית בחברה, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'75
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד4. אישור מינויה לראשונה של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה, הכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא97.92מיוחד

אונ'76
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברנגדבעד5. אישור הענקת גמול הוני לדירקטורים, הכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא97.2מיוחד

אונ'77
10878244684550.1006/02/22אל עלירושלים

15:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. אישור הקצאת אגרות חוב המירות למדינת ישראל בהתאם להסכם הסיוע עם המדינה ובעלת השליטהנדחית
√לארגיל



אונ'78
ירושלים

1102219962980.8610/02/22פרידנזון
16:30

מיוחדת
נדחית

רובעברנגדבעד1. שינוי תנאי ההתקשרות עם מר אסף פרידנזון
מיוחד

√לא65.38

אונ'79
138004722401.80.6713/02/22ארזיםשירושלים

12:30
אג"ח

התייעצות

1. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות הצעת החברה ("הצעת החברה") שדווחה על ידי החברה ביום
16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), וזימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב אשר על סדר יומה מתן הוראות לנאמנים לא
להעלות להצבעה את הצעת החברה. 2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'80
1380104160532.20.0013/02/22ארזיםשירושלים

12:30
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות הצעת החברה ("הצעת החברה") שדווחה על ידי
החברה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), וזימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב אשר על סדר יומה מתן הוראות
לנאמנים לא להעלות להצבעה את הצעת החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי

אגרות החוב.

רוב
√לארגיל

אונ'81
138004722401.80.6714/02/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. מתן הוראה לנאמנים שלא להעלות להצבעה את הצעת החברה לניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס
הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של

מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים שלא להעלות להצבעה את הצעת
החברה לנהל משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022 (אסמכתא:
2022-01-007095). למחוק מכתב ההצבעה אשר פורסם על ידי הנאמנים ביום 8.2.2022 (אסמכתא: ( 2022-10-014418את
סעיף 1.1 ולא למנות את הצבעות מחזיקי אגרות החוב לגבי סעיף 1.1. 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'82
1380104157113.90.0014/02/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. מתן הוראה לנאמנים שלא להעלות להצעה את הצעת החברה לניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס
הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של

מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים שלא להעלות להצבעה את הצעת
החברה לנהל משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022 (אסמכתא:
2022-01-007095). למחוק מכתב ההצבעה אשר פורסם על ידי הנאמנים ביום 7.2.2022 (אסמכתא: ( 2022-10-014418את

סעיף 1.1 ולא למנות את הצבעות למחזיק אגרות החוב לגבי סעיף 1.1. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'83
39401529496450.0115/02/22רציו יהשירושלים

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

1. אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, לתקופה של
רובעברנגדבעדשלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה

√לא83.38מיוחד

אונ'84
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. ניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095)
(הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לנהל

משא ומתן עם החברה לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022 (אסמכתא:
2022-01-007095). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל יועלה כתב הצבעה נוסף לבחירת נציגות למחזיקי אגרות החוב לשם
ניהול מו"מ עם החברה. עד למינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב לא ינהלו (לא הנאמנים ולא היועצים המשפטיים) מו"מ

עם החברה בעניין זה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, ההצעה המפורטת שתפורסם (ככל שתגובש)("ההצעה המפורטת"),
תהא כפופה לקבלת אישורים לפי כל דין ובכלל זאת תובא לאישור נפרד נוסף של מחזיקי אגרות החוב. יודגש כי אופן

ההצבעה של מחזיק בסעיף זה לא יכבול את שיקול דעתו של המחזיק בהצבעתו על ההצעה מפורטת, ובהתאם בין היתר
מחזיק שהצביע "בעד" סעיף זה לא יהיה כבול מכוח הצבעה זו ויוכל להתנגד להצעה המפורטת. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א''

בעד
הורד

מסדר
היום

√לאל.ר

אונ'85
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

2. הארכת כהונתו של היועץ המקצועי ב- 3 רבעונים נוספים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר להאריך את כהונתו של היועץ המקצועי, מר אלכסיי
פרסיטס, אשר מונה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) באסיפה מיום 11.5.2021 , ב- 3 רבעונים

נוספים דהיינו עד ליום 10.11.2022. 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 ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'86
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

3. הארכה התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: הברוקר החל זה לא מכבר את תהליך השיווק (העתק חוברת השיווק
שהוכנה ע"י הברוקר מצ"ב לכתב הצבעה זה). בהתאם ולאור העיכוב שהיה בתחילת תהליך השיווק, מוצע להיענות לבקשת

הברוקר CUSHMAN &amp; WAKEFIEKD ("הברוקר") מיום 2.2.2022 להאריך 30.6.2022 את התקופה במסגרתה יהיה
הברוקר זכאי לתגמול נוסף בן 100,000 לי"ש [כאמור בסעיף הדן בנושא FEES בהצעת הברוקר מיום 16 באוגוסט 2021 (הלן:

"הצעת הברוקר")], במקרה של התקיימות התנאים המפורטים בהצעת הברוקר כאמור. בקשת הברוקר מיום 2.2.2022
והצעת הברוקר מצ"ב לכתב הצבעה 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 והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'87
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

4. לאשר תשלום שכר טרחת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: ביום 11.5.2021 , התקבלה החלטת מחזיקי אגרות החוב,

אשר קבעה כדלקמן: "הוחלט לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון מלוא הוצאותיהם של עורך הדין והיועץ
המקצועי, נשוא החלטות בסעיפים 1, 2 ו- 4. 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 1, 2 ו- 4, ולטובת הגנה על

זכויות המחזיקים. 1.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. 2.החלק היחסי יישא ריבית צמודה בשיע

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'88
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

5. מינוי יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)
נוסח ההחלטה: לאשר למנות יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) בכל

הקשור למכירת נכסי קאפלה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, יפרסמו הנאמנים כתבי הצבעה לבחירת זהות יועץ המס.
מימון שכר יועץ המס יהיה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2021 . 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 ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה

הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

1.1. ניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: -2022-01
007095) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח



אונ'89
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

ההחלטה: לנהל משא ומתן עם החברה לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022
(אסמכתא: 2022-01-007095). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל יועלה כתב הצבעה נוסף לבחירת נציגות למחזיקי אגרות

החוב לשם ניהול מו"מ עם החברה. עד למינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב לא ינהלו (לא הנאמנים ולא היועצים
המשפטיים) מו"מ עם החברה בעניין זה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, ההצעה המפורטת שתפורסם (ככל שתגובש)
("ההצעה המפורטת"), תהא כפופה לקבלת אישורים לפי כל דין ובכלל זאת תובא לאישור נפרד נוסף של מחזיקי אגרות

החוב. יודגש כי אופן ההצבעה של מחזיק בסעיף זה לא יכבול את שיקול דעתו של המחזיק בהצבעתו על ההצעה מפורטת,
ובהתאם בין היתר מחזיק שהצביע "בעד" סעיף זה לא יהיה כבול מכוח הצבעה זו ויוכל להתנגד להצעה המפורטת.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א'
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'90
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1.2. הארכת כהונתו של היועץ המקצועי ב- 3 רבעונים נוספים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר להאריך את כהונתו של היועץ המקצועי, מר אלכסיי
פרסיטס, אשר מונה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) באסיפה מיום 11.5.2021 , ב- 3 רבעונים

נוספים דהיינו עד ליום 10.11.2022. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה,

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

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'91
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1.3. הארכה התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: הברוקר החל זה לא מכבר את תהליך השיווק (העתק חוברת השיווק
שהוכנה ע"י הברוקר מצ"ב לכתב הצבעה זה). בהתאם ולאור העיכוב שהיה בתחילת תהליך השיווק, מוצע להיענות לבקשת

הברוקרCUSHMAN &amp; WAKEFIEKD ("הברוקר") מיום 2.2.2022 להאריך 30.6.2022 את התקופה במסגרתה יהיה
הברוקר זכאי לתגמול נוסף בן 100,000 לי"ש [כאמור בסעיף הדן בנושא FEES בהצעת הברוקר מיום 16 באוגוסט 2021

(להלן: "הצעת הברוקר")], במקרה של התקיימות התנאים המפורטים בהצעת הברוקר כאמור. בקשת הברוקר מיום 2.2.2022
והצעת הברוקר מצ"ב כ-נספח ב' לכתב הצבעה זה. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות

החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח
א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'92
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1.4. לאשר תשלום שכר טרחת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: ביום 11.5.2021 , התקבלה החלטת מחזיקי אגרות

החוב, אשר קבעה כדלקמן: "הוחלט לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון מלוא הוצאותיהם של עורך הדין
והיועץ המקצועי, נשוא החלטות בסעיפים 1, 2 ו- 4. 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 1, 2 ו- 4,
ולטובת הגנה על זכויות המחזיקים. 1. 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. 2. החלק היחסי יישא ריבית צמודה בשיעור 6.5%
ממועד הפקדתו ועד למועד החזרתו בפועל לנאמן סדרה 4 ". בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב הנ"ל, מאשרים מחזיקי

אגרות החוב (סדרה 4), כי מתוך סך של 500,000 ₪ אשר קוזז מתשלום הריבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) מיום
31.1.2022 והועבר לנאמן (סדרה 4) ישולם גם שכר טרחת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2). למען הסר ספק מובהר כי

כל תשלום בו יישאו מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) אשר חל בבסיסו על מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) יישא ריבית
צמודה בשיעור של 6.5% עד למועד החזרתו בפועל לנאמן סדרה 4, כאמור בהחלטה דלעיל. ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'93
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1.5. מינוי יועץ מס - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)
נוסח ההחלטה: לאשר למנות יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) בכל

הקשור למכירת נכסי קאפלה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, יפרסמו הנאמנים כתבי הצבעה לבחירת זהות יועץ המס.
מימון שכר יועץ המס יהיה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2021 . ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה
תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.5 זה כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'94
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0620/02/22נדל"ן

√לאדיוןדיון1. דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020שנתית17:00

אונ'95
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0620/02/22נדל"ן

רובעברבעדבעד2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'96
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0620/02/22נדל"ן

רובעברנגדנגד3. לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן-משה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"בשנתית17:00
√לארגיל

אונ'97
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0620/02/22נדל"ן

רובעברנגדנגד4. לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"בשנתית17:00
√לארגיל

אונ'98
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0620/02/22נדל"ן

רובעברנגדנגד5. לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"בשנתית17:00
√לארגיל

אונ'99
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0620/02/22נדל"ן

רובעברנגדנגד6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"בשנתית17:00
√לארגיל

אונ'100
ירושלים

רבוע כחול
109856517782930.0620/02/22נדל"ן

7. לאשר את מינויה מחדש של גב' לימור עטר רוזנבוך כדירקטורית בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפהשנתית17:00
רובעברנגדנגדהמצ"ב

√לארגיל

אונ'101
ירושלים

אלטשולר
115903700.0322/02/22שחם גמל

רובעברבעדבעד1. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוגמיוחדת14:00
√לארגיל

אונ'102
110153412293610.0128/02/22סלקוםירושלים

רובעברנגדבעד1. לאשר את תנאי התגמול של מר דניאל ספיר, מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית.מיוחדת16:00
√לא91.76מיוחד

אונ'103
44501532098220.0301/03/22מטריקסירושלים

1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, וזאת לגבימיוחדת12:00
רובלא עברנגדנגדתגמולים שישולמו החל מיום אישורה.

√לא99.37מיוחד

אונ'104
44501532098220.0301/03/22מטריקסירושלים

רובלא עברנגדנגד2. אישור עדכון המענק השנתי של מנכ"ל החברה בהתאם לתקרות מדיניות התגמול המעודכנת.מיוחדת12:00
√לא99.37מיוחד



אונ'105
ירושלים

איירפורט
סיטי

109583585073640.0302/03/22
13:00

1. הסמכת יו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים צוף, למלא את תפקיד מנכ"ל החברה עד מועד מינויו של מנכ"ל חדש או עדמיוחדת
לתקופה של 12 חודשים ממועד אישור מינויו של מר צוף למנכ"ל באסיפה, המוקדם מביניהם.

רובעברנגדבעד
מיוחד

√לא86.29

אונ'106
138004721945.270.6707/03/22ארזיםשירושלים

12:00
אג"ח

התייעצות

1. עדכון ע"י נציג מטעם הברוקר, חברת קושמן ווויקפילד, באשר להתקדמות תהליך המכירה. 2. דיון והתייעצות בנוגע
למימון פעילות הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ושלוחיו. 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים

ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לא

אונ'107
13801041570000.0007/03/22ארזיםשירושלים

12:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ע"י נציג מטעם הברוקר, חברת קושמן ווויקפילד, באשר להתקדמות תהליך המכירה. 1.2. דיון
והתייעצות בנוגע למימון פעילות הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ושלוחיו. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו

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

אונ'108
76701255808520.0308/03/22הפניקסירושלים

רובעברבעדבעד1. הקצאה של אופציות למנכ"ל החברה בהתאם למדיניות התגמול של החברהשנתית17:00
√לא95.95מיוחד

אונ'109
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.2609/03/22פטרו

15:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

1. לאשר למר חנן וולף החזר הוצאות בגין העתקת מקום מגוריו למערב אירופה, בהתאם למדיניות התגמול של השותפות
רובעברבעדבעדוכמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון אסיפה כללית.

√לא97.31מיוחד

אונ'110
ירושלים

נאוויטס
11419695311220.2609/03/22פטרו

15:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית קורנהאוזר כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, החל ממועד תחילת
רובעברבעדבעדכהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון אסיפה כללית.

√לא96.72מיוחד

אונ'111
ירושלים

נכסים
69901721312200.0010/03/22ובנין

רובעברבעדבעד1. אישור מינויה לראשונה של גב' מדלן כהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים.מיוחדת15:00
√לא99.99מיוחד

אונ'112
ירושלים

נכסים
69901721312200.0010/03/22ובנין

רובעברבעדבעד2. אישור מינויה של גב' אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים.מיוחדת15:00
√לא99.84מיוחד

אונ'113
3280134329160.1113/03/22פריורטקירושלים

1. למנות את גברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה), בת שלוש (3) שנים,מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ביום 6.3.2022

√לא98.62מיוחד

אונ'114
3280134329160.1113/03/22פריורטקירושלים

2. לאשר את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח העסקה. מדיניות התגמול תהיה בתוקף לתקופהמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדשל שלוש (3) שנים, החל ממועד האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק החברות

√לא60מיוחד

אונ'115
3280134329160.1113/03/22פריורטקירושלים

3. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר יותם שטרן בהתאם ובכפוףמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה

√לא98.04מיוחד

אונ'116
3280134329160.1113/03/22פריורטקירושלים

4. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רפי עמית, בהתאםמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה

√לא74מיוחד

אונ'117
3280134329160.1113/03/22פריורטקירושלים

5. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאםמיוחדת14:00
רובעברנגדבעדובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה

√לא97.52מיוחד

אונ'118
110448819057750.0614/03/22מגה אורירושלים

1. אישור תיקון של מדיניות התגמול הקיימת של החברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול בסימון שינויים המצורף כנספחמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדא' לדוח זימון האסיפה.

√לא97.91מיוחד

אונ'119
110448819057750.0614/03/22מגה אורירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור תיקון התקנון של החברה, בנוסח המוצע המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.מיוחדת12:00
√לא99.92מיוחד

אונ'120
110448819057750.0614/03/22מגה אורירושלים

מיוחדת12:00

3. בכפוף לאישור תיקון התקנון של החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, לאשר מתן כתב שיפוי, בנוסח כתב השיפוי העדכני,
לדירקטורים ולנושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/או בחברות אחרות אשר החברה מחזיקה

במניותיהן, במישרין ו/או בעקיפין, למעט למנכ"ל החברה, ולמעט לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה
ו/או קרוביהם. נוסח כתב השיפוי המעודכן מצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה בסימון שינויים ביחס לנוסח כתב

השיפוי הקיים.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'121
110448819057750.0614/03/22מגה אורירושלים

מיוחדת12:00

4. בכפוף לאישור תיקון התקנון של החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, לאשר מתן כתב שיפוי, בנוסח כתב השיפוי העדכני,
למנכ"ל החברה וכן לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם המכהנים ו/או שיכהנו

בחברה מעת לעת ו/או בחברות אחרות אשר החברה מחזיקה במניותיהן במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה למר צחי
נחמיאס ("מר נחמיאס"), בעל השליטה בחברה ולגב' אפרת דרורי, רעייתו של מר נחמיאס והיועצת המשפטית הראשית

של החברה ("גב' דרורי").

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

אונ'122
110448819057750.0614/03/22מגה אורירושלים

מיוחדת12:00

5. לאשר מתן כתב פטור בנוסח כתב הפטור העדכני לדירקטורים ולנושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת
לעת ו/או בחברות אחרות אשר החברה מחזיקה במניותיהן, במישרין ו/או בעקיפין, למעט למנכ"ל החברה, ולמעט

לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם. נוסח כתב הפטור המעודכן מצורף כנספח ד' לדוח
זימון האסיפה בסימון שינויים ביחס לנוסח כתב הפטור הקיים.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'123
110448819057750.0614/03/22מגה אורירושלים

מיוחדת12:00
6. לאשר מתן כתב פטור בנוסח כתב הפטור העדכני למנכ"ל החברה וכן לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי

שליטה בחברה ו/או קרוביהם המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/או בחברות אחרות אשר החברה מחזיקה
במניותיהן במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה למר נחמיאס ולגב' דרורי.

רובעברבעדבעד
√לא97.3מיוחד

אונ'124
77703758372140.0314/03/22שופרסלירושלים

1. לאשר את מינויו של אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מיום 24מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדבמאי 2022

√לא99.58מיוחד

אונ'125
77703758372140.0314/03/22שופרסלירושלים

לאשר את מינויה של מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניהבת שלוש שנים, החל מיום 14 במרסמיוחדת14:00
רובעברבעדבעד2022

√לא99.71מיוחד

אונ'126
1380104156025.114/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1.1. מימון עלויות בגין שירותי יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת אסיפות מחזיקי אגרות החוב סדרות 2 ו- 4 מיום 15.2.2022,
למנות יועץ מס ולשאת בשכרו ("החלטת המינוי והמימון"), ועל אף האמור בהחלטת המינוי והמימון, מחליטים בזאת

מחזיקי אגרות החוב של סדרה 4 לאשר כי – הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון כלל העלויות בגין שירותי יועץ המס
שיבחר על ידי אסיפות מחזיקי אגרות החוב בד בבד עם אישור החלטה זו ("יועץ המס"). ככל שהחברה תסרב לממן את

ההוצאות האמורות (ומבלי לגרוע מזכויות הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב בקשר עם סירוב כאמור), מחליטים בזאת
מחזיקי אגרות החוב של סדרה 4 כדלקמן (ההחלטה בסעיף 2 זה על סעיפיו הקטנים תכונה להלן: "החלטת המימון על ידי

אגח 4") – להורות לנאמן אג"ח סדרה 4 לייחד כרית עצמאית ונפרדת בסך כולל של 120 אלפי ₪ ("כרית המס"), מתוך
הכרית בסך של 500 אלפי ₪ שהועברה לנאמן אג"ח 4 כאמור בדיווח החברה מיום 23.1.2022, לשם מימון שכר טרחתו של

יועץ המס. כרית המס תשמש תחילה למימון כלל העלויות בגין שירותי יועץ המס, וכל יתרה ככל שתיוותר תשמש ראשית
למימון עלויות נוספות, ככל שתהיינה, בקשר עם שירותיהם של יועצי הנאמנים הקיימים באנגליה. חלקם היחסי של

מחזיקי אג"ח סדרה 2 בכרית המס הינו סך של 150,000 ₪ ("סכום ההלוואה לאגח 2"). החלק היחסי האמור תואם את יחס
רובעברנגדהפארי בין הסדרות נכון למועד קבלת החלטה זו [קרי, יחס של 85.01% (לאג"ח 4) ו- 14.99% (אג"ח 2)]. בתוקף ממועד קבלת

√לארגיל



החלטה זו ועד למועד שבו אג"ח סדרה 2 ישיבו לאג"ח סדרה 4 את מלוא סכום ההלוואה לאגח 2, יישא סכום ההלוואה
לאגח 2 (או כל חלק ממנו שטרם הושב) ריבית שנתית בשיעור של 10%, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן. סכום

ההלוואה לאגח 2, בתוספת כל ריבית והצמדה שיצטברו בגינו כאמור לעיל, יופחת מהתקבולים העתידיים הראשונים של
מחזיקי אג"ח סדרה 2 כפי שישולמו להם בפועל, ויועבר למחזיקי אג"ח סדרה 4 לפני ביצוע כל תשלום בפועל למחזיקי

אג"ח סדרה 2. להסרת ספק (1) ההתחשבנות בין הסדרות ביחס לכרית המס תהא בהתאם להוראות החלטה זו לעיל ולא
בהתאם להוראות ההחלטה של מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2021; וכן – (2) אין בהחלטה זו כדי לשנות את ההחלטות

הקודמות של מחזיקי אגרות החוב בכל הנוגע לכריות קודמות שכבר הופקדו אצל נאמן אג"ח 4 מכוח אותן החלטות
("הכריות הקודמות"), ובכלל זאת אין בהחלטה זו כדי לשנות את היחסים בין הסדרות 2 ו- 4 כפי שהוסדרו באותן החלטות

בכל הנוגע לכריות הקודמות. מובהר כי תוקפה של החלטת המימון על ידי אג"ח 4 כפוף לאישורה גם על ידי אסיפת
מחזיקי אג"ח 2 שאחרת תהא החלטת המימון על ידי אגח 4 חסרת תוקף. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות

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

אונ'127
1380104156025.114/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

2. קביעת זהות יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
נמנעים) בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 15.2.2022 , בדבר מינוי יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4), בכל הקשור למכירת נכסי קאפלה, לאשר את מינויו של יועץ המס אשר יקבל
את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה שלהלן, 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. הצעת ההחלטה: לאשר את מינוי של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר – EY ישראל,
באמצעות רו"ח (עו"ד) רם גרגיר, בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב לכתב הצבעה 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 והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'128
1380104156025.114/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

3. קביעת זהות יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
נמנעים) בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 15.2.2022 , בדבר מינוי יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4), בכל הקשור למכירת נכסי קאפלה, לאשר את מינויו של יועץ המס אשר יקבל
את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה שלהלן, 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. הצעת ההחלטה: לאשר את מינוי של משרד יולוס גזית ושות' עורכי דין , בהתאם להסכם שכר
הטרחה המצ"ב לכתב הצבעה 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 והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'129
1380104156025.114/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

4. קביעת זהות יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
נמנעים) בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 15.2.2022 , בדבר מינוי יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4), בכל הקשור למכירת נכסי קאפלה, לאשר את מינויו של יועץ המס אשר יקבל
את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה שלהלן, 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. הצעת ההחלטה: לאשר את מינוי של משרד נמרוד ירון ושות' – מיסוי ישראלי ובינלאומי ,

בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב לכתב הצבעה 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 והמימון שבנספח א'

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

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'130
138004721945.2714/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח22:00

1. מימון עלויות בגין שירותי יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה, למעט נמנעים) בהמשך להחלטת אסיפות מחזיקי אגרות החוב סדרות 2 ו- 4 מיום 15.2.2022 , למנות יועץ מס

ולשאת בשכרו ("החלטת המינוי והמימון"), ועל אף האמור בהחלטת המינוי והמימון, מחליטים בזאת מחזיקי אגרות
החוב של סדרה 2 לאשר כי – הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון כלל העלויות בגין שירותי יועץ המס שיבחר על ידי

אסיפות מחזיקי אגרות החוב בד בבד עם אישור החלטה זו ("יועץ המס"). ככל שהחברה תסרב לממן את ההוצאות
האמורות (ומבלי לגרוע מזכויות הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב בקשר עם סירוב כאמור), וככל שאסיפת מחזיקי אג"ח 4

מיום 14.3.2022, תחליט לאשר את החלטת המימון על ידי אגח 4 (כהגדרת מונח זה בכתב ההצבעה של אותה אסיפת
מחזיקים; נוסח החלטת המימון על ידי אגח 4 מצ"ב כנספח ב' לכתב הצבעה זה) (להלן: "החלטת אגח 4"), אזי - מחזיקי

אגרות החוב סדרה 2 מאשרים בזאת את הסכמתם הבלתי חוזרת להחלטת אגח 4, לרבות אישורם והסכמתם לכל
התנאים וההוראות הרלבנטיים למחזיקי אגח סדרה 2 בהחלטת אגח 4 – ובכלל זאת ומבלי לגרוע מן האמור מאשרים בז

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'131
138004721945.2714/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח22:00

2. קביעת זהות יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
נמנעים) בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 15.2.2022 , בדבר מינוי יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4), בכל הקשור למכירת נכסי קאפלה, לאשר את מינויו של יועץ המס אשר יקבל
את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה שלהלן, 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. הצעת ההחלטה: לאשר את מינוי של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר – EY ישראל,
באמצעות רו"ח (עו"ד) רם גרגיר, בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב לכתב הצבעה 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 והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה

נגד
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'132
138004721945.2714/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח22:00

3. קביעת זהות יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
נמנעים) בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 15.2.2022 , בדבר מינוי יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4), בכל הקשור למכירת נכסי קאפלה, לאשר את מינויו של יועץ המס אשר יקבל
את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה שלהלן, 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. הצעת ההחלטה: לאשר את מינוי של משרד יולוס גזית ושות' עורכי דין , בהתאם להסכם שכר
הטרחה המצ"ב לכתב הצבעה 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 והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל



אונ'133
138004721945.2714/03/22ארזיםשירושלים

אג"ח22:00

4. קביעת זהות יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
נמנעים) בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 15.2.2022 , בדבר מינוי יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4), בכל הקשור למכירת נכסי קאפלה, לאשר את מינויו של יועץ המס אשר יקבל
את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה שלהלן, 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. הצעת ההחלטה: לאשר את מינוי של משרד נמרוד ירון ושות' – מיסוי ישראלי ובינלאומי ,

בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב לכתב הצבעה 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 והמימון שבנספח א'

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

נגד
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'134
ירושלים

דוראל
116676800.0015/03/22אנרגיה

1. אישור עדכון לתנאי כהונתו של מר דורון (דורי) דודוביץ כיו"ר דירקטוריון פעיל, וזאת החל מיום 1 בינואר 2022, כמפורטמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבסעיף 2.1 לדוח הזימון

√לא99.08מיוחד

אונ'135
ירושלים

דוראל
116676800.0015/03/22אנרגיה

2. אישור עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה למר יעקב (יקי) נוימן כמנכ"ל החברה, וזאת החל מיום 1 בינואר 2022, כמפורטמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבסעיף 2.2 לדוח הזימון

√לא98.78מיוחד

אונ'136
ירושלים

דוראל
116676800.0015/03/22אנרגיה

רובעברנגדבעד3. עדכון מדיניות התגמול של החברהמיוחדת15:00
√לא97.51מיוחד

אונ'137
ירושלים

מגדל
108116540101210.0116/03/22ביטוח

מיוחדת12:00
1. מינויו של שופט בית המשפט העליון בדימוס, מר חנן מלצר לדירקטור בחברה (שאינו דח"צ), בתוקף החל מיום 14

באפריל, 2022 ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. למנות את שופט בית המשפט העליון בדימוס, מר חנן מלצר,
לדירקטור בחברה (שאינו דח"צ), בתוקף החל מיום 14 באפריל, 2022 ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'138
ירושלים

מגדל
108116540101210.0116/03/22ביטוח

מיוחדת12:00
2. מינויה של ד"ר קרן בר-חוה לדירקטורית בחברה (שאינה דח"צית), החל ממועד אישור האסיפה הכללית ועד תום

האסיפה הכללית השנתית הבאה. למנות את ד"ר קרן בר-חוה לדירקטורית בחברה (שאינה דח"צית), החל ממועד אישור
האסיפה הכללית ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'139
ירושלים

מגדל
108116540101210.0116/03/22ביטוח

3. בחירה בשופט בדימוס מלצר לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, בכפוף למינויו כדירקטור בחברה. לבחור בשופט בדימוסמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדמלצר לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 14 באפריל, 2022.

√לארגיל

אונ'140
ירושלים

מגדל
108116540101210.0116/03/22ביטוח

מיוחדת12:00

4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של השופט בדימוס מלצר בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף של שני שליש
משרה, בכפוף למינויו כדירקטור בחברה ולבחירתו כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיפים 1.11 ו-2 לעיל בהתאמה

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של השופט בדימוס מלצר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף של שני שליש
משרה, בתוקף החל מיום 14 באפריל, 2022, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לא97.02מיוחד

אונ'141
ירושלים

מגדל
108116540101210.0116/03/22ביטוח

מיוחדת12:00
5. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר גבריאל פיקר בגין כהונתו כמנכ"ל בחברה לתקופת הביניים שבין ה-18 בינואר

2022 ועד ל-1 ביולי 2022. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר גבי פיקר בגין כהונתו כמנכ"ל בחברה לתקופת הביניים,
החל ממועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לא99.25מיוחד

אונ'142
ירושלים

הכשרת
6120108802750.0520/03/22הישוב

רובעברנגדבעד1. מינוי מר צפריר הולצבלט לדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים.מיוחדת15:00
√לא98.88מיוחד

אונ'143
ירושלים

הכשרת
6120108802750.0520/03/22הישוב

רובעברנגדבעד2. אישרור מינויה של ד"ר מרים הרן לדירקטורית בלתי תלויה בחברהמיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'144
ירושלים

הכשרת
6120108802750.0520/03/22הישוב

רובעברנגדבעד3. אישרור מינויה של גב' שירית כשר לדירקטורית בלתי תלויה בחברהמיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'145
ירושלים

הכשרת
6120108802750.0520/03/22הישוב

4. בכפוף לאישור יתר הנושאים שעל סדר היום, לאשר הקצאה פרטית לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטהמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדבחברה ו/או קרוביהם

√לארגיל

אונ'146
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0224/03/22אנרג יהש

16:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות

-לא96.99מיוחד

אונ'147
ירושלים

נכסים
69901721312200.0027/03/22ובנין

15:00
מיוחדת

רובעברנגדבעד1. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברהנדחית
√לא73.13מיוחד

אונ'148
1161264127027100.0428/03/22יוחננוףירושלים

1. עדכון תנאיו של מר ציון בן-יוסי, עובד בחברה ובן זוגה של בתה של הגב' שרית יוחננוף, מבעלי השליטה בחברה ומשנהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלמנכ"ל החברה, כמנהל מחסנים רשתי

√לא99מיוחד

אונ'149
1161264127027100.0428/03/22יוחננוףירושלים

2. עדכון תנאי, של מר אפי (רפאל) יוחננוף, עובד בחברה ואחיו של מרדכי יוחננוף, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבחברה, כנאמן צי המשאיות של החברה

√לא99מיוחד

אונ'150
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'151
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'152
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'153
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'154
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'155
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'156
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'157
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

אונ'158
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

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

רוב30/03/22Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG International, as the Company’s independent .10אונ'



√לארגילעברבעדבעדauditor until the next annual general meeting of shareholders of the Companyשנתית281014239416310.0210:00אייסיאלירושלים159

אונ'160
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

נגדבעדApproval of a new Compensation Policy for Office Holders .11שנתית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'161
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

Subject to approval of Proposal 3 and effective as of July 1, 2022, approval of amended compensation terms .12שנתית10:00
of Mr. Yoav Doppelt, the Executive Chairman of the Company, subject only to his reelection at the Meetingנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'162
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

Approval of an equity-based award to Mr. Yoav Doppelt, the Executive Chairman of the Company, subject to .13שנתית10:00
his reelection at the Meetingנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'163
281014239416310.0230/03/22אייסיאלירושלים

נגדבעדApproval of an equity-based award to Mr. Raviv Zoller, the Chief Executive Officer of the Company .14שנתית10:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'164
12601155142970.0430/03/22גי סיטיירושלים

מיוחדת15:00

1. הנושא: אישור הקצאה פרטית של 2,000,000 מניות רגילות של החברה ו-1,000,000 כתבי אופציה המירים למניות רגילות
של החברה לנורסטאר החזקות אינק, בעלת השליטה בחברה. פרטים: ביום 6 בפברואר 2022 אישר דירקטוריון החברה
(לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת) הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ושאינה הצעה פרטית חריגה לבעלת

השליטה בחברה, נורסטאר (באמצעות נורסטאר ישראל), של 2,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה
("מניות רגילות") במחיר של 32.5 ש"ח למניה רגילה ו-1,000,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים ל-1,000,000 מניות

רגילות של החברה במהלך תקופה של 24 חודשים ממועד הקצאתם, בתמורה למחיר מימוש של 40 ש"ח לכל כתב אופציה,
מותאם לאירועי חברה, כגון: חלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות, חלוקת מניות הטבה ושינויים בהון המניות. ההקצאה כאמור

תבוצע בתנאים זהים לתנאי ההקצאה הפרטית למספר משקיעים מסווגים שאושרה ידי הדירקטוריון באותו המועד.
לפרטים נוספים, ראה דוח הקצאה פרטית מיום 13 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-017671) שהמידע האמור בו

נכלל להלן על דרך ההפניה. המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצ

רובעברבעדבעד
√לא69.6מיוחד

אונ'165
7260185550450.1603/04/22ירושליםירושלים

1. מינוי ד"ר רות ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקיןמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל, 2022

√לא100מיוחד

אונ'166
117021600.0504/04/22פולירםירושלים

רובעברבעדבעד1. הקצאת כתבי אופציה ועדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה, מר יובל פלג.מיוחדת12:00
√לא99.07מיוחד

אונ'167
109106526539140.0104/04/22מיטרוניקסירושלים

רובעברנגדבעד1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00
√לא84.31מיוחד

אונ'168
109106526539140.0104/04/22מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, מכח מתאר שעתידה החברה לפרסם, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00
√לא98.19מיוחד

אונ'169
62703426648090.0404/04/22דלתאירושלים

מיוחדת15:00
President, Splendid-1. אישור תנאי העסקתה של גב' גלוריה ונדום (לבית דבח), בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כ
Ladies, Men's &amp; Kids, אותו היא ממלאת מיום 14.2.20218, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ב-1.4.2022 ובהתאם

לתנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח הזימון.
רובעברבעדבעד

√לא97.94מיוחד

אונ'170
138004722039.7205/04/22ארזיםשירושלים

09:00
אג"ח

התייעצות
1. עדכון נוסף ע"י נציג מטעם הברוקר, חברת קושמן ווויקפילד, באשר להתקדמות תהליך המכירה. 2. דיון והתייעצות

√לאדיוןבנוגע לדוחות הכספיים של החברה. 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

אונ'171
1380104156278.405/04/22ארזיםשירושלים

09:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. דיון והתייעצות בנוגע לדוחותיה הכספיים של החברה. 1.2. עדכון נוסף ע"י נציג מטעם הברוקר,
חברת קושמן ווויקפילד, באשר להתקדמות תהליך המכירה. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או

מחזיקי אגרות החוב.
רובדיון

√לארגיל

אונ'172
118017300.0206/04/22טראלייטירושלים

רובעברבעדבעד1. מינוי גב' ורדה טריואקס כדירקטורית בלתי-תלויה בחברהמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'173
118017300.0206/04/22טראלייטירושלים

רובעברבעדבעד2. תיקון סעיף 79 לתקנון החברה לעניין המספר המרבי של חברי הדירקטוריוןמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'174
118017300.0206/04/22טראלייטירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי משקיף לדירקטוריון החברהמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'175
109727885765870.0012/04/22אמותירושלים

15:00
מיוחדת

נדחית

1. אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, לתקופה
נוספת בת 3 שנים, החל מיום 1.1.2022 ועד ליום 31.12.2024, בתמורה לסך של 10.3 מיליון ש"ח לשנה (צמוד למדד

המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2021("מדד הבסיס") אך לא נמוך ממדד הבסיס), אשר ישולמו בארבעה תשלומים
רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף.

רובעברבעדבעד
√לא77.81מיוחד

אונ'176
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2020: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עניינישנתית10:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

אונ'177
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

שנתית10:00

2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. תמצית ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רו"ח

סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרם".

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'178
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

שנתית10:00
3. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

לדוח זימון האסיפה . תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות
זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'179
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

שנתית10:00
4. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי
לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'180
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

שנתית10:00
5. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח

זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול
ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל



אונ'181
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

שנתית10:00
6. לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישוד, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט

בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה . תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתה של גב' טלי בליש-מישוד, אשר
תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

182
אונ'

ירושלים
חברה

5760176605285לישראל
14/04/22

שנתית10:00
7. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי
לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

עברבעדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'183
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

שנתית10:00
8. לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית רות סולומון, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף

2 לדוח זימון האסיפה . תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתה של גב' רות סולומון, אשר תמשיך להיות
זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'184
ירושלים

חברה
576017660528514/04/22לישראל

9. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' רות סולומון, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. תמצית נוסחשנתית10:00
רובעברבעדבעדההחלטה המוצעת: "לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' רות סולומון, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה".

√לארגיל

אונ'185
110000752320210.0214/04/22פז נפטירושלים

מיוחדת15:00
1. לאשר תנאים למתן מענק מיוחד למר עמית כרמל, מנכ"ל פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "פז"א"), חברת בת בבעלות
מלאה של החברה, בסך של 12 משכורות חודשיות, בדרך של חריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בכפוף לאמור

בחלק ב' לדוח הזימון המצ"ב. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח הזימון המצ"ב.
רובעברנגדבעד

√לא96.16מיוחד

אונ'186
110000752320210.0214/04/22פז נפטירושלים

2. לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. לפרטים נוספים ראומיוחדת15:00
רובעברבעדבעדחלק ג' לדוח זימון המצ"ב.

√לא99.77מיוחד

אונ'187
110000752320210.0214/04/22פז נפטירושלים

מיוחדת15:00

3. לאשר הענקת כתב פטור ספציפי מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות המנכ"ל, המכהנים ו/או שיכהנו
מעת לעת בחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה (להלן: "כתב פטור ספציפי מהחברה") וכן הענקת כתב פטור כללי מאחריות

על ידי פז"א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר כיהנו ו/או מכהנים ו/או יכהנו במקביל כנושאי משרה בפז"א, לרבות
מנכ"ל החברה בקשר עם כהונתו כדירקטור בפז"א (להלן: "כתב פטור כללי מפז"א"). נוסח כתבי הפטור מצורפים כנספחים

א' וב' לדוח הזימון המצ"ב. לפרטים נוספים ראו חלק ד' לדוח הזימון המצ"ב.

רובעברנגדבעד
√לא83.76מיוחד

אונ'188
ירושלים

ישראמקו
232017401520825/04/22יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
מבוטלת1. תיקון הסכם השותפות והסכם הנאמנות

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'189
ירושלים

ישראמקו
232017401520825/04/22יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובלא עברבעדבעד2. מינוי מר אהוד שניג כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי

√לא41.55מיוחד

אונ'190
ירושלים

ישראמקו
232017401520825/04/22יהש

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד3. מינוי מר אריה פורר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי

√לא83.62מיוחד

אונ'191
108237957798460.0125/04/22טאוארירושלים

מיוחדת16:00

The Merger Proposal: To approve the acquisition of the Company by Intel FS Inc., a Delaware corporation .1
(“Parent”), including the approval of: (a) the Agreement and Plan of Merger, (as it may be amended from time to

time, the “Merger Agreement”), dated February 15, 2022, by and among Parent, Steel Titanium 2022 Ltd., a
company organized under the laws of the State of Israel and a wholly owned subsidiary of Parent (“Merger Sub”),

Intel Corporation, a Delaware corporation ("Intel") and the Company, pursuant to which Merger Sub will merge
with and into the Company (and will cease to exist as a separate legal entity), and the Company will be the

surviving company and will become a wholly owned subsidiary of Parent and a subsidiary of Intel (the “Merger”);
(b) the Merger itself, on the terms and subject to the conditions set forth in the Merger Agreement; (c) the

consideration to be received by the shareholders of the Company in the Merger, consisting of $53.00 per share in
cash, without

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'192
108237957798460.0125/04/22טאוארירושלים

מיוחדת16:00
The Adjournment Proposal: To approve the adjournment of the extraordinary general meeting to a later date .2
or dates if necessary to solicit additional proxies if there are insufficient votes to approve the Merger Proposal at

.the time of the extraordinary general meeting
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'193
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

√לאל.רדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021שנתית12:00

אונ'194
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

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

√לארגיל

אונ'195
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמירם בם, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית12:00
רובעברנגדבעדהבאה

√לארגיל

אונ'196
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמית בן צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה

√לארגיל

אונ'197
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

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

√לארגיל

אונ'198
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

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

√לארגיל

אונ'199
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

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

√לארגיל

אונ'200
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

8. מינוי מחדש את רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' (E&amp;Y) כרואי חשבון מבקרים של החברה עד לתוםשנתית12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה, כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'201
632018152856926/04/22אינפיניהירושלים

9. לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותי הניהול לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל עם פימי חמש 2012 בע"מ,שנתית12:00
רובעברבעדבעדבעלת השליטה בחברה בהתאם למפורט במסגרת דוח זימון האסיפה.

√לא99.67מיוחד

אונ'202
ירושלים

אפקון
57801386835526/04/22החזקות

רובעברבעדבעד1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של 25,000,000 ש"חשנתית14:30
√לארגיל

אונ'203
323014851613927/04/22מליסרוןירושלים

מיוחדת14:00
1. אישור מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה

השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2022), כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה המצורף לטופס זה

רובעברבעדבעד
√לא92.5מיוחד

רוב2. אישור מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו הראשונה27/04/22אונ'



(היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2022), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה המצורףמיוחדת323014851613914:00מליסרוןירושלים204
לטופס זה

√לא99.51מיוחדעברבעדבעד

אונ'205
230011734513028/04/22בזקירושלים

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחותשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, אשר פורסם ביום 23 במרץ 2022.

אונ'206
ירושלים

230011734513028/04/22בזק
11:00

2. למנות מחדש את משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022, עדשנתית
למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'207
230011734513028/04/22בזקירושלים

3. לאשר את 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

אונ'208
230011734513028/04/22בזקירושלים

4. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תוםשנתית11:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'209
230011734513028/04/22בזקירושלים

5. לאשר את 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

אונ'210
230011734513028/04/22בזקירושלים

6. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תוםשנתית11:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'211
230011734513028/04/22בזקירושלים

7. לאשר את 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'212
230011734513028/04/22בזקירושלים

8. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עדשנתית11:00
רובעברבעדבעדלמועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'213
230011734513028/04/22בזקירושלים

שנתית11:00

9. בכפוף לאישור מינויו של המועמד לכהונה כדירקטור מקרב העובדים כמפורט בסעיף 2.8 לדוח זימון האסיפה, לאשר
מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמד לכהונה כדירקטור מקרב העובדים 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, 18 בינואר 2021 ו – 22 באפריל 2021.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'214
230011734513028/04/22בזקירושלים

רובעברבעדבעד10. לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה כמפורט בסעיף 2.10.1 לדוח זימון האסיפה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'215
230011734513028/04/22בזקירושלים

רובעברבעדבעד11. לאשר את התיקונים לתקנון החברה כמפורט בסעיף 2.11.1 לדוח זימון האסיפה.שנתית11:00
√לארגיל

אונ'216
230011734513028/04/22בזקירושלים

שנתית11:00

12. לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מדיניות
התגמול המעודכנת של נושאי המשרה של החברה, באופן שבגין התקופה שהחל משנת 2022 יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי גם

למענק שנתי, במזומן, בסך של עד 9 משכורות חודשיות (עד 75% משכר הבסיס השנתי), אשר יוענק בהתאם להוראות
מדיניות התגמול המעודכנת.

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'217
230011734513028/04/22בזקירושלים

13. בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 2.14 לדוח זימון האסיפה, לאשר הענקת מענק שנתי בשיקול דעת על סך שלשנתית11:00
רובעברנגדבעדשלוש (3) משכורות חודשיות למר גיל שרון, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, בגין שנת 2021.

√לא83.61מיוחד

אונ'218
230011734513028/04/22בזקירושלים

רובעברנגדנגד14. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לתקופה של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022.שנתית11:00
√לא70.4מיוחד

אונ'219
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

רובעברבעדבעד1. לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2021, בסכום של 300,000 ש"חמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'220
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

2. לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר, משנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בגין שנת 2021מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבסכום של 492,000 ש"ח

√לארגיל

אונ'221
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

3. אישור מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה, סמנכ"ל, מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים, בגין שנת 2021 בסכום שלמיוחדת12:00
רובעברבעדבעד492,000 ש"ח

√לארגיל

אונ'222
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

4. לאשר מענק שנתי משתנה למר בעז ליבוביץ, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים, ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבגין שנת 2021 בסכום של 400,000 ש"ח

√לארגיל

אונ'223
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

רובעברבעדבעד5. לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא, סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי, בגין שנת 2021 בסכום של 400,000 ש"חמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'224
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

6. לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן, סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בגין שנת 2021 בסכוםמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשל 355,000 ש"ח

√לארגיל

אונ'225
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

7. לאשר מענק שנתי משתנה לגב' שרית וייסטוך, סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומנהלת אגף ייעוץ משפטי, בגין שנת 2021מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבסכום של 345,000 ש"ח

√לארגיל

אונ'226
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

רובעברבעדבעד8. לאשר מענק שנתי משתנה לגב' אודי גלעדי, מנהלת משאבי אנוש, בגין שנת 2021 בסכום של 164,000 ש"חמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'227
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

רובעברבעדבעד9. לאשר מענק שנתי משתנה לגב' מיכל קופרשטיין, מזכיר הבנק וחברות בנות, בגין שנת 2021 בסכום של 154,000 ש"חמיוחדת12:00
√לארגיל

אונ'228
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

10. אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א ו- 267 ב לחוק החברות ובהתאם להוראות ניהולמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבנקאי תקין, נב"ת 301Aבהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח המיידי כנספח א'.

√לא91.31מיוחד

אונ'229
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

מיוחדת12:00

11. בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 1.3 שעל סדר היום, לאשר
את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, כך שמשכורתו החודשית (ברוטו) של יו"ר הדירקטוריון
תעמוד על סך של 146,800 ש"ח (כשהיא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע ב- 1.4.2022), החל מיום 1 באפריל 2022.

ביתר תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר נהרי, לא יחול כל שינוי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'230
72601855504528/04/22ירושליםירושלים

מיוחדת12:00

12. בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 3.3 לעיל, לאשר את תנאי
הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן, המפורטים בנספח ב' המצ"ב לדוח המיידי, לתקופה של ארבע

שנים החל מיום 1.4.2022 או המועד בו יתקבל אישור בנק ישראל למינויו של מר קפלן כמנכ"ל הבנק, לפי המאוחר
מבניהם.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'231
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020שנתית12:00
מבוטלתדיוןולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 לרבות, בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"חות הדירקטוריון.

הורד
מסדר
היום

√לאל.ר

רובהורד2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית28/04/22אונ'



מסדרמבוטלתהבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.שנתית2590248586561012:00בתי זיקוקירושלים232
היום

√לארגיל

אונ'233
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה קפלינסקי פלג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשרשנתית12:00
מבוטלתתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'234
ירושלים

2590248586561028/04/22בתי זיקוק
12:00

4. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתוםשנתית
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

מבוטלת
הורד

מסדר
היום

רוב
רגיל

√לא

אונ'235
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית12:00
מבוטלתהשנתית הבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'236
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר רון הדסי, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתיתשנתית12:00
מבוטלתהבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'237
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתיתשנתית12:00
מבוטלתהבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'238
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית12:00
מבוטלתהשנתית הבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'239
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יאיר כספי, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתיתשנתית12:00
מבוטלתהבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'240
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר רפאל ערד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתיתשנתית12:00
מבוטלתהבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'241
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

11. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' נירה דרור, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית12:00
מבוטלתהשנתית הבאה של החברה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'242
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

רובעברבעדבעד12. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליוני דולר ארה"ב.שנתית12:00
√לא99.99מיוחד

אונ'243
2590248586561028/04/22בתי זיקוקירושלים

רובעברבעדבעד13. אישור הארכת התקשרות עם אלכס פסל, דירקטור ובעל שליטה בחברהשנתית12:00
√לא96.91מיוחד

אונ'244
759019409402328/04/22גב יםירושלים

רובעברבעדבעד1. מינויה של גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים.מיוחדת14:00
√לא99.49מיוחד

אונ'245
ירושלים

נכסים
699017213122028/04/22ובנין

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' נטלי משען-זכאי, כמנכ"לית החברהמיוחדת15:30
√לא89.86מיוחד

אונ'246
ירושלים

נכסים
699017213122028/04/22ובנין

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון כהן, כיו"ר דירקטוריון החברהמיוחדת15:30
√לא97.52מיוחד

אונ'247
ירושלים

נכסים
699017213122028/04/22ובנין

רובעברבעדבעד3. אישור כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב ו/או מטעמם של בעלי השליטה בחברהמיוחדת15:30
√לא99.98מיוחד

אונ'248
ירושלים

נכסים
699017213122028/04/22ובנין

רובעברבעדבעד4. אישור כתבי פטור לנושאי משרה בחברה מקרב ו/או מטעמם של בעלי השליטה בחברה החברהמיוחדת15:30
√לא96.98מיוחד

אונ'249
11051392302302/05/22באבלסירושלים

1. אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם באבלס מותגים בע"מ ובעלי מניותיה ואישור ההחלטות הנלוות להסכםמיוחדת10:00
רובעברנגדנגדהמיזוג כמקשה אחת.

√לא58.97מיוחד

אונ'250
11051392302302/05/22באבלסירושלים

רובעברבעדבעד2. מינויו של מר רונן טויטו כיו"ר דירקטוריון בחברה.מיוחדת10:00
√לא71.72מיוחד

אונ'251
11051392302302/05/22באבלסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינויו של מר יודי לזר כדירקטור בחברה.מיוחדת10:00
√לא58.7מיוחד

אונ'252
11051392302302/05/22באבלסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינויו של מר יצחק שלום פריד כדירקטור בחברה.מיוחדת10:00
√לא58.7מיוחד

אונ'253
11051392302302/05/22באבלסירושלים

רובעברנגדנגד5. מינויו של מר אהרון נחום כדירקטור בחברה.מיוחדת10:00
√לא58.28מיוחד

אונ'254
ירושלים

נטו
110509794170502/05/22מלינדה

14:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

√לאל.רדיוןדיוןלרבות שכר טרחת רואה החשבון.

אונ'255
ירושלים

נטו
110509794170502/05/22מלינדה

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה , זיו האפט , עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת

רובעברבעדבעדדירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

אונ'256
ירושלים

נטו
110509794170502/05/22מלינדה

14:00
שנתית

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

אונ'257
ירושלים

נטו
110509794170502/05/22מלינדה

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור עמיהוד גולדין כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'258
ירושלים

נטו
110509794170502/05/22מלינדה

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של הדירקטורית גלית מלול כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפהומיוחדת
√לארגיל

אונ'259
ירושלים

נטו
110509794170502/05/22מלינדה

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של הדירקטור ד"ר יעקב (ג'קי) סרוב כמפורט בסעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה.ומיוחדת
√לארגיל

√לא99.98רובעברבעדבעד7. מתן התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד למר דוד עזרא ,מבעלי השליטה בחברה, המכהן כיו"ר הדירקטוריון בחברה וזאתשנתית110509794170502/05/22נטואונ'260



מיוחדלתקופה נוספת של 3 שנים שתחילתה מיום 6 באוקטובר 2021 כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.ומיוחדת14:00מלינדהירושלים

אונ'261
ירושלים

נטו
110509794170502/05/22מלינדה

14:00
שנתית

ומיוחדת
8. רכישת מניות פאלאס תעשיות נטו (2014) בע"מ על ידי החברה מאת נטו מ.ע. אחזקות בע"מ-בעלת השליטה בחברה

רובעברבעדבעדכמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.
√לא76.63מיוחד

אונ'262
ירושלים

אפקון
57801386835503/05/22החזקות

מיוחדת14:30

1. אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, חברה
בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2022, במסגרתו

מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר דירקטוריון, מר ישראל רייף. בהתאם ובשים לב לאמור,
יעודכנו סעיפים 4.3, 7.2.4 ו- 11.1 למדיניות התגמול,אשר אושרה ביום 23 באוגוסט 2020 על ידי האסיפה הכללית לתקופה

של שלוש שנים, ללא שינוי בתקופת מדיניות התגמול

רובעברנגדבעד
√לא60.42מיוחד

אונ'263
23501020642603/05/22בית הזהבירושלים

1. אישור הארכת התקשרות החברה עם תאגיד בבעלותו ושליטתו של מר אהוד רובינשטיין, מבעלי השליטה בחברה,מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהמכהן כדירקטור בחברה בקשר להעמדת שירותים לחברה בתוקף החל מיום 23 ביולי 2022.

√לא79.66מיוחד

אונ'264
23501020642603/05/22בית הזהבירושלים

רובעברנגדנגד2. אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים.מיוחדת15:00
√לא71.46מיוחד

אונ'265
23501020642603/05/22בית הזהבירושלים

3. אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו של מר גולן רובינשטין, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כמנכ"ל החברה,מיוחדת15:00
רובעברנגדנגדלתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

√לא71.46מיוחד

אונ'266
23501020642603/05/22בית הזהבירושלים

4. אישור עדכון והארכת תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, בקשר עם כהונתומיוחדת15:00
רובעברנגדנגדכמנהל מקומי באנגליה.

√לא91.76מיוחד

אונ'267
110387857292203/05/22רבלירושלים

√לאדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית15:00

אונ'268
110387857292203/05/22רבלירושלים

רובעברבעדבעד2. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'269
110387857292203/05/22רבלירושלים

רובעברבעדבעד3. למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'270
110387857292203/05/22רבלירושלים

רובעברבעדבעד4. למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'271
110387857292203/05/22רבלירושלים

רובעברבעדבעד5. למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'272
110387857292203/05/22רבלירושלים

רובעברבעדבעד6. למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'273
110387857292203/05/22רבלירושלים

רובעברבעדבעד7. למנות את מר גדעון אלטמן לדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'274
110387857292203/05/22רבלירושלים

8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון Deloitte בריטמן אלמגור זוהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עדשנתית15:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'275
110387857292203/05/22רבלירושלים

9. לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועדשנתית15:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה

√לא99.12מיוחד

אונ'276
110387857292203/05/22רבלירושלים

10. לאשר את מינויה של גב' גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החלשנתית15:00
רובעברבעדבעדממועד אישור האסיפה

√לא100מיוחד

אונ'277
110387857292203/05/22רבלירושלים

רובעברבעדבעד11. לאשר את עדכון מחיר ארוחת הצהריים על פי הסכם ההסעדה, החל מיום 1 במרץ 2022שנתית15:00
√לא99.99מיוחד

אונ'278
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2021 , הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"חשנתית16:00
√לאל.רדיוןדיוןהדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית (ללא החלטה)

אונ'279
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר,שנתית16:00
רובעברבעדבעדארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.

√לארגיל

אונ'280
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנותשנתית16:00
רובעברנגדנגדמחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.

√לארגיל

אונ'281
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

4. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) –שנתית16:00
רובעברבעדבעדמוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל (להלן: "הראל") כדירקטור בדירקטוריון החברה.

√לארגיל

אונ'282
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

5. מינויו מחדש של מר יובל ברונשטיין המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) –שנתית16:00
רובעברבעדבעדמוצע למנות מחדש את מר יובל ברונשטיין (להלן: "ברונשטיין") כדירקטור בדירקטוריון החברה.

√לארגיל

אונ'283
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

6. מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) –שנתית16:00
רובעברבעדנגדמוצע למנות מחדש את מר שחר עקה (להלן: "עקה") כדירקטור בדירקטוריון החברה.

√לארגיל

אונ'284
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

שנתית16:00

7. אישור הענקת מענק כספי מיוחד למר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים החברה, וכן אישור שינויים לא מהותיים
בתנאי העסקתו (החלטה) - (1) להעניק, בהתאם להוראות סעיף 11.1 למדיניות התגמול של החברה, מענק כספי מיוחד בסך

527 אלפי ש"ח למר שחר עקה, סמנכ"ל הכספים ודירקטור בחברה; (2) להגדיל את השכר החודשי ודמי הייעוץ המשולמים
למר עקה בגין כהונתו כסמנכ"ל הכספים של החברה ב-10% כ"א, באופן שבו נכון לחודש מרץ 2022 השכר החודשי ודמי

הייעוץ יסתכמו בכ-43 אלפי ש"ח ובכ-63 אלפי ש"ח, בהתאמה; ו-(3) להגדיל את סכום תקרת המענק השנתי של מר עקה
ב-10% (באופן שיעמוד על כ-2.18 מיליון ש"ח לתום שנת 2021 (להלן: "התקרה המעודכנת"), כאשר סכום התקרה המעודכנת

יוגדל בתום כל שנה קלנדרית, החל מתום שנת 2022, בשיעור של 4%); .

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'285
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

שנתית16:00

8. הארכת תוקף התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל - בניו של מר דוד פתאל, מנכ"ל ויו"ר
הדירקטוריון, בעל השליטה בחברה (החלטה) - להאריך את תוקפה של ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח

הזימון, לבניו של מר דוד פתאל – יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה - ה"ה נדב, אסף ויובל פתאל - ממועד אישור
האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור.

רובעברבעדבעד
√לא99.91מיוחד

אונ'286
ירושלים

פתאל
1143429594424504/05/22החזקות

שנתית16:00

9. הארכת תוקף התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל - בניו של מר דוד פתאל, מנכ"ל ויו"ר
הדירקטוריון, בעל השליטה בחברה (החלטה) - להאריך את תוקפה של ההתחייבות לפטור, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח

הזימון, לבניו של מר דוד פתאל – יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה - ה"ה נדב, אסף ויובל פתאל - ממועד אישור
האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור.

רובעברבעדבעד
√לא96.6מיוחד

√לא91.16רובעברבעדבעד1. אישור המשך העסקתו ותנאי העסקתו של מר אסף יגודה כאיש מכירות מיום 25/04/22 ואילךמיוחדת35401931942108/05/22טלסיסאונ'287



מיוחד10:00ירושלים

אונ'288
35401931942108/05/22טלסיסירושלים

2. אישור המשך התקשרות עם ארלדן השקעות בע"מ בגין שירותי יו"ר דירקטוריון בחברת ואריסיייט מ- 25/04/2022מיוחדת10:00
רובעברבעדבעדלתקופה בת שלוש שנים.

√לא100מיוחד

אונ'289
35401931942108/05/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד3. הענקת כתב פטור ושיפוי לנושאי משרה שהחברה רואה בהם, למען הזהירות, בעלי שליטה ולקרוביהםמיוחדת10:00
√לא99.24מיוחד

אונ'290
ירושלים

גנריישן
1156926008/05/22קפיטל

√לאדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.שנתית17:00

291
אונ'

ירושלים
גנריישן
11569260קפיטל

08/05/22
שנתית17:00

2. מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור
עברבעדבעדהאסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

רוב
√לארגיל

אונ'292
ירושלים

גנריישן
1156926008/05/22קפיטל

3. אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית אתשנתית17:00
רובעברבעדבעדהארכת הכהונה, קרי מיום 8 במאי 2022 ולתקופה של שלוש שנים

√לא96.18מיוחד

אונ'293
ירושלים

גנריישן
1156926008/05/22קפיטל

4. אישור מינויו מחדש של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכלליתשנתית17:00
רובעברבעדבעדאת הארכת הכהונה, קרי מיום 8 במאי 2022 ולתקופה של שלוש שנים

√לא95.68מיוחד

אונ'294
ירושלים

גנריישן
1156926008/05/22קפיטל

5. אישור מינויו מחדש של מר אשר גרינבאום כדירקטור חיצוני בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את הארכתשנתית17:00
רובעברבעדבעדהכהונה, קרי מיום 8 במאי 2022 ולתקופה של שלוש שנים

√לא96.51מיוחד

אונ'295
ירושלים

גנריישן
1156926008/05/22קפיטל

6. אישור מינויה מחדש של הגברת ענת קינן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפהשנתית17:00
רובעברבעדבעדהכללית את הארכת הכהונה, קרי מיום 8 במאי 2022 ולתקופה של שלוש שנים

√לא99.98מיוחד

אונ'296
1104488190577509/05/22מגה אורירושלים

√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021.שנתית12:00

אונ'297
1104488190577509/05/22מגה אורירושלים

2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר צחי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'298
1104488190577509/05/22מגה אורירושלים

3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עמית ברגר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאהשנתית12:00
רובעברבעדבעדשל בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'299
1104488190577509/05/22מגה אורירושלים

4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) מר משה הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'300
1104488190577509/05/22מגה אורירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'301
138004722039.7210/05/22ארזיםשירושלים

10:45
אג"ח

התייעצות

1. עדכון הברוקר באשר להצעות שהתקבלו לרכישת נכסי קאפלה. 2. עדכון מאת יועץ המס אשר נשכר על ידי מחזיקי
אגרות החוב, באשר לחבויות מס אפשריות הכרוכות במכירת נכסי קאפלה, וכן חבויות מס אפשריות הכרוכות בהבאת

כספי תמורת המכר לישראל. 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'302
1380104151334.710/05/22ארזיםשירושלים

10:45
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון הברוקר באשר להצעות שהתקבלו לרכישת נכסי קאפלה. 1.2. עדכון מאת יועץ המס אשר נשכר
על ידי מחזיקי אגרות החוב, באשר לחבויות מס אפשריות הכרוכות במכירת נכסי קאפלה. וכן חבויות מס אפשריות
הכרוכות בהבאת כספי תמורת המכר לישראל. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי

אגרות החוב

√לאדיון

אונ'303
ירושלים

פורמולה
256016282791010/05/22מערכות

To re-elect Mr. Marek Panek to the Company’s board of directors (the “Board”), to hold office until the .1שנתית14:00
Company’s next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'304
ירושלים

פורמולה
256016282791010/05/22מערכות

To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until the Company’s next annual general meeting .2שנתית14:00
of shareholders and until his successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'305
ירושלים

פורמולה
256016282791010/05/22מערכות

To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until the Company’s next annual general meeting of .3שנתית14:00
shareholders and until his successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'306
ירושלים

פורמולה
256016282791010/05/22מערכות

To elect Mr. Tomer Jacob as an external director who will serve on the Board for a three-year term pursuant to .4שנתית14:00
the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the “Companies Law”), and to approve the terms of his compensationבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'307
ירושלים

פורמולה
256016282791010/05/22מערכות

To elect Ms. Relly Danon as an external director who will serve on the Board for a three-year term pursuant to .5שנתית14:00
the Companies Law, and to approve the terms of her compensationבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'308
ירושלים

פורמולה
256016282791010/05/22מערכות

שנתית14:00

To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, a .6
member firm of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent registered public accounting firm,
and to authorize the Board and/or its audit committee to fix the compensation for such independent registered

public accountants

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'309
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2021שנתית12:00

אונ'310
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט - BDO כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו

√לארגיל

אונ'311
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

3. לאשר את מינויו מחדש של יו"ר דירקטוריון החברה, מר מרדכי יוחננוב, כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכלליתשנתית12:00
רובעברנגדנגדשנתית הבאה של בעלי מניות החברה

√לארגיל

אונ'312
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

4. לאשר את מינויו מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלישנתית12:00
רובעברנגדנגדמניות החברה

√לארגיל

אונ'313
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

5. לאשר את מינויה מחדש של הגב' שרית יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלישנתית12:00
רובעברנגדנגדמניות החברה

√לארגיל

אונ'314
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

6. לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלישנתית12:00
רובעברנגדנגדמניות החברה

√לארגיל

אונ'315
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' אתי לנגרמן כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלישנתית12:00
רובעברבעדבעדמניות החברה

√לארגיל



אונ'316
ירושלים

11612641270271011/05/22יוחננוף
12:00

רובלא עברנגדבעד8. הענקת מענק מיוחד למר אלעד חרזי, משנה למנכ"ל החברהשנתית
מיוחד

√לא5.89

אונ'317
11612641270271011/05/22יוחננוףירושלים

רובעברבעדבעד9. הענקת מענק מיוחד למר עוז יוסף, סמנכ"ל הכספים של החברהשנתית12:00
√לא93.5מיוחד

אונ'318
138004722039.7211/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00

1. רקע: בהמשך לאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-(סדרה 4) אשר התקיימו ביום 10.5.2022 ובהן נמסר עדכון
למחזיקי אגרות החוב וכן התקיים דיון להעלאת כתב הצבעה בדבר שאלת מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב (כתב

הצבעה באשר לנושאים אחרים שנדונו באסיפה - יצא בהמשך). אישור המחזיקים באם למנות נציגות משותפת למחזיקי
אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) לענייני מכירת נכסי קאפלה באנגליה ופעולות נוספות ככל שתידרשנה - (הרוב הדרוש

לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר מינוי של
נציגות משותפת הן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) והן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) לצורך קידום הליכי מכירת נכסי

קאפלה ופעולות נוספות ככל שתידרשנה. סמכויות הנציגות יפורטו בעת מינויה בפועל של הנציגות, ככל שתמונה. 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 שבספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק

בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעבר
√לארגיל

אונ'319
138004722039.7211/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00
2. מספר חברי הנציגות יהיה : עד שלושה (3) חברי נציגות – (לעניין בחירת מספר חברי הנציגות אנא ראו פירוט בהמשך).

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א'
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עבר
√לארגיל

אונ'320
138004722039.7211/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00
3. מספר חברי הנציגות יהיה : עד שני (2) חברי נציגות – (לעניין בחירת מספר חברי הנציגות אנא ראו פירוט בהמשך).

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א'
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעבר
√לארגיל

אונ'321
138004722039.7211/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00
4. מספר חברי הנציגות יהיה : חבר (1) נציגות אחד – (לעניין בחירת מספר חברי הנציגות אנא ראו פירוט בהמשך).

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א'
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עבר
√לארגיל

אונ'322
1380104151334.711/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00

1. רקע: בהמשך לאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-(סדרה 4) אשר התקיימו ביום 10.5.2022 ובהן נמסר עדכון
למחזיקי אגרות החוב וכן התקיים דיון להעלאת כתב הצבעה בדבר שאלת מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב (כתב
הצבעה באשר לנושאים אחרים שנדונו באסיפה - יצא בהמשך). 1.1. אישור המחזיקים באם למנות נציגות משותפת

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) לענייני מכירת נכסי קאפלה באנגליה ופעולות נוספות ככל ויידרשו - (הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר
מינוי של נציגות משותפת הן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) והן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) לצורך קידום הליכי

מכירת נכסי קאפלה ופעולות נוספות ככל שיידרשו. סמכויות הנציגות יפורטו בעת מינויה בפועל של הנציגות, ככל
שתמונה. ? ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן
מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-

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

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'323
1380104151334.711/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00
1.2. מספר חברי הנציגות יהיה : עד שלושה (3) חברי נציגות – (לעניין בחירת מספר חברי הנציגות אנא ראו פירוט

בהמשך). ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-
נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'324
1380104151334.711/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00
1.3. מספר חברי הנציגות יהיה: עד שני (2) חברי נציגות – (לעניין בחירת מספר חברי הנציגות אנא ראו פירוט בהמשך).
ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א'

להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
רובעברבעד

√לארגיל

אונ'325
1380104151334.711/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח21:00
1.4. מספר חברי הנציגות יהיה: חבר (1) נציגות אחד – (לעניין בחירת מספר חברי הנציגות אנא ראו פירוט בהמשך).

ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א'
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'326
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
1. יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת 2021, אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה

√לאל.רדיוןדיוןלשנת 2021, ביום 27 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-035011) ("הדוח התקופתי").

אונ'327
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת

2. מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון
המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של

רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שהיו כאלה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'328
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

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

אונ'329
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

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

אונ'330
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

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

אונ'331
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו של מר ישי פוקס לדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'332
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. הארכת כהונתו של מר דני רימוני כדח"צ לתקופת כהונה שלישית בת 3 שניםומיוחדת
√לא99מיוחד

אונ'333
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת

8. אישור תיקון חד פעמי למדיניות התגמול בדבר מענק מיוחד וחד פעמי בסך כולל של 1.6 מיליון ש"ח אשר ישולם
למספר נושאי משרה בחברה מעבר למענק השנתי בגין 2021 (ולא יותר מ-400 אש"ח לנושא משרה) כמפורט בסעיף 1.5

לדוח אסיפה
רובעברנגדבעד

√לא97מיוחד

אונ'334
1087022132447612/05/22פוקסירושלים

12:00
שנתית

ומיוחדת
9. אישור מענק מיוחד וחד פעמי בסך של 400 אש"ח למר אלעד ורד, משנה למנכ"ל בתחום הרכש והלוגיסטיקה וקרוב של

רובעברבעדבעדבעל שליטה (בחריגה ממדיניות התגמול) כמפורט בסעיף 1.6 לדוח אסיפה
√לא97.11מיוחד

אונ'335
126011551429712/05/22גי סיטיירושלים

מיוחדת14:00

1. הנושא: שינוי שם החברה פרטים: מוצע לאשר את שינוי שם החברה לג'י סיטי בע"מ (באנגלית G City Ltd) או לכל
G City שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות. ההחלטה: לשנות את שם החברה לשם ג'י סיטי בע"מ (באנגלית
Ltd) או לכל שם דומה או אחר שיאושר על ידי רשם החברות , וכן ולתקן את תקנון החברה אשר ישקף את שינוי שם

החברה כפי שיאושר על ידי רשם החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

2. הנושא: אישור תנאי כהונתו של מר מודי קניגסברג, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בגזית
ברזיל. פרטים: מר מודי קניגסברג מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 1 בינואר 2022. לפרטים אודות מר קניגסברג,



אונ'336
126011551429712/05/22גי סיטיירושלים

מיוחדת14:00

ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021 כפי שפורסם ביום 23 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033577)
("הדוח התקופתי"), אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. לפרטים אודות הגמול שלו זכאי מר קניגסברג החל

ממועד תחילת כהונתו ועד ליום 1 במאי, 2022, וכן לגמול שלו יהיה זכאי מר קניגסברג החל מיום 1 במאי, 2022, ראו סעיף
יא' לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, זכאי מר קניגסברג לכיסוי
חבותו בביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן להתחייבות לפטור ושיפוי, כמפורט בתקנה 29א לדוח התקופתי, אשר המידע

הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. מאחר ומר קניגסברג מונה לכהונה כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה
של החברה, הפעילה בברזיל (להלן: "גזית ברזיל"), מוצע לאשר, בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו של מר קניגסברג בגזית

ברזיל, תשלום גמול בגין כהונתו בדירקטוריון גזית

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'337
ירושלים

נאוויטס
114196953112215/05/22פטרו

15:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור
ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה וכמפורט בסעיף

2.1 לדוח הזימון.
רובעברבעדבעד

√לא99.99מיוחד

אונ'338
ירושלים

נאוויטס
114196953112215/05/22פטרו

15:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

2. למנות את משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מתאריך 20.6.2022 ולאשר
רובעברבעדבעדכי יהיה זכאי לקבל שכר חודשי בסך של 4,000 דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ), כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.

√לא99.97מיוחד

אונ'339
ירושלים

נאוויטס
114196953112215/05/22פטרו

15:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

3. לאשר הענקת בונוס של 14.6 משכורות חודשיות ברוטו למר חנן וולף (בסך של כ- 400 אלפי דולר), בהתאם להוראות
רובעברבעדבעדמדיניות התגמול, וכמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.

√לא95.95מיוחד

אונ'340
ירושלים

מניבים
114057348418816/05/22ריט

שנתית13:00
1. הצגה ודיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021
אשר פורסם ביום 17.3.2022 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

בע"מ (אסמכתא 2022-01-031087).
√לאל.רדיוןדיוןדיון

אונ'341
ירושלים

מניבים
114057348418816/05/22ריט

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'342
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית16:00

אונ'343
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'344
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'345
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'346
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'347
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'348
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'349
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'350
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'351
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'352
7160193186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'353
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית16:00

אונ'354
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'355
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'356
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'357
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'358
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'359
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'360
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'361
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'362
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

אונ'363
7160353186916/05/22מטעי הדרירושלים

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

1. בהתאם לרקע המפורט בזימון המצ"ב, מחזיקי אגרות החוב מתבקשים להחליט האם להורות לחברה למכור את נכסי



אונ'364
138004723425.0816/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

קאפלה בתנאים המפורטים לעיל. הפעלת זכות מחזיקי אגרות החוב לחייב את החברה למכור את נכסי קאפלה באנגליה -
(הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% (3/4) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, וזאת באופן מצרפי לשתי

הסדרות למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמנים להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרות 2 ו – 4)
של החברה מימשו את זכותם לפי סעיף 28.1 להסדר משנת 2016 הקובע כי קיימת להם זכות לדרוש מהחברה למכור את

"נכסי קאפלה" וזאת בהתאם להצעה עליה דיווח והמליץ הברוקר, אשר מונה ע"י המחזיקים לצורך איתור רוכשים לאותם
נכסים, באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות 2 ו-4) מיום 10.5.2022, בסכום של 57 מיליון לירות שטרלינג (ברוטו ובין

היתר לפני הוצאות מכירה, תשלום מיסים או היטלים או אגרות באנגליה וכן תשלום אפשרי של מיסים או היטלים או
אגרות נוספים). וכן, לאשר ולהורות לנאמנים להודיע לברוקר, שמונה על ידי מחזיקי אגרות החוב, כי מחזיקי אגרות החוב

(סדרה 2) ו-(סדרה 4) החליטו להתקדם בהליך המכירה עם המציע אשר הומלץ על ידי הב

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'365
1380104154223.716/05/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. רקע: בהמשך לאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-(סדרה 4) אשר התקיימו ביום 10.5.2022 אשר בהן: (א) הוצג
למחזיקים דיווח מן הברוקר לפיו קיבל הברוקר הצעות בלתי מחייבות ומותנות לרכישת נכסי קאפלה; (ב) הוצגה

למחזיקים המלצת הברוקר להתקדם עם ההצעה הגבוהה בסכום של 57 מיליון לירות שטרלינג, אשר כפופה בין היתר
להשלמת בדיקות נאותות ועריכת מסמכי העסקה. סכום זה הינו סכום ברוטו, לפני הוצאות המכירה ולפני תשלומי

מיסים; (ג) ניתנה התייחסות כללית לסוגיית המס ולאי הודאות הכרוכה בה שנובעת בין היתר מחבויות מס שלאחר
השלמת המכירה ועד לחלוקת הכסף למחזיקי אגרות החוב. להערכת יועץ המיסוי, אשר מונה על ידי המחזיקים, מחד -

בתרחיש קיצון חבות המס הכרוכה בכל הפעולות שלאחר השלמת המכירה ועד לביצוע התשלום למחזיקים תביא לקבלה
של כ-90% מערך החוב הנוכחי (פארי) למחזיקים, כאשר מאידך להערכתו קיימים תרחישים נוספים בהם התשלום

למחזיקים יעמוד על סכום העולה על ערך החוב הנוכחי באופן שיזכה את מחזיקי אגרות החוב בתוספת תשלום מעל ערך
החוב הנוכחי.הערכה זו נסמכת על בדיקות שבוצעו על ידי יועץ המס בהסתמך על המידע והמסמכים שהתקבלו מהחברה.

מחזיק

רובעברבעד
√לא99.91מיוחד

אונ'366
108782446845517/05/22אל עלירושלים

√לאדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית15:00

אונ'367
108782446845517/05/22אל עלירושלים

2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריוןשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה לקבוע את תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה

√לארגיל

אונ'368
108782446845517/05/22אל עלירושלים

3. לאשר מינוי מחדש של מר עמיקם בן צבי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידישנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'369
108782446845517/05/22אל עלירושלים

4. לאשר מינוי מחדש של מר קנת' ניל רוזנברג, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי עלשנתית15:00
רובעברבעדבעדידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'370
108782446845517/05/22אל עלירושלים

5. לאשר מינוי מחדש של מר דרל הגלר, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידישנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'371
108782446845517/05/22אל עלירושלים

6. לאשר מינוי מחדש של מר ג'ייסון גרינבלט לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועדשנתית15:00
רובעברבעדבעדלמועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'372
108782446845517/05/22אל עלירושלים

7. לאשר מינוי מחדש של מר מרדכי (מוטי) אנגלמן לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפהשנתית15:00
רובעברבעדבעדהכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'373
108782446845517/05/22אל עלירושלים

8. לאשר מינוי מחדש של ד"ר אמנון שרייבר (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפהשנתית15:00
רובעברבעדבעדהכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'374
108782446845517/05/22אל עלירושלים

9. לאשר מינוי מחדש של מר גבריאל מימון (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפהשנתית15:00
רובעברבעדבעדהכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'375
ירושלים

ישראמקו
232017401520819/05/22יהש

12:30

יחידת
השתתפות

מיוחדת
נדחית

רובלא עברבעדבעד1. תיקון הסכם השותפות והסכם הנאמנות
√לא90.62מיוחד

אונ'376
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election of Director - Ducau . .1כללית16:00
√לארגיל

אונ'377
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election of Director - Bonnier . .2כללית16:00
√לארגיל

אונ'378
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election of Director - Charney . .3כללית16:00
√לארגיל

אונ'379
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election of Director - Cohen . .4כללית16:00
√לארגיל

אונ'380
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election - Fine . .5כללית16:00
√לארגיל

אונ'381
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election of Director - Foo . .6כללית16:00
√לארגיל

אונ'382
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election of Director - Kaufman . .7כללית16:00
√לארגיל

אונ'383
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדRe-Election of Director - Sen . .8כללית16:00
√לארגיל

אונ'384
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending December 31, 2022 and Authorization of . .9כללית16:00
Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remunerationרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'385
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברנגדנגדTo Authorize the Ordinary Share Issuances . .10כללית16:00
√לארגיל

אונ'386
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

כללית16:00
To Authorize the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or . .11

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

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'387
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

רובעברבעדבעדTo Approve the Renewal of the Share Purchase Authorization . .12כללית16:00
√לארגיל



אונ'388
ירושלים

קנון
1134139393813319/05/22הולדינגס

בעדבעדTo Approve the Capital Reduction in Respect of the Distribution . .13כללית16:00
עבר (רוב

מיוחד
ללא

פירוט)

רוב
√לא75מיוחד

אונ'389
ירושלים

ריט
אזורים

ליוי
1162775022/05/22

17:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021נדחית

אונ'390
ירושלים

ריט
אזורים

ליוי
1162775022/05/22

17:00
שנתית
נדחית

2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד
רובעברבעדבעדאישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

391
אונ'

ירושלים
ריט

אזורים
ליוי

11627750
22/05/22

17:00
שנתית
עברנגדבעד3. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברהנדחית

רוב
√לא80.05מיוחד

אונ'392
ירושלים

ריט
אזורים

ליוי
1162775022/05/22

17:00
שנתית
רובעברנגדבעד4. הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברהנדחית

√לארגיל

אונ'393
ירושלים

ריט
אזורים

ליוי
1162775022/05/22

17:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. אישור הענקת מענק שנתי בשיקול דעת למנכ"ל החברה, מר ערן ענבים, בגין שנת 2021נדחית

√לא95.12מיוחד

אונ'394
613034294134123/05/22ישרסירושלים

1. מינויו של מר עודד שמיר לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה מיום 1 ביונימיוחדת12:00
רובעברבעדבעד2022

√לא99.95מיוחד

אונ'395
613034294134123/05/22ישרסירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עדי דנה, מנכ"ל החברהמיוחדת12:00
√לא97.56מיוחד

אונ'396
138004723/05/22ירושלים

√לא16:00

אונ'397
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020שנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 לרבות, בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"חות הדירקטוריון.

אונ'398
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

אונ'399
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה קפלינסקי פלג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשרשנתית12:00
רובעברבעדבעדתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'400
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

4. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתוםשנתית12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'401
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'402
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר רון הדסי, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'403
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'404
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'405
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר רפאל ערד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'406
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

10. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' נירה דרור, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'407
2590248586561024/05/22בתי זיקוקירושלים

11. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' אריאלה לזרוביץ, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתוםשנתית12:00
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'408
1380104154223.724/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת וסמכויות חברי הנציגות - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל, של
הקולות המיוצגים בהצבעה). בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2022 , בדבר מינוי נציגות משותפת

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) לענייני מכירת נכסי קאפלה באנגליה ופעולות נוספות ככל ויידרשו, לאשר את
מינויו של עד שני (2) חברי הנציגות, וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה. כל מחזיק רשאי להצביע

בעד או נגד כל אחד מהמועמדים שלהלן. ההחלטה על בחירת נציגים הינה שלובה בסמכויות חברי הנציגות וכן במימון
שכר טרחתם של נציגים בשכר כמפורט מטה. 1- בוריס שניידמן וואר קפיטל המועמד ישמש בנציגת ללא תמורה/שכר, ככל

וייבחר

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'409
1380104154223.724/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נגד2. זאב לבנברג קו"ח המועמד והצעתו מצ"ב כ-נספח 2 לזימון זה, כפי שהועברו על ידי המועמדנדחית
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'410
1380104154223.724/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

בעד3. ניר שובל קו"ח המועמד והצעתו מצ"ב כ-נספח 3 לזימון זה, כפי שהועברו על ידי המועמדנדחית
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'411
1380104154223.724/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

רובעברנגד4. שרון חינקיס המועמד ישמש בנציגת ללא תמורה/שכר, ככל וייבחרנדחית
√לארגיל

אונ'412
138004724070.5225/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת וסמכויות חברי הנציגות - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל, של
הקולות המיוצגים בהצבעה) בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2022 , בדבר מינוי נציגות משותפת

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) לענייני מכירת נכסי קאפלה באנגליה ופעולות נוספות ככל ויידרשו, לאשר את
מינויו של עופר גזית בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב לכתב ההצבעה, לנציגות המשותפת. כל מחזיק רשאי להצביע

בעד או נגד כל אחד מהמועמדים שלהלן מכח כל אגרות החוב המוחזקות על ידו. ייבחר מועמד אשר מספר הקולות בעד
מינויו עולה על מספר הקולות נגד מינוי. ככל וייבחרו נציגים בשכר שכר טרחתם יחול באופן יחסי על פי המשקל של

הורד
רובמסדר

√לארגיל



הסדרות מימון שכר הטרחה יהא על פי ההסדר בין סדרות אגרות החוב כפי שהוסכם באסיפה מיום 14.3.2022. ההחלטה
על בחירת נציגים הינה שלובה בסמכויות חברי הנציגות (כמפורט בכתב ההצבעה) וכן במימון שכר טרחתם של נציגים

בשכר כמפורט מטה. 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,

היום

אונ'413
138004724070.5225/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת וסמכויות חברי הנציגות - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל, של
הקולות המיוצגים בהצבעה). בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2022 , בדבר מינוי נציגות משותפת

למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) לענייני מכירת נכסי קאפלה באנגליה ופעולות נוספות ככל ויידרשו, לאשר את
מינויו של עד שני (2) חברי הנציגות, וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה. כל מחזיק רשאי להצביע

בעד או נגד כל אחד מהמועמדים שלהלן. ההחלטה על בחירת נציגים הינה שלובה בסמכויות חברי הנציגות וכן במימון
שכר טרחתם של נציגים בשכר כמפורט מטה. 1- בוריס שניידמן וואר קפיטל המועמד ישמש בנציגת ללא תמורה/שכר, ככל

וייבחר

רובעברנגד
√לארגיל

414
אונ'

138004724070.52ארזיםשירושלים
25/05/22

16:00
אג"ח

נגד3. זאב לבנברג קו"ח המועמד והצעתו מצ"ב כ-נספח 2 לזימון זה, כפי שהועברו על ידי המועמדנדחית
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'415
138004724070.5225/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

בעד4. ניר שובל קו"ח המועמד והצעתו מצ"ב כ-נספח 3 לזימון זה, כפי שהועברו על ידי המועמדנדחית
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

אונ'416
138004724070.5225/05/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

רובעברנגד5. שרון חינקיס המועמד ישמש בנציגת ללא תמורה/שכר, ככל וייבחרנדחית
√לארגיל

אונ'417
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

To receive and adopt the Company’s annual accounts for the financial year ended 31 December 2021, together .1שנתית13:00
.with the Directors’ report and the Auditors report on those accountsלאל.רדיוןדיוןדיון√

אונ'418
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

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

אונ'419
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .3.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'420
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the Company .4.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'421
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדנגדTo re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company .5.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'422
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .6.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'423
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

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

אונ'424
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Ms Amy Lashinsky as a director of the Company .8.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'425
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Ms Kimberley Wood as a director of the Company .9.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'426
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Mr Andreas Persianis as a director of the Company .10.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'427
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo appoint Mr Roy Franklin as a director of the Company .11שנתית13:00
√לארגיל

אונ'428
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditors of the Company .12.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'429
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo authorise the Directors to set the remuneration of the auditors .13.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'430
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברנגדבעדTo authorise the Directors to allot relevant securities .14.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'431
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברנגדבעדTo authorise the Directors to disapply pre-emption rights .15.שנתית13:00
√לא88.96מיוחד

אונ'432
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברנגדבעדTo authorise the Directors to further disapply pre-emption rights .16.שנתית13:00
√לא88.88מיוחד

אונ'433
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

That a general meeting, other than an Annual General Meeting, may be called on not less than 14 clear days’ .17שנתית13:00
.noticeרובעברבעדבעד

√לא88.67מיוחד

אונ'434
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo authorise the Company to make market purchases of its own ordinary shares .18.שנתית13:00
√לא99.93מיוחד

אונ'435
1155290605794626/05/22אנרגיאןירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reduction of the Company's share premium account by $500,000,000.00 .19שנתית13:00
√לא99.99מיוחד

אונ'436
ירושלים

כלל עסקי
224014319578531/05/22ביטוח

15:00

1. בחירה ומינוי של מר דוד גרנות , מועמד מומלץ על-ידי אלרוב לכהונת 'דירקטור רגיל' (דירקטור שאינו חיצוני), לתקופת
כהונה שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לאחר מינויו, בכפוף

להוראות תקנון החברה, שיהיה זכאי לכלל תנאי הכהונה והעסקה של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון (למעט היו"ר)
בהתחשב במאפייני המועמד, וזאת על אף האמור בהחלטת האסיפה מיום 3.1.2021 ביחס למספר הדירקטורים בחברה.

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'437
ירושלים

כלל עסקי
224014319578531/05/22ביטוח

15:00

2. בחירה ומינוי של מר אהרון פוגל, מועמד מומלץ על-ידי אלרוב לכהונת 'דירקטור רגיל' (דירקטור שאינו חיצוני), לתקופת
כהונה שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לאחר מינויו, בכפוף

להוראות תקנון החברה, שיהיה זכאי לכלל תנאי הכהונה והעסקה של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון (למעט היו"ר)
בהתחשב במאפייני המועמד, וזאת על אף האמור בהחלטת האסיפה מיום 3.1.2021 ביחס למספר הדירקטורים בחברה.

רובלא עברנגדנגד
√לארגיל

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית112377768247701/06/22ויקטוריאונ'438



17:00ירושלים

אונ'439
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

רובעברנגדבעד2. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'440
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'441
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'442
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'443
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של גב' מירי חדד לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברהשנתית17:00
√לא99.72מיוחד

אונ'444
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

רובעברנגדנגד7. חידוש מדיניות התגמול של החברהשנתית17:00
√לא59.31מיוחד

אונ'445
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

8. חידוש ועדכון הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכוןשנתית17:00
רובעברנגדנגדתנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 5 ביוני 2022.

√לא59.31מיוחד

אונ'446
112377768247701/06/22ויקטוריירושלים

9. חידוש ועדכון הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמשנה למנכ"לשנתית17:00
רובעברנגדנגדהחברה, ועדכון תנאיו לתקופה של שלוש שנים החל מיום 5 ביוני 2022.

√לא59.31מיוחד

אונ'447
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Isaac Angel .1שנתית17:00
√לארגיל

אונ'448
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Karin Corfee .2שנתית17:00
√לארגיל

אונ'449
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - David Granot .3שנתית17:00
√לארגיל

אונ'450
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Michal Marom .4שנתית17:00
√לארגיל

אונ'451
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Mike Nikkel .5שנתית17:00
√לארגיל

אונ'452
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Dafna Sharir .6שנתית17:00
√לארגיל

אונ'453
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Stanley B. Stern .7שנתית17:00
√לארגיל

אונ'454
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

Election of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Hidetake .8שנתית17:00
Takahashiרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'455
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

רובעברבעדבעדElection of Nominee Director to hold office until the 2023 Annual Meeting of Stockholders - Byron G. Wong .9שנתית17:00
√לארגיל

אונ'456
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

Ratification of the appointment of Kesselman &amp; Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers .10שנתית17:00
International Limited, as the Company's independent registered public accounting firm for 2022רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'457
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

Approval in a non-binding and advisory vote, of the compensation paid to the Company's named executive .11שנתית17:00
officersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'458
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

Approval of the amendment and restatement of the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation .12שנתית17:00
Planרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'459
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

בוטלה17:01
To elect the nine director nominees listed below to the Board of Directors to hold office until the 2023 Annual .1

Meeting of Stockholders. NOMINEES: (A) Isaac Angel (B) Karin Corfee (C) David Granot (D) Michal Marom (E)
Mike Nikkel (F) Dafna Sharir (G) Stanley B. Stern (H) Hidetake Takahashi (I) Byron G. Wong

√לא

אונ'460
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

To ratify the appointment of Kesselman &amp; Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopersבוטלה17:01
International Limited, as our independent registered public accounting firm for 2022לא√

אונ'461
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

√לאTo approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers .3בוטלה17:01

אונ'462
ירושלים

אורמת
11344021142937302/06/22טכנו

To approve the amendment and restatement of the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation .4בוטלה17:01
Planלא√

אונ'463
ירושלים

גמול
111675535791.150.0007/06/22השקעותש

10:00
אג"ח

התייעצות
1. על סדר היום של האסיפה: 1.1. דיווח, התייעצות ודיון בנושאים שלהלן: 1.1.1. דיווח ועדכון לגבי ההליכים המתנהלים

רובדיוןבבית המשפט. 1.1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
√לארגיל

אונ'464
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021נדחית

אונ'465
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
נדחית

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר, החל ממועד אישור האסיפה ועד
רובעברבעדבעדלמועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'466
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
רובעברבעדבעד3. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה)נדחית

√לארגיל

אונ'467
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
רובעברבעדבעד4. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטורנדחית

√לארגיל

אונ'468
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. הארכת כהונתה של הגב' נורית פלג (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטוריתנדחית

√לארגיל

אונ'469
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
רובעברבעדבעד6. הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטורנדחית

√לארגיל

אונ'470
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
נדחית

7. אישור הארכה ועדכון של תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון אבידן כמנכ"ל החברה, למשך ארבע (4) שנים נוספות בתוקף
רובעברנגדבעדהחל מיום 16 במאי 2022

√לא60.38מיוחד



אונ'471
ירושלים

71501185244507/06/22אזורים
17:00

שנתית
נדחית

8. אישור הארכה ועדכון של תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון
החברה, למשך שלוש (3) שנים נוספות בתוקף החל מיום 11 במרץ 2022

רובעברנגדבעד
מיוחד

√לא79.4

אונ'472
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
נדחית

9. אישור הארכה ועדכון של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ לבין מר ג'ק (ינקי) קליין, חתנו של מר
רובעברבעדבעדחיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים, עד לתום שלוש (3) שנים החל מיום 13 במאי 2022.

√לא95.12מיוחד

אונ'473
71501185244507/06/22אזוריםירושלים

17:00
שנתית
רובעברנגדבעד10. תיקון מדיניות התגמול של החברהנדחית

√לא60.81מיוחד

אונ'474
ירושלים

חפציבה
1099944008/06/22גרוזלם

14:00
אג"ח

התייעצות

1. בהמשך לפסק הדין שניתן לגבי "גג השקם" [ר' דיווח במגנ"א מיום 24.12.20 מס' אסמכתא 2020-01-140121] ובהמשך
לדיווחים שניתנו לגבי מימוש "גג מלון רם" [ר' גם דיווח במגנ"א מיום 15.02.22, מס' אסמכתא 2022-01-018808], ובהמשך
לבקשה של יורשי צבן מיום 15.07.21 [בקשה מס' 15 בתיק הפירוק] להכריז כי הם בעלי זכויות ב"גג מלון רם" ולהורות כי

הם זכאים לקבל 40% מתמורות "גג מלון רם", ובהמשך לדיון שהתקיים בפני בית המשפט ביום 23.05.22, דיון והתייעצות
בנושא להצעת פשרה שאושרה על ידי יורשי צבן לפיה "יורשי צבן יוכרו כבעלי זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם
ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר טרחת בעל התפקיד)". 2. דיון

בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'475
ירושלים

חפציבה
1099951008/06/22גרוזלם

14:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום 1.1. בהמשך לפסק הדין שניתן לגבי "גג השקם" [ר' דיווח במגנ"א מיום 24.12.20 מס' אסמכתא -2020-01
140121] ובהמשך לדיווחים שניתנו לגבי מימוש "גג מלון רם" [ר' גם דיווח במגנ"א מיום 15.02.22, מס' אסמכתא -2022-01
018808], ובהמשך לבקשה של יורשי צבן מיום 15.07.21 [בקשה מס' 15 בתיק הפירוק] להכריז כי הם בעלי זכויות ב"גג מלון
רם" ולהורות כי הם זכאים לקבל 40% מתמורות "גג מלון רם", ובהמשך לדיון שהתקיים בפני בית המשפט ביום 23.05.22,

דיון והתייעצות בנושא להצעת פשרה שאושרה על ידי יורשי צבן לפיה "יורשי צבן יוכרו כבעלי זכויות שביושר ב- 12% מגג
מלון רם ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר טרחת בעל התפקיד)". 1.2.

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

רובדיון
√לארגיל

אונ'476
ירושלים

חפציבה
1099969008/06/22גרוזלם

14:00
אג"ח

התייעצות

1. בהמשך לפסק הדין שניתן לגבי "גג השקם" [ר' דיווח במגנ"א מיום 24.12.20 מס' אסמכתא 2020-01-140121] ובהמשך
לדיווחים שניתנו לגבי מימוש "גג מלון רם" [ר' גם דיווח במגנ"א מיום 15.02.22, מס' אסמכתא 2022-01-018808], ובהמשך
לבקשה של יורשי צבן מיום 15.07.21 [בקשה מס' 15 בתיק הפירוק] להכריז כי הם בעלי זכויות ב"גג מלון רם" ולהורות כי

הם זכאים לקבל 40% מתמורות "גג מלון רם", ובהמשך לדיון שהתקיים בפני בית המשפט ביום 23.05.22, דיון והתייעצות
בנושא להצעת פשרה שאושרה על ידי יורשי צבן לפיה "יורשי צבן יוכרו כבעלי זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם
ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר טרחת בעל התפקיד)". 2. דיון

בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'477
ירושלים

חפציבה
1099944009/06/22גרוזלם

23:30
אג"ח

נדחית

1. -הסכמה להצעת פשרה של יורשי צבן בקשר עם "גג השקם" רקע: בהמשך לפסק הדין שניתן לגבי "גג השקם" [ר' גם דיווח
במגנ"א מיום 24.12.20, מס' אסמכתא 2020-01-140121] ובהמשך לדיווחים שניתנו לגבי מימוש "גג מלון רם" [ר' גם דיווח

במגנ"א מיום 15.02.22, מס' אסמכתא 2022-01-018808], ובהמשך לבקשה של יורשי צבן מיום 15.07.21 [בקשה מס' 15 בתיק
הפירוק] להכריז כי הם בעלי זכויות ב"גג מלון רם" ולהורות כי הם זכאים לקבל 40% מתמורות "גג מלון רם", ובהמשך לדיון
שהתקיים בפני בית המשפט ביום 23.05.22, הוצעה הצעת פשרה שאושרה על ידי יורשי צבן לפיה "יורשי צבן יוכרו כבעלי

זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר
טרחת בעל התפקיד)". נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן להודיע להסכים להצעת הפשרה שאושרה על ידי יורשי צבן

לפיה יורשי צבן יוכרו כבעלי זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל
ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר טרחת בעל התפקיד). מובהר כי ככל שההחלטה לא תתקבל ברוב המתאים יודיע הנאמן

לכנ"ר (אשר זה יודיע לבית המשפט) כי מחזיקי אגרות ה

רובלא עברנגד
√לא100מיוחד

אונ'478
ירושלים

חפציבה
1099951009/06/22גרוזלם

אג"ח23:30

1.1. הסכמה להצעת פשרה של יורשי צבן בקשר עם "גג השקם" - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים ובכפוף לאישור יתר סדרות אגרות החוב של החברה) רקע: בהמשך לפסק הדין שניתן

לגבי "גג השקם" [ר' גם דיווח במגנ"א מיום 24.12.20, מס' אסמכתא 2020-01-140121] ובהמשך לדיווחים שניתנו לגבי
מימוש "גג מלון רם" [ר' גם דיווח במגנ"א מיום 15.02.22, מס' אסמכתא 2022-01-018808], ובהמשך לבקשה של יורשי צבן
מיום 15.07.21 [בקשה מס' 15 בתיק הפירוק] להכריז כי הם בעלי זכויות ב"גג מלון רם" ולהורות כי הם זכאים לקבל 40%
מתמורות "גג מלון רם", ובהמשך לדיון שהתקיים בפני בית המשפט ביום 23.05.22, הוצעה הצעת פשרה שאושרה על ידי
יורשי צבן לפיה "יורשי צבן יוכרו כבעלי זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה
שתתקבל ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר טרחת בעל התפקיד)". נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן להודיע להסכים

להצעת הפשרה שאושרה על ידי יורשי צבן לפיה יורשי צבן יוכרו כבעלי זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם ובהתאם יהיו
זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר טרחת בעל התפקיד). מובהר כי ככל שההחלטה לא

תתקבל ברוב המתאים יודיע הנאמן לכנ"ר (אשר זה יודיע לבית המשפט) כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') מתנגדים
להצעת הפשרה של יורשי צבן. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה,

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

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'479
ירושלים

חפציבה
1099969009/06/22גרוזלם

23:30
אג"ח

נדחית

1. -הסכמה להצעת פשרה של יורשי צבן בקשר עם "גג השקם" רקע: בהמשך לפסק הדין שניתן לגבי "גג השקם" [ר' גם דיווח
במגנ"א מיום 24.12.20, מס' אסמכתא 2020-01-140121] ובהמשך לדיווחים שניתנו לגבי מימוש "גג מלון רם" [ר' גם דיווח

במגנ"א מיום 15.02.22, מס' אסמכתא 2022-01-018808], ובהמשך לבקשה של יורשי צבן מיום 15.07.21 [בקשה מס' 15 בתיק
הפירוק] להכריז כי הם בעלי זכויות ב"גג מלון רם" ולהורות כי הם זכאים לקבל 40% מתמורות "גג מלון רם", ובהמשך לדיון
שהתקיים בפני בית המשפט ביום 23.05.22, הוצעה הצעת פשרה שאושרה על ידי יורשי צבן לפיה "יורשי צבן יוכרו כבעלי

זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר
טרחת בעל התפקיד)". נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן להודיע להסכים להצעת הפשרה שאושרה על ידי יורשי צבן

לפיה יורשי צבן יוכרו כבעלי זכויות שביושר ב- 12% מגג מלון רם ובהתאם יהיו זכאים לקבל 12% מהתמורה שתתקבל
ממימוש גג מלון רם (בניכוי שכר טרחת בעל התפקיד). מובהר כי ככל שההחלטה לא תתקבל ברוב המתאים יודיע הנאמן

לכנ"ר (אשר זה יודיע לבית המשפט) כי מחזיקי אגרות ה

רובלא עברנגד
√לא100מיוחד

אונ'480
ירושלים

גמול
111675535791.1512/06/22השקעותש

10:00
אג"ח

התייעצות

1. א. מסירת דיווח למחזיקי אגרות החוב אודות הבקשה למתן הוראות אשר הוגשה ביום 8.6.2022 על ידי הנאמן לביצוע
הסדר הנושים – המצורפת כ-נספח א' לזימון זה. ב. דיון בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט מיום 9.6.2022 בדבר מתן
תגובתם של מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה הנ"ל. החלטת כבוד בית המשפט מצורפת כ-נספח ב' לזימון זה. ג. דיון

בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'481
ירושלים

איידיאיי
1129501198845112/06/22ביטוח

1. אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכלליתשנתית10:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'482
ירושלים

איידיאיי
1129501198845112/06/22ביטוח

2. אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתיתשנתית10:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

√לארובעברבעדבעד3. אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתיתשנתית1129501198845112/06/22איידיאייאונ'483



רגילהבאה של בעלי המניות של החברה.10:00ביטוחירושלים

אונ'484
ירושלים

איידיאיי
1129501198845112/06/22ביטוח

4. אישור הארכת כהונתו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים,שנתית10:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ביום 13 ביוני, 2022.

√לא97.38מיוחד

אונ'485
ירושלים

איידיאיי
1129501198845112/06/22ביטוח

5. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, כאמור בסעיף 4 לעיל, לאשר מחדש את תנאישנתית10:00
רובעברבעדבעדהכהונה וההעסקה בעבורו, וזאת בהתאם למפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'486
ירושלים

איידיאיי
1129501198845112/06/22ביטוח

6. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022שנתית10:00
רובעברבעדבעדולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

אונ'487
ירושלים

איידיאיי
1129501198845112/06/22ביטוח

√לאדיוןדיון7. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.שנתית10:00

אונ'488
ירושלים

גמול
השקעותש

111675535791.1513/06/22
22:00

אג"ח

1.1. אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשת הנאמן לביצוע הסדר הנושים אשר הוגשה
ביום 8.6.2022 לכבוד בית המשפט - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה). רקע
(א) ביום 8.6.2022 הגיש הנאמן לביצוע הסדר הנושים בקשה למתן הוראות לכבוד בית המשפט (להלן: "הבקשה"). הבקשה

מצורפת לזימון האסיפה כ-נספח א'. (ב) עיקר הבקשה הינו לאשר לנאמן להתקשר בהסכם עם צד ג' שיעמיד לטובת קופת
ההסדר ערבות בנקאית או פיקדון כספי, על מנת שתשמש כערובה להבטחת נזקי המשיבים בבקשה 65 , הנאמן מצידו

ימכור לאותו צד ג' את זכויות גמול בתמורה ל-30 מיליון ש"ח (אם תתקבל בקשה 65) והכל כמפורט בבקשה המצורפת. (ג)
ביום 9.6.2022 ניתנה החלטת כבוד בית המשפט לקבלת תגובתם של מחזיקי אגרות החוב לבקשה וזאת תוך חמישה (5)
ימים. (ד) לאור האמור לעיל ועל מנת למנוע פגיעה במחזיקי אגרות החוב - קיצר הנאמן את המועדים. נוסח ההחלטה:
לאשר לנאמן ולהורות לו שלא להתנגד לבקשת הנאמן לביצוע הסדר הנושים שהוגשה ביום 8.6.2022 לכבוד בית המשפט

ומצורפת כ-נספח א' לזימון האסיפה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 6 להלן, ולעניין
זה, יראו את האמור בסעיף 6 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
רגיל

√לא

אונ'489
ירושלים

מולטי
1171669014/06/22ריטייל

√לאל.רדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021שנתית15:00

אונ'490
ירושלים

מולטי
1171669014/06/22ריטייל

2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון (Deloitte) ולהסמיךשנתית15:00
רובעברבעדבעדאת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'491
ירושלים

מולטי
1171669014/06/22ריטייל

רובעברבעדבעד3. לאשר את מינויו מחדש של מר אורי עינן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'492
ירושלים

מולטי
1171669014/06/22ריטייל

רובעברבעדבעד4. לאשר את מינויו מחדש של מר גלעד שביט כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'493
ירושלים

מולטי
1171669014/06/22ריטייל

רובעברבעדבעד5. לאשר את מינויה מחדש של גב' טל גררה כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'494
ירושלים

מולטי
1171669014/06/22ריטייל

רובעברבעדבעד6. לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל בן רעי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'495
138004724070.5216/06/22ארזיםשירושלים

11:00
אג"ח

התייעצות
1. עדכון על ידי הנציגות, עורכי הדין והנאמנים באשר להתקדמות הליך מכירת הנכסים באנגליה. 2. דיון בנושאים נוספים

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

אונ'496
1380104147591.616/06/22ארזיםשירושלים

11:00
אג"ח

התייעצות
1. על סדר היום: 1.1. עדכון על ידי הנציגות, עורכי הדין והנאמנים באשר להתקדמות הליך מכירת הנכסים באנגליה. 1.2.

רובדיוןדיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לארגיל

אונ'497
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

1. אישור מינויו מחדש של פרופ' אלי טלמור (יו"ר דירקטוריון פעיל), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עדשנתית15:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 8.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'498
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

2. אישור מינויו מחדש של ד"ר תומאס רוברט ווטצ'ר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפהשנתית15:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 8.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'499
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

3. אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר אטיאן ויינשטיין, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתוםשנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 8.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'500
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

4. אישור מינויו מחדש של ד"ר סשו בגבטולה, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתוםשנתית15:00
רובעברנגדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 8.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'501
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

5. אישור מינויו מחדש של מר גל שמואלי, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפהשנתית15:00
רובעברנגדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 8.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'502
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC Israel), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתוםשנתית15:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 8.2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'503
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

רובעברבעדבעד7. אישור עדכון למדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בסעיף 8.3 לדוח הזימון.שנתית15:00
√לא100מיוחד

אונ'504
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

רובעברבעדבעד8. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר יהודה הולצמן כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 8.4 ובחלק א' לדוח הזימון.שנתית15:00
√לא99.99מיוחד

אונ'505
ירושלים

סיפיה
1181932016/06/22וויזן

√לאעברדיוןדיון9. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית15:00

אונ'506
1100007523202120/06/22פז נפטירושלים

15:00
מיוחדת
בוטלה

1. מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים
במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.1 בדוח הזימון המצ"ב.

רוב
√לארגיל

אונ'507
1100007523202120/06/22פז נפטירושלים

15:00
מיוחדת
בוטלה

2. מינוי גב' לורי הנובר כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד
האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.2 בדוח הזימון המצ"ב.

רוב
√לארגיל

אונ'508
1100007523202120/06/22פז נפטירושלים

15:00
מיוחדת
בוטלה

3. מינוי מר אורן מוסט כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד
האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.2.1 בדוח הזימון המצ"ב.

רוב
√לארגיל

אונ'509
1100007523202120/06/22פז נפטירושלים

15:00
מיוחדת
בוטלה

4. מינוי מר חזי צאיג כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.2.2 בדוח הזימון המצ"ב.

רוב
√לארגיל

אונ'510
1100007523202120/06/22פז נפטירושלים

15:00
מיוחדת
בוטלה

5. אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה בגובה של 3 משכורות חודשיות (קרי סך של 450,000 אלפי ש"ח), בדרך של
חריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה כאמור בסעיף 3.3 בדוח הזימון המצ"ב.

רוב
√לאמיוחד

1. אישור שכר הטרחה של משרד עו"ד FLADGATE ואופן מימונו- (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: מחזיקי אגרות החוב מסדרות 2 ו – 4 ("מחזיקי אגרות



אונ'511
138004723299.1420/06/22ארזיםשירושלים

אג"ח20:00

החוב") מאשרים ומורים לנאמנים להסכים לבקשת שכר הטרחה של משרד עורכי הדין FLADGATE המצורפת כנספח א'
לכתב הצבעה זה ("שכר הטרחה המאושר"). מימון שכר טרחת FLADGATE והוצאות אחרות - מחזיקי אגרות החוב
מורים לנאמנים לפנות לחברה ולבקש כי - (1) החברה תעשה שימוש בכספים המופקדים אצלה להבטחת התשלומים
למחזיקי אגרות החוב לשם תשלום שכר הטרחה המאושר, לפני תנאי בקשת שכר הטרחה המצ"ב כנספח א'; וכי - (2)

במועד התשלום הקרוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) בחודש יולי 2022 תקזז החברה מתוך התשלום למחזיקי אגרות
החוב (סדרה 4) את הסכום הדרוש לשם השלמת החלק שנגרע מכרית ההוצאות בהתאם לס"ק (1) לעיל. ככל שהחברה תסרב

לפניית נאמנים כמפורט לעיל – ומבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות מחזיקי אגרות החוב במקרה של סירוב כאמור,
מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמנים לדרוש מהחברה כי במועד התשלום הקרוב למחזיק אגרות החוב (סדרה 4) יקוזז

מהתשלום למחזיקי

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'512
138004723299.1420/06/22ארזיםשירושלים

אג"ח20:00

2. הסמכת הנציגות בקשר עם זימון אסיפות בנושא נקיטת הליכים משפטיים להגנת ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב
(הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה:
להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב ("הנציגות") להורות לנאמנים (באמצעות באי כוחם) לזמן באופן מיידי עם

דרישת הנציגות, אסיפת מחזיקים לקבלת החלטה לנקיטה בהליכים משפטיים להגנת ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב,
לרבות הליכי מימוש בטוחות ו/או העמדת חוב החברה לפירעון מיידי ו/או הגשת תביעות כנגד החברה ונושאי המשרה

והדירקטורים בה, וזאת - ככל שהנציגות תסבור, לפי שיקול דעתה, כי החברה ו/או התאגידים בשליטתה ו/או איזה
מיועציהם אינם משתפים פעולה כנדרש לשם השלמת הליך מכירת נכסי קאפלה בהתאם להחלטת אסיפת מחזיקי אגרות
החוב מיום 16.5.2022, ובכלל זאת, ככל שלפי שיקול דעת הנציגות לא יעמדו החברה ו/או התאגידים בשליטתה ו/או איזה

מיועציהם (כולם יחד: "קבוצת ארזים") ב"לוחות הזמנים הרלבנטיים" לביצוע איזו מן הפעולות הדורשות טיפול או
מעורבות או עזרה מצד קבוצת ארזים. לעניין זה – "לוחות הזמנים הרלבנטיים" ביחס לפעולות האמורות

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'513
1380104141587.420/06/22ארזיםשירושלים

אג"ח20:00

1.1. מתן הוראות לנאמנים להסכים לבקשת בקשת שכר הטרחה של משרד עורכי הדין FLADGATE המצורף כ-נספח א'
לזימון האסיפה וביחס לדרכי מימון של שכר הטרחה - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים

בהצבעה). נוסח ההחלטה: מחזיקי אגרות החוב מסדרות 2 ו – 4 ("מחזיקי אגרות החוב") מאשרים ומורים לנאמנים
להסכים לבקשת שכר הטרחה של משרד עורכי הדין FLADGATE המצורפת כ-נספח א' לזימון אסיפה זה ("שכר הטרחה

המאושר"). מימון שכר טרחת FLADGATE והוצאות אחרות - מחזיקי אגרות החוב מורים לנאמנים לפנות לחברה ולבקש
כי: (1) החברה תעשה שימוש בכספים המופקדים אצלה להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב לשם תשלום שכר

הטרחה המאושר, לפני תנאי בקשת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א' לזימון האסיפה, וכי (2) במועד התשלום הקרוב
למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) בחודש יולי 2022 תקזז החברה מתוך התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) את הסכום
הדרוש לשם השלמת החלק שנגרע מכרית ההוצאות בהתאם לס"ק (1) לעיל. ככל שהחברה תסרב לפניית נאמנים כמפורט

לעיל – ומבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות מחזיקי אגרות החוב במקרה של סירוב כאמור, מורים מחזיקי אגרות החוב
לנאמנים לדרוש מהחברה כי במועד התשלום הקרוב למחזיק אגרות החוב (סדרה 4) יקוזז מהתשלום למחזיקים סכום של

400,000 ₪ ויועבר לנאמנים לשם מימון הפעולות הנדרשות בקשר עם מכר "נכסי קאפלה". במערכת היחסים שבין מחזיקי
אגרות החוב שבין (סדרה 4) למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) מוסכם כי בנוגע לחלק היחסי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה

2) בכספים אשר יקוזזו על פי אחת החלופות לעיל מתוך התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) - יחולו הוראות החלטת
מחזיקי אגרות החוב שהתקבלה ביחס לעניין הזה. נציגות מחזיקי אגרות החוב ממליצה לאשר החלטה זו כדי לא לפגוע

בתהליך מכירת "נכסי קאפלה", וזאת על אף הסתייגות נציגות מחזיקי אגרות החוב ממחיר השירות ותנאיו. להסרת ספק
– אין בהחלטה זו לעיל כדי לגרוע מזכויות וטענות הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב ואף לא להוות ויתור עליהן, לרבות אך

לא רק - בגין כל זכות וטענה של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב בשל סירובה של החברה לממן את שכר הטרחה של משרד
עו"ד FLADGATE. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו,

באופן מצרפי.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'514
1380104141587.420/06/22ארזיםשירושלים

אג"ח20:00

1.2 להסמיך את הנציגות למתן הוראות לנאמנים בקשר לזימון אסיפות לצורך אישור נקיטת הליכים ואכיפת שעבודים נגד
החברה ו/או תאגידים שבשליטתה - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה). נוסח

ההחלטה: להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב ("הנציגות") להורות לנאמנים (באמצעות באי כוחם) לזמן באופן מיידי
עם דרישת הנציגות, אסיפת מחזיקים לקבלת החלטה לנקיטה בהליכים משפטיים להגנת ומימוש זכויות מחזיקי אגרות

החוב, לרבות הליכי מימוש בטוחות ו/או העמדת חוב החברה לפירעון מיידי ו/או הגשת תביעות כנגד החברה ונושאי
המשרה והדירקטורים בה, וזאת - ככל שהנציגות תסבור, לפי שיקול דעתה, כי החברה ו/או התאגידים בשליטתה ו/או

איזה מיועציהם אינם משתפים פעולה כנדרש לשם השלמת הליך מכירת נכסי קאפלה בהתאם להחלטת אסיפת מחזיקי
אגרות החוב מיום 16.5.2022, ובכלל זאת, ככל שלפי שיקול דעת הנציגות לא יעמדו החברה ו/או התאגידים בשליטתה ו/או

איזה מיועציהם (כולם יחד: "קבוצת ארזים") ב"לוחות הזמנים הרלבנטיים" לביצוע איזו מן הפעולות הדורשות טיפול או
מעורבות או עזרה מצד קבוצת ארזים. לעניין זה – "לוחות הזמנים הרלבנטיים" ביחס לפעולות האמורות – משמע -
לוחות זמנים אשר ימסרו לנציגות על ידי יועצי הנאמנים באנגליה ביחס לאותן פעולות. ספירת הקולות בהצבעה על
סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה

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

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'515
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לימים 31 בדצמבר 2020 ו-31 בדצמבר 2021 ובדוחותשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים, בהתאמה.

אונ'516
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עדשנתית14:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'517
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

3. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפהשנתית14:00
רובלא עברנגדנגדהשנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'518
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

4. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפהשנתית14:00
רובלא עברנגדבעדהשנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'519
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

5. לאשר את מינויו של מר איציק אברכהן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטהשנתית14:00
רובעברבעדבעדבאסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'520
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

6. לאשר את מינויו של מר משה אטיאס כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטהשנתית14:00
רובעברבעדבעדבאסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'521
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

7. לאשר את מינויו של מר רון הדסי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'522
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

8. לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפהשנתית14:00
רובעברבעדנגדהכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

√לארגיל



אונ'523
ירושלים

777037583721421/06/22שופרסל
14:00

9. לאשר את מינויו של מר אילן רון כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפהשנתית
הכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'524
777037583721421/06/22שופרסלירושלים

10. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה, מר עופר בלוך, לרבות הענקת 853,021 אופציות בארבע מנות, והכלשנתית14:00
רובעברנגדבעדבתנאים וכמפורט בדוח.

√לא95.6מיוחד

אונ'525
2730113089551222/06/22נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Dav51id Kostman as a director .1שנתית15:00
√לארגיל

אונ'526
2730113089551222/06/22נייסירושלים

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

אונ'527
2730113089551222/06/22נייסירושלים

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

אונ'528
2730113089551222/06/22נייסירושלים

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

אונ'529
2730113089551222/06/22נייסירושלים

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

אונ'530
2730113089551222/06/22נייסירושלים

בעדבעדTo approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director .6שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'531
2730113089551222/06/22נייסירושלים

בעדבעדTo approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director .7שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'532
2730113089551222/06/22נייסירושלים

רובעברבעדבעדTo re-appoint the Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration .8שנתית15:00
√לארגיל

אונ'533
2730113089551222/06/22נייסירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements .9שנתית15:00

אונ'534
ירושלים

הכשרת
61201088027522/06/22הישוב

מיוחדת15:00

1. אישור הקצאה פרטית של 188,680 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות") של החברה
לניצעים מקבוצת בעלי השליטה בחברה: עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של
מר עופר נמרודי, ו- Nimrodi Land Development Limited, חברה זרה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים (BVI) בבעלות
ובשליטה מלאה של מר יעקב נמרודי ("עופר השקעות" ו-"NLD", ויחד: "הניצעים") בחלקים שווים ביניהם, במחיר מזומן

של 53 ש"ח למניה, והכל כמפורט בדוח זה .

רובעברבעדבעד
√לא96.18מיוחד

אונ'535
6290143322184523/06/22טבעירושלים

To appoint Mr. Amir Elstein to serve on the Board of Directors until Teva’s 2025 annual meeting of .1שנתית16:00
shareholdersרובעברנגד

√לארגיל

אונ'536
6290143322184523/06/22טבעירושלים

To appoint Mr. Roberto A. Mignone to serve on the Board of Directors until Teva’s 2025 annual meeting of .2שנתית16:00
shareholdersרובעברנגד

√לארגיל

אונ'537
6290143322184523/06/22טבעירושלים

To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of Directors until Teva’s 2025 annual meeting of .3שנתית16:00
shareholdersרובעברנגד

√לארגיל

אונ'538
6290143322184523/06/22טבעירושלים

רובעברנגדTo appoint Dr. Tal Zaks to serve on the Board of Directors until Teva’s 2025 annual meeting of shareholders .4שנתית16:00
√לארגיל

אונ'539
6290143322184523/06/22טבעירושלים

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

אונ'540
6290143322184523/06/22טבעירושלים

TO APPROVE TEVA’S COMPENSATION POLICY WITH RESPECT TO THE TERMS OF OFFICE AND .6שנתית16:00
EMPLOYMENT OF TEVA’S EXECUTIVE OFFICERS AND DIRECTORSנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'541
6290143322184523/06/22טבעירושלים

רובעברנגדTO APPROVE AMENDMENTS TO TEVA’S ARTICLES OF ASSOCIATION .7שנתית16:00
√לארגיל

אונ'542
6290143322184523/06/22טבעירושלים

שנתית16:00
TO APPOINT KESSELMAN &amp; KESSELMAN, A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS .8

INTERNATIONAL LTD., AS TEVA’S INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM UNTIL
TEVA’S 2023 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'543
1084557252251823/06/22נובהירושלים

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 meetingרובבעדבעד

√לארגיל

אונ'544
1084557252251823/06/22נובהירושלים

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 meetingרובבעדבעד

√לארגיל

אונ'545
1084557252251823/06/22נובהירושלים

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 meetingרובבעדבעד

√לארגיל

אונ'546
1084557252251823/06/22נובהירושלים

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 meetingרובבעדבעד

√לארגיל

אונ'547
1084557252251823/06/22נובהירושלים

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

√לארגיל

אונ'548
1084557252251823/06/22נובהירושלים

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 meetingרובבעדבעד

√לארגיל

אונ'549
1084557252251823/06/22נובהירושלים

Election of Ms. Sarit Sagiv as a director of the Company to hold office until the close of the next annual .7שנתית17:00
.general meetingרובבעדבעד

√לארגיל

אונ'550
1084557252251823/06/22נובהירושלים

רובנגדנגדApproval of the Company’s compensation policy for directors and officers .8שנתית17:00
√לאמיוחד

רוב23/06/22Approval of employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of the .9אונ'



√לאמיוחדנגדנגדCompany - I. Approval of amendments to the terms of employment of Mr. Eitan Oppenhaimשנתית1084557252251817:00נובהירושלים551

אונ'552
1084557252251823/06/22נובהירושלים

Approval of employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of the .10שנתית17:00
Company - II. Approval of a special bonus to Mr. Eitan Oppenhaimרובנגדנגד

√לאמיוחד

אונ'553
1084557252251823/06/22נובהירושלים

רובנגדנגדApproval of amendments to the compensation terms of non-executive directors .11שנתית17:00
√לאמיוחד

אונ'554
1084557252251823/06/22נובהירושלים

רובנגדנגדApproval of amendments to the indemnification letter for directors and officers .12שנתית17:00
√לארגיל

אונ'555
1084557252251823/06/22נובהירושלים

שנתית17:00
Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest .13

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

רובנגדבעד
√לארגיל

אונ'556
138004723771.420.6726/06/22ארזיםשירושלים

09:30
אג"ח

התייעצות

1. עדכון מאת יועץ המס של מחזיקי אגרות החוב, לרבות דיון בהרחבת היקף שעות העבודה של יועץ המס. 2. דיון
בהארכה נוספת של תקופת הזכאות של הברוקר לתגמול נוסף, וזאת עד ליום 30.10.2022. 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו

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

אונ'557
1380104141311.10.0026/06/22ארזיםשירושלים

09:30
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון מאת יועץ המס של מחזיקי אגרות החוב, לרבות דיון בהרחבת היקף שעות העבודה של יועץ
המס. 1.2. דיון בהארכה נוספת של תקופת הזכאות של הברוקר לתגמול נוסף, וזאת עד ליום 30.10.2022. 1.3. דיון בנושאים

נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנציגות ו/או הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'558
ירושלים

חלל
תקשורת

109234522330726/06/22
14:00

1. הארכת כהונתו של מר צפריר הולצבלט, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 28.6.2019, לתקופת כהונה שנייה בתמיוחדת
שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא99.97

אונ'559
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. אישור מענק כספי למר אמיר שגיא, מנכ"ל ודירקטור.ומיוחדת
√לא82.26מיוחד

אונ'560
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד2. אישור מתן הלוואה לרכישת מניות למר אמיר שגיא, מנכ"ל ודירקטור.ומיוחדת
√לא93.25מיוחד

אונ'561
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. אישור הארכת התקשרות ועדכון תגמול למר שלומי לוי, סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי ואחיו של בעל השליטה בחברה.ומיוחדת
√לא100מיוחד

אונ'562
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. אישור מענק כספי למר שלומי לוי, סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי ואחיו של בעל השליטה בחברה.ומיוחדת
√לא100מיוחד

אונ'563
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד5. תיקון מדיניות התגמול של החברה.ומיוחדת
√לא88.72מיוחד

אונ'564
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה וכתבי השיפוי של החברה.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'565
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינויה של גב' רווית ברקוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום

רובעברבעדבעדכהונתה הראשונה של גב' ברקוביץ', קרי 9 ביוני 2022.
√לא97.44מיוחד

אונ'566
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

√לאדיוןדיוןדיון8. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021.ומיוחדת

אונ'567
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'568
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

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

רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'569
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

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

רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'570
108168622660010.0128/06/22סאמיטירושלים

15:00
שנתית

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

רובעברבעדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

אונ'571
110424925691460.0329/06/22רמי לויירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2021שנתית17:00

אונ'572
110424925691460.0329/06/22רמי 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'573
110424925691460.0329/06/22רמי לויירושלים

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

√לארגיל

אונ'574
110424925691460.0329/06/22רמי 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'575
110424925691460.0329/06/22רמי לויירושלים

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

√לארגיל

אונ'576
110424925691460.0329/06/22רמי 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'577
110424925691460.0329/06/22רמי לויירושלים

7. מינוי מחדש של גב' מיכאלה אלרם, המכהנת בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתוםשנתית17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארגיל

אונ'578
110424925691460.0329/06/22רמי לויירושלים

8. מינוי מחדש של מר חיים לוטן (דירקטור בלתי תלוי) המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתישנתית17:00
רובעברבעדבעדתלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

אונ'579
110424925691460.0329/06/22רמי לויירושלים

שנתית17:00
9. 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 לשנים 2020
ו-2021

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'580
ירושלים

או.פי.סי
116605710171670.0203/07/22אנרגיה

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח10:15

אונ'581
ירושלים

או.פי.סי
116605710171670.0203/07/22אנרגיה

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה,אג"ח10:15
רובעברבעדבעדלמעט הנמנעים)

√לארגיל



אונ'582
138004723771.420.6703/07/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. הרחבת היקף שעות העבודה של יועץ המס של מחזיקי אגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: להרחיב את היקף שעות העבודה של יועץ המס של
מחזיקי אגרות החוב ב- 100 שעות עבודה נוספות (זאת בנוסף ל- 70 שעות העבודה שאושרו על ידי מחזיקי אגרות החוב
במסגרת החלטה מיום 15.3.2022 (אסמכתא: 2022-10-025803). למען הסדר הטוב יובהר, כי מימון שכר טרחת יועץ המס

בגין שעות העבודה הנוספות כאמור בסעיף זה יהיה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2021 . ספירת
הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה

בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'
כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'583
138004723771.420.6703/07/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

2. הארכה התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 16.2.2022 (אסמכתא:

2022-10-016797) בדבר הארכת התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף עד ליום 30.6.2022, מוצע לאשר את הארכת התקופה
האמורה עד ליום 30.10.2022. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4)

יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1ה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'584
13801041384220.0003/07/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1.1 הרחבת היקף שעות העבודה של יועץ המס של מחזיקי אגרות החוב - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: להרחיב את היקף שעות העבודה של יועץ המס של
מחזיקי אגרות החוב ב- 100 שעות עבודה נוספות (זאת בנוסף ל- 70 שעות העבודה שאושרו על ידי מחזיקי אגרות החוב
במסגרת החלטה מיום 15.3.2022 (אסמכתא: 2022-10-025803). למען הסדר הטוב יובהר, כי מימון שכר טרחת יועץ המס

בגין שעות העבודה הנוספות כאמור בסעיף זה יהיה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2021 . ספירת
הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה

בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'585
13801041384220.0003/07/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1.2 הארכה התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 16.2.2022 (אסמכתא:

2022-10-016797) בדבר הארכת התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף עד ליום 30.6.2022, מוצע לאשר את הארכת התקופה
האמורה עד ליום 30.10.2022. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4)

יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את
האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'586
ירושלים

או.פי.סי
114157137556050.0103/07/22אנרגיה

מיוחדת17:00

1. אישור התקשרות בהסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת (במסגרת תנ"ג 68729-11-17) ("הסכם הפשרה"),
אשר עיקריו מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. נוסח החלטה מוצע: "לאשר את הסדר הפשרה בבקשה לאישור

תובענה כתביעה נגזרת (במסגרת תנ"ג 68729-11-17) אשר עיקריו מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (לרבות כל שינוי
בהם בו אשר יאושר על ידי בית המשפט)."

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

אונ'587
259024858656100.0304/07/22בתי זיקוקירושלים

רובעברבעדבעד1. עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרהמיוחדת12:00
√לא99.81מיוחד

אונ'588
259024858656100.0304/07/22בתי זיקוקירושלים

רובעברנגדבעד2. עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוגע להסדרי שימור ותמרוץ הארכת העסקהמיוחדת12:00
√לא68.38מיוחד

אונ'589
ירושלים

אלטשולר
118493600.0304/07/22שחם פנ

1. מינוי גב' עדי בלומנפלד פנחס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים,מיוחדת14:00
רובעברבעדבעדשתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, בתנאים המפורטים בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.

√לא99.93מיוחד

אונ'590
ירושלים

אלטשולר
118493600.0304/07/22שחם פנ

2. מינוי גב' אירה רחל סובל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחלמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, בתנאים המפורטים בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

√לא99.98מיוחד

אונ'591
ירושלים

אלטשולר
118493600.0304/07/22שחם פנ

3. מינוי גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתחל ממועד אישור מינויה על ידימיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, בתנאים המפורטים בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'592
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

1. מינויו מחדש של מר גיורא אקרשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית13:00
רובעברנגדנגדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'593
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

2. מינויה מחדש של גב' סטפני (שולה) אקרשטיין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתשנתית13:00
רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'594
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

3. מינויה מחדש של גב' קרין קליר אקרשטיין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתשנתית13:00
רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'595
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

4. מינויה מחדש של גב' מאיה ליפין אקרשטיין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתשנתית13:00
רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'596
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

5. מינויו מחדש של מר צבי בן אקרשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית13:00
רובעברנגדנגדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'597
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

6. מינויה לראשונה של גב' רינה שפיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית13:00
רובעברנגדבעדהחברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.

√לארגיל

אונ'598
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

רובעברנגדבעד7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקרשנתית13:00
√לארגיל

אונ'599
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1405/07/22קבוצה

√לאל.רדיוןדיוןדיון8. סקירה ודיון בדוחות הכספייםשנתית13:00

אונ'600
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

√לאדיוןדיוןסקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-31.12.2021שנתית14:00

אונ'601
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

שנתית14:00
2. מינוי מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד

תום האסיפה הכללית השנתית הבה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת
ועדת הביקורת

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'602
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

3. לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'603
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

4. לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתייםשנתית14:00
רובעברנגדבעדבאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל



אונ'604
ירושלים

1030102484690.2105/07/22טיב טעם
14:00

5. לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכלליתשנתית
השנתית הבאה של החברה.

רובעברנגדנגד
רגיל

√לא

אונ'605
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' חן חגי כהן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפהשנתית14:00
רובעברנגדנגדהכללית השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'606
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

7. לאשר את מינויה, לראשונה, של גב' ויקי אילון בטן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים באסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברנגדבעדהשנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'607
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

שנתית14:00
8. לאשר את מינויו של מר נתן גלבוע כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שנייה, אשר תחל עם סיום
כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, היינו החל מיום 14 בספטמבר 2022, בכפוף לאישור האסיפה כללית של בעלי המניות

בחברה למינוי, ולמשך שלוש (3) שנים מאותו מועד.
רובעברבעדבעד

√לא99.99מיוחד

אונ'608
1030102484690.2105/07/22טיב טעםירושלים

רובעברבעדבעד9. בכפוף לאישור מינוייה לדירקטורית בחברה, לאשר מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, מראש ובדיעבד, לגב' ויקי אלון בטן.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'609
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021שנתית15:00

אונ'610
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרושנתית15:00
√לארגיל

אונ'611
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר דורון (דורי) דודוביץ כיו"ר דירקטוריון בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'612
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אלון קסל כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

613
אונ'

ירושלים
דוראל

116676800.00אנרגיה
05/07/22

עברבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר ראובן צבי גרסטל כדירקטור בחברהשנתית15:00
רוב
√לארגיל

אונ'614
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר דב גולדמן כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'615
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

רובעברבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר ארז לבנון כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'616
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

רובעברבעדבעד8. אישור מינויו מחדש של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'617
ירושלים

דוראל
116676800.0005/07/22אנרגיה

רובעברבעדבעד9. אישור מינויה מחדש של הגב' אורית סתו כדירקטורית בלתי תלויה חברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'618
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית17:00

אונ'619
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

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 2021

√לארגיל

אונ'620
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

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

√לארגיל

אונ'621
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

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

√לארגיל

אונ'622
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

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

√לארגיל

אונ'623
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

6. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית17:00
רובעברנגדנגדהבאה

√לארגיל

אונ'624
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

7. אישור מינוי מחדש של מר דורון ברין לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתיתשנתית17:00
רובעברנגדנגדהבאה

√לארגיל

אונ'625
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

8. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור למר דורון ברין, המכהן כדירקטור בחברה, והינו אחיהם של מר יהודהשנתית17:00
רובעברבעדבעדנפתלי ומר רון (רוני) נפתלי, בעלי השליטה בחברה.

√לא99.07מיוחד

אונ'626
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

רובעברבעדבעד9. אישור תיקון תקנון החברהשנתית17:00
√לארגיל

אונ'627
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

10. אישור עדכון מחיר המימוש של 100,000 אופציות לא רשומות שהוענקו למר איתן בר זאב המכהן כיו"ר דירקטוריוןשנתית17:00
מבוטלתפעיל של החברה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'628
109726037118270.0405/07/22ביגירושלים

מבוטלת11. אישור עדכון מחיר המימוש של 44,022 אופציות לא רשומות שהוענקו למר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל החברהשנתית17:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'629
82901014874870.0006/07/22דלק רכבירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021שנתית11:00

אונ'630
82901014874870.0006/07/22דלק רכבירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרשנתית11:00
√לארגיל

אונ'631
82901014874870.0006/07/22דלק רכבירושלים

3. הענקת כתבי פטור ושיפוי של החברה למר אמנון נויבך והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שלשנתית11:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'632
82901014874870.0006/07/22דלק רכבירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מר אסף ברטפלד כיו"ר הדירקטוריון של החברהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'633
82901014874870.0006/07/22דלק רכבירושלים

רובעברבעדבעד5. הארכת כתב הפטור של החברה למר גיל אגמוןשנתית11:00
√לא96.16מיוחד

אונ'634
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021.שנתית12:00



אונ'635
ירושלים

אשטרום
קבוצה

113231522480340.0106/07/22
12:00

2. מינוי מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה שלשנתית
בעלי מניות החברה.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'636
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

3. מינוי מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאהשנתית12:00
רובעברבעדבעדשל בעלי מניות החברה.

√לארגיל

אונ'637
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'638
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.שנתית12:00
√לארגיל

אונ'639
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

6. חידוש מינויו של משרד רוה"ח המבקר, קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' לשנת 2022 ולתקופה שעד האסיפה השנתיתשנתית12:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

אונ'640
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

רובעברבעדבעד7. מינוי גב' עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.שנתית12:00
√לא99.87מיוחד

אונ'641
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

רובעברבעדבעד8. מינוי מר אליעזר שקדי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.שנתית12:00
√לא99.87מיוחד

אונ'642
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

9. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים, מוצע לאשר לגב' עמליה פז ולמר אליעזר שקדי כתבשנתית12:00
רובעברבעדבעדהתחייבות לשיפוי בנוסח המקובל בחברה.

√לארגיל

אונ'643
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

10. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים, מוצע לאשר לגב' עמליה פז ולמר אליעזר שקדישנתית12:00
רובעברבעדבעדהענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה.

√לארגיל

אונ'644
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0106/07/22קבוצה

11. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים, מוצע להכליל את גב' עמליה פז ומר אליעזר שקדישנתית12:00
רובעברבעדבעדבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים כמקובל בחברה.

√לארגיל

אונ'645
ירושלים

אשטרום
קבוצה

113231522480340.0107/07/22
12:00

מיוחדת
נדחית

1. אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אברהם נוסבאום, הנמנה על בעלי השליטה
בחברה.

רובעברנגדנגד
מיוחד

√לא82.69

אונ'646
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד2. אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומנכ"ל החברה, מר גיל גירון, הנמנה על בעלי השליטה בחברה.נדחית
√לא82.13מיוחד

אונ'647
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

נדחית
3. אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לכספים, לפיתוח עסקי ואנרגיה מתחדשת, מר

רובעברנגדנגדאורן נוסבאום, בנו של מר אברהם נוסבאום, הנמנה על בעלי השליטה בחברה.
√לא83.43מיוחד

אונ'648
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

נדחית
4. אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ"ל החברה לזכיינות ואחראי על תחום הפרסום, השיווק

רובעברבעדבעדויחסי הציבור של החברה, מר ירון משורר, הנמנה על בעלי השליטה במרגן בעלת השליטה בחברה.
√לא99.12מיוחד

אונ'649
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

נדחית

5. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור עפר זהבי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, ללא שינוי, הכוללים
גמול דירקטורים כמקובל בחברה ובתנאים זהים לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם או בעלי עניין,

הכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים כמקובל בחברה ומתן כתב התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה ובתנאים זהים לנושאי
המשרה בחברה.

רובעברבעדבעד
√לא99.8מיוחד

אונ'650
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

נדחית

6. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור יונתן לוי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, ללא שינוי, הכוללים
גמול דירקטורים כמקובל בחברה ובתנאים זהים לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם או

בעלי עניין, הכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים כמקובל בחברה ומתן כתב התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה ובתנאים
זהים לנושאי המשרה בחברה.

רובעברבעדבעד
√לא99.8מיוחד

אונ'651
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

נדחית
7. לאשר לכ"א מהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם או בעלי עניין אחרים,

רובעברבעדבעדה"ה אברהם נוסבאום, גיל גירון, עפר זהבי, יונתן לוי, אורן נוסבאום וירון משורר, כתב פטור מאחריות כמקובל בחברה.
√לא97.97מיוחד

אונ'652
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

נדחית
8. אישור מדיניות התגמול של החברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 30 במאי

רובעברנגדנגד2022
√לא82.44מיוחד

אונ'653
ירושלים

אשטרום
113231522480340.0107/07/22קבוצה

12:00
מיוחדת

נדחית
9. אישור חידוש התקשרות החברה עם מר דן גירון, קרוב של אחד מבעלי השליטה בחברה, הפועל בעסקי החברה בארה"ב,

רובעברבעדבעדללא שינוי.
√לא99.94מיוחד

אונ'654
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

1. מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתייםשנתית15:00
רובעברבעדבעדבמועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.1 בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'655
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

2. מינוי גב' לורי הנובר כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובעברנגדבעדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.2 בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'656
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

3. מינוי מר אורן מוסט כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובלא עברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.3 בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'657
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

4. מינוי מר חזי צאיג כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפהשנתית15:00
רובלא עברנגדבעדהכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.4 בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'658
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

5. מינוי מר אבי בן חמו כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובלא עברנגדנגדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.5 בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'659
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

6. מינוי מר אמיר ברטוב כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועדשנתית15:00
רובלא עברנגדנגדהאסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.6 בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

אונ'660
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

שנתית15:00
7. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס

האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו
כאמור בסעיף 3.2 בדוח הזימון המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'661
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

√לאל.רדיוןדיון8. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2021שנתית15:00

אונ'662
110000752320210.0212/07/22פז נפטירושלים

√לאל.רדיוןדיון9. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.שנתית15:00

אונ'663
ירושלים

חברה
57601766052850.0213/07/22לישראל

מיוחדת10:00
1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2 בדוח המצורף.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב כנספח א'
לדוח זה, כאמור בדוח זימון האסיפה."

רובעברנגדבעד
√לא73.73מיוחד

אונ'664
ירושלים

חברה
57601766052850.0213/07/22לישראל

מיוחדת10:00
2. אישור תנאי כהונה והעסקה מעודכנים של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה. לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 3

רובעברנגדבעדבדוח המצורף. תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה,
√לא63.55מיוחד



כאמור בדוח זימון האסיפה."

אונ'665
ירושלים

חברה
57601766052850.0213/07/22לישראל

מיוחדת10:00

3. אישור התקשרות בהסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת (במסגרת תנ"ג 68729-11-17), אשר עיקריו
מפורטים בסעיף 4 לדוח המצורף. תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסדר הפשרה בבקשה

לאישור תובענה כתביעה נגזרת (במסגרת תנ"ג 68729-11-17) אשר עיקריו מפורטים בסעיף 4 לדוח זה (לרבות כל שינוי בהם
אשר יאושר על ידי בית המשפט)."

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'666
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021שנתית14:00

אונ'667
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

רובעברנגדבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2021שנתית14:00
√לארגיל

אונ'668
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

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

אונ'669
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

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

אונ'670
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גב' שירית כשר כדירקטורית בחברהשנתית14:00
√לארגיל

אונ'671
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

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

אונ'672
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

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

אונ'673
109106526539140.0114/07/22מיטרוניקסירושלים

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

אונ'674
ירושלים

109106526539140.0114/07/22מיטרוניקס
14:00

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר רון כהן כדירקטור בחברהשנתית
רגיל

√לא

אונ'675
759021914567270.0914/07/22גב יםירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח15:30

אונ'676
759021914567270.0914/07/22גב יםירושלים

רובעברבעדבעד2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה)אג"ח15:30
√לארגיל

אונ'677
11684421921490.8618/07/22ביגירושלים

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

אונ'678
11684421921490.8618/07/22ביגירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה,אג"ח10:30
רובעברבעדבעדלמעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'679
1168459216015.41.5018/07/22ביגירושלים

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנותאג"ח10:45

אונ'680
1168459216015.41.5018/07/22ביגירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה,אג"ח10:45
רובעברבעדבעדלמעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'681
1162221735748.50.4518/07/22ביגירושלים

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

אונ'682
1162221735748.50.4518/07/22ביגירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה,אג"ח11:00
רובעברבעדבעדלמעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'683
1087824468455019/07/22אל עלירושלים

1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה מר עמיקם בן צבי זאת החל ממועד תחילתמיוחדת15:00
רובעברנגדבעדכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ועל־פי תנאי הסכם העסקה, אשר עיקריו מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'684
1087824468455019/07/22אל עלירושלים

2. לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של מנכ"לית החברה, גב' דינה גננסיה בן טל, החל ממועד תחילת כהונתה ביום 19מיוחדת15:00
רובעברנגדבעדבמאי 2022 וזאת על־פי תנאי הסכם העסקה, אשר עיקריו מפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

√לא97.4מיוחד

אונ'685
7670284778023.60.4620/07/22הפניקסירושלים

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

אונ'686
7670284778023.60.4620/07/22הפניקסירושלים

2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה,אג"ח10:30
רובבעדבעדלמעט הנמנעים)

√לארגיל

אונ'687
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2021 (הכולל דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנתשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיון2021).

אונ'688
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'689
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'690
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

רובעברנגדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייטשנתית11:00
√לארגיל

אונ'691
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'692
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוישנתית11:00
√לארגיל

אונ'693
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

רובעברנגדבעד7. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת שרון יגודהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'694
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'695
3540193194210.2120/07/22טלסיסירושלים

9. להאריך את כהונתו של משרד BDO זיו האפט ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה וזאת עד לכינוס האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

רוב20/07/22אונ'



√לא90.92מיוחדעברבעדבעד10. מינוי הגברת טל מיש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וקביעת תנאי כהונתהשנתית3540193194210.2111:00טלסיסירושלים696

אונ'697
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0020/07/22יהש

√לאל.רדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021כללית13:00

אונ'698
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0020/07/22יהש

כללית13:00
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'699
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0020/07/22יהש

3. אישור הקצאת כתבי אופציות במסלול 102 למנכ"ל השותף הכללי ולסמנכ"ל הכספים בשותף הכללי בתנאים זהיםכללית13:00
רובעברנגדבעדלאופציות הפאנטום שברשותם, אשר יבוטלו עם אישור ההענקה

√לארגיל

אונ'700
ירושלים

ישראמקו
23201740152080.0020/07/22יהש

√לאל.רדיוןדיון4. סקירת מנכ"לכללית13:00

אונ'701
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .1שנתית15:00
.meeting of shareholders and until his respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'702
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Russell Ellwanger to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .2שנתית15:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'703
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Kalman Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .3שנתית15:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'704
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .4שנתית15:00
.meeting of shareholders and until her respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'705
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Ilan Flato to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .5שנתית15:00
.meeting of shareholders and until his respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'706
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Yoav Chlelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .6שנתית15:00
.annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

707
אונ'

108237957798460.04טאוארירושלים
21/07/22

שנתית15:00
To elect Iris Avner to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .7

.meeting of shareholders and until her respective successor is duly electedעברבעדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'708
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Michal Vakrat Wolkin to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .8שנתית15:00
.annual meeting of shareholders and until her respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'709
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

To elect Avi Hasson to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .9שנתית15:00
.meeting of shareholders and until his respective successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'710
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

שנתית15:00

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'711
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

TO APPROVE the increase in the annual base salary of Mr. Russell Ellwanger, the Company’s Chief Executive .11שנתית15:00
Officer, as described in Proposal 3 of the Proxy Statementרובעברנגדבעד

√לאמיוחד

אונ'712
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

TO APPROVE the award of equity-based compensation to Mr. Russell Ellwanger, the Company’s Chief .12שנתית15:00
.Executive Officer, as described in Proposal 4 of the Proxy Statementרובעברנגדנגד

√לאמיוחד

אונ'713
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

שנתית15:00
TO APPROVE the equity grant to each member of the Company’s Board of Directors (other than Amir .13

Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 5 of the Proxy Statement, subject to his or her respective
.election as a director under Proposal 1

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'714
108237957798460.0421/07/22טאוארירושלים

שנתית15:00

TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor Zohar &amp; Co, Certified Public Accountants, a .14
firm in the Deloitte Global Network, as the independent registered public accountants of the Company for the

year ending December 31, 2022 and for the period commencing January 1, 2023 and until the next annual
shareholders meeting, and to 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'715
109892031816920.0421/07/22ריט 1ירושלים

רובעברבעדבעד1. הארכת כהונתו של אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת15:00
√לא99.51מיוחד

אונ'716
109892031816920.0421/07/22ריט 1ירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי הגב' נילי קלי כדירקטורית בלתי תלויה בחברהמיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'717
110424925691460.0326/07/22רמי לויירושלים

1. חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר אטיאס כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, כפי שהם מפורטים בנספח א'מיוחדת17:00
רובעברבעדבעדלדוח, לתקופה נוספת החל ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית

√לא94.84מיוחד

אונ'718
110424925691460.0326/07/22רמי לויירושלים

רובעברנגדבעד2. עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין הסדרי פרישה וסיום כהונה של נושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוחמיוחדת17:00
√לא77.01מיוחד

אונ'719
110424925691460.0326/07/22רמי לויירושלים

3. עדכון לכתב שיפוי בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח, והענקתו לנושאי משרה בחברה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלימיוחדת17:00
רובעברבעדבעדהשליטה ו/או קרוביו ולדירקטורים מכהנים ו/או אשר יכהנו בחברה מעת לעת

√לא99.99מיוחד

אונ'720
110424925691460.0326/07/22רמי לויירושלים

4. אישור עדכון תקנון ההתאגדות של החברה באופן שישקף את העדכונים לכתב השיפוי לנושאי משרה בחברה, כמפורטמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדבסעיף 2.3.3 לדוח

√לארגיל

אונ'721
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

שנתית14:00

Approval of the re-appointment of Kesselman &amp; Kesselman, independent certified public accountants in .1
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, and to authorize the Board of Directors to approve,
after approval by the Audit Committee, the remuneration of the Company's auditor, in accordance with the

.scope and nature of their services. See Item 1 in the Deed of Vote attached hereto

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'722
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

שנתית14:00

Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended December 31, 2021, as determined by the Audit .2
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, 2021. See Item 2 in the Deed
.of Vote attached hereto

√לאל.רדיוןדיון

√לאל.רדיוןדיוןDiscussion of the Company’s audited financial statements for the year ended December 31, 2021 and the report .3שנתית108348425218340.0628/07/22פרטנראונ'723



of the Board of Directors for such period.See Item 3 in the Deed of Vote attached hereto.14:00ירושלים

אונ'724
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Election and appointment of Mr. Gideon Kadusi as a director on the Company’s Board of Directors until the .4שנתית14:00
.close of the next annual general meeting. See Item 4(a) in the Deed of Vote attached heretoרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'725
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Election and appointment of Mr. Shlomo Rodav as a director on the Company’s Board of Directors until the .5שנתית14:00
.close of the next annual general meeting. See Item 4(b) in the Deed of Vote attached heretoרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'726
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Election and appointment of Mr. Yehuda Saban as a director on the Company’s Board of Directors until the .6שנתית14:00
.close of the next annual general meeting. See Item 4(c) in the Deed of Vote attached heretoמבוטלת

הורד
מסדר
היום

√לא

אונ'727
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Election and appointment of Ms. Anat Cohen-Specht as a director on the Company’s Board of Directors until .7שנתית14:00
.the close of the next annual general meeting. See Item 4(d) in the Deed of Vote attached heretoרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'728
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Election and appointment of Mr. Doron Steiger as a director on the Company’s Board of Directors until the .8שנתית14:00
.close of the next annual general meeting. See Item 4(e) in the Deed of Vote attached heretoלאעברבעדבעד√

אונ'729
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Election and appointment of Mr. Ori Yaron as a director on the Company’s Board of Directors until the close .9שנתית14:00
.of the next annual general meeting. See Item 4(f) in the Deed of Vote attached heretoמבוטלת

הורד
מסדר
היום

√לא

אונ'730
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Election and appointment of Mr. Shlomo Zohar as a director on the Company’s Board of Directors until the .10שנתית14:00
.close of the next annual general meeting. See Item 4(g) in the Deed of Vote attached heretoרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'731
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

Approval of the compensation terms of Mr. Shlomo Rodav and Mr. Doron Steiger as directors, including the .11שנתית14:00
.grant of an Indemnification and Release Letter. See Item 5 in the Deed of Vote attached heretoבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'732
108348425218340.0628/07/22פרטנרירושלים

שנתית14:00
Approval of the terms of office and employment of the CEO of the Company, Mr. Avi Gabbay including .12

the grant of an Indemnification and Release Letter, but excluding the annual cash bonus and equity incentive. See
.Item 6 in the Deed of Vote attached hereto

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'733
ירושלים

נטו
11050979417050.0401/08/22מלינדה

1. עדכון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין נטו מ.ע. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה מכ-210 אש"ח לחודשמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלכ-270 אש"ח לחודש והארכתו לתקופה של שלוש שנים מיום 4 ביולי 2022 כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

√לא93.72מיוחד

אונ'734
ירושלים

נטו
11050979417050.0401/08/22מלינדה

רובעברבעדבעד2. הארכת כהונת פרופ' זאב רוטשטיין כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00
√לא95.57מיוחד

אונ'735
ירושלים

נטו
11050979417050.0401/08/22מלינדה

3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה לתקופה נוספת בת 3 שנים החל מיום 14 באוקטובר 2022 ,בכפוף לשינוייםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדועדכונים לא מהותיים כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

√לא97.44מיוחד

אונ'736
691212170062880.0402/08/22דיסקונטירושלים

√לאדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.שנתית12:30

אונ'737
691212170062880.0402/08/22דיסקונטירושלים

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 2023, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון

המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2021, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים,
לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'738
691212170062880.0402/08/22דיסקונטירושלים

שנתית12:30

3. למנות את מר דני ימין כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין,
לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2023 ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים, או אי התנגדותו.

באסיפה יבחר מועמד אחד מתוך שני (2) מועמדים לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301
להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל מועמד

תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדים לכהונה כדירקטורים. 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'739
691212170062880.0402/08/22דיסקונטירושלים

שנתית12:30

4. למנות את מר גיא ריצ'קר כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין,
לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2023 ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים, או אי התנגדותו.

באסיפה יבחר מועמד אחד מתוך שני (2) מועמדים לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301
להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל מועמד

תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדים לכהונה כדירקטורים. לפרטים נוספים
בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של

המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

רובלא עברנגדבעד
√לארגיל

אונ'740
691212170062880.0402/08/22דיסקונטירושלים

5. לאשר את התיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק כמפורט בנספח א' המצורף לדוח זימון האסיפה, בהתאםשנתית12:30
רובעברבעדבעדלסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

√לא96.58מיוחד

אונ'741
691212170062880.0402/08/22דיסקונטירושלים

רובעברבעדבעד6. לאשר עדכון לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כמפורט בסעיף 4.7 לדוח זימון האסיפה.שנתית12:30
√לא95.6מיוחד

אונ'742
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. לפרטים נוספים, ראושנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןסעיף 1 לדוח המיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "דוח זימון האסיפה").

אונ'743
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

שנתית14:00

2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרו"ח מבקרים
משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית

השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של
משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'744
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

שנתית14:00

3. למנות את מר דן ללוז כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ") לתקופה של 3
שנים. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים מתוך המועמדים אשר

הוצעו על ידי הועדה למינוי דירקטורים וביניהם מר דן ללוז. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון
הבנק, ראו סעיף 3.2, סעיף ב' לנספח ב', נספח ג' לדוח זימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

רובלא עברבעד
√לא42.67מיוחד

אונ'745
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

שנתית14:00

4. למנות את מר צבי נגן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"), לתקופה של 3
שנים. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים מתוך המועמדים אשר
רובעברבעדהוצעו על ידי הועדה למינוי דירקטורים וביניהם מר צבי נגן. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון

√לא91.37מיוחד



הבנק, ראו סעיף 3.2, סעיף ב' לנספח ב', נספח ג' לדוח זימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

אונ'746
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

שנתית14:00

5. למנות את גב' אסתר אלדן כדירקטורית במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת
הבנקאות (להלן: "דירקטור אחר") , לתקופה של 3 שנים. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים במעמד

דירקטור אחר לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים וביניהם הגב'
אסתר אלדן. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 3.2 סעיף ב' לנספח ב', נספח ג'

לדוח זימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

רובלא עברבעד
√לארגיל

אונ'747
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

שנתית14:00

6. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת
הבנקאות (להלן: "דירקטור אחר"), לתקופה של 3 שנים. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים במעמד
דירקטור אחר לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם הגב'

אסתר דומיניסיני. הגב' אסתר דומיניסיני (דירקטורית במעמד "דירקטור אחר" בבנק) שמועמדת לבחירה מחדש באסיפה
זו, צפויה לסיים את כהונתה השנייה ביום 16 בינואר 2023. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון

הבנק, ראו סעיף 3.2, סעיף ב' לנספח ב', נספח ג' לזימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'748
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

שנתית14:00

7. למנות את גב' אירית שלומי כדירקטורית במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת
הבנקאות (להלן: "דירקטור אחר"), לתקופה של 3 שנים. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים במעמד
דירקטור אחר לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים.וביניהם הגב'

אירית שלומי. הגב' אירית שלומי (דירקטורית במעמד "דירקטור אחר" בבנק) שמועמדת לבחירה מחדש באסיפה זו, צפויה
לסיים את כהונתה הראשונה ביום 18 בספטמבר 2022. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק,

ראו סעיף 3.2, סעיף ב' לנספח ב', נספח ג' לזימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'749
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

8. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספיםשנתית14:00
רובעברבעדראה סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'750
604611370926990.0204/08/22לאומיירושלים

שנתית14:00

9. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמפורט בנספח ה' לדוח זימון האסיפה על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267ב
לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ובהתאם לחוק
תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 .

לפרטים נוספים ראה סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעד
√לא96מיוחד

אונ'751
ירושלים

1087824468455004/08/22אל על
15:00

רובעברבעדבעד1. אישור הענקת כתב שיפוי למר קנת' ניל רוזנברג, המכהן כדירקטור בחברה, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברהמיוחדת
מיוחד

√לא98.64

אונ'752
1087824468455004/08/22אל עלירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור הענקת כתב שיפוי למר דרל הגלר, המכהן כדירקטור בחברה, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברהמיוחדת15:00
√לא98.64מיוחד

אונ'753
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

√לאדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021שנתית17:00

אונ'754
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

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

√לארגיל

אונ'755
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

3. אישור מינוי מחדש של מר בנימין גבאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחרשנתית17:00
רובעברבעדבעדמועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'756
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

4. אישור מינוי מחדש של מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקייםשנתית17:00
רובעברבעדבעדלאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'757
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

5. אישור מינוי מחדש של מר רוג'ר אבראבנל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקייםשנתית17:00
רובעברבעדבעדלאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'758
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

6. אישור מינוי מחדש של מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחרשנתית17:00
רובעברבעדבעדמועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'759
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

7. אישור מינוי מחדש של מר בן קרלטון לנגוורת'י כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה,שנתית17:00
רובעברבעדבעדשתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'760
76701255808520.0604/08/22הפניקסירושלים

8. אישור מינוי מחדש של ד"ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה,שנתית17:00
רובעברבעדבעדשתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

אונ'761
ירושלים

או.פי.סי
114157137556050.0104/08/22אנרגיה

מיוחדת17:00

1. הארכת תוקף כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה, אשר Kenon Holdings Ltd, בעלת השליטה בחברה לצורך חוק
ניירות ערך, נכון למועד הדוח ("בעלת השליטה" או "קנון") עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי באישור הארכת תוקפם,
כמפורט בדוח זימון האסיפה ("דוח זימון האסיפה"). תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת תוקף כתבי

השיפוי והפטור לנושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין
אישי באישור הארכת תוקפם, כמפורט בדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לא98.77מיוחד

אונ'762
109031511804950.0008/08/22דמריירושלים

1. הארכת כהונתו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה שנייה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדבאוגוסט 2022

√לא98.95מיוחד

אונ'763
109031511804950.0008/08/22דמריירושלים

רובעברבעדבעדהארכת כהונתו של מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה שנייה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18 באוגוסט 2022מיוחדת15:00
√לא96.83מיוחד

אונ'764
ירושלים

מזרחי
695437189677780.0309/08/22טפחות

מיוחדת15:00

1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי (מחדש) של דירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999
(להלן - "דירקטור חיצוני לפי חוק החברות") ההחלטה המוצעת: למנות (מחדש) את מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני לפי

חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שניה), החל מיום 20.8.2022; זאת, בכפוף לכך
שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך. לפרטים נוספים ראו את הדוח

המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יוסף פלוס המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

רובעברבעדבעד
√לא95.74מיוחד

אונ'765
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

3.1 לס"י (בכתב ההצבעה) - לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנהשנתית12:00
רובדיוןבעדשנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

√לארגיל

אונ'766
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00

3.2.1 לס"י (בכתב ההצבעה) - למנות מחדש את מר זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון) לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של
כ- 3 שנים שתחל במועד מינויו באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 2025.

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה
על כך, או שיודיע על הסכמתו למינוי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'767
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00

3.2.2 לס"י (בכתב ההצבעה) - למנות מחדש את מר זלמן שובל לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ- 3 שנים שתחל
במועד מינויו באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 2025. המינוי כפוף לכך

שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או שיודיע
על הסכמתו למינוי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל



אונ'768
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00

4. 3.2.3 לס"י (בכתב ההצבעה) - למנות מחדש את מר גדעון שובל לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ- 3 שנים
שתחל במועד מינויו באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 2025. המינוי כפוף

לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או
שיודיע על הסכמתו למינוי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'769
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00

5. 3.2.4 לס"י (בכתב ההצבעה) - למנות מחדש את מר ליאור בן עמי לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ- 3 שנים
שתחל במועד מינויו באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 2025. המינוי כפוף

לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או
שיודיע על הסכמתו למינוי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'770
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00

6. 3.2.5 לס"י (בכתב ההצבעה) - למנות מחדש את מר אביב שנצר לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ- 3 שנים
שתחל במועד מינויו באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 2025. המינוי כפוף

לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או
שיודיע על הסכמתו למינוי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'771
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00

7. 3.2.6 לס"י (בכתב ההצבעה) - למנות מחדש את מר יואב נרדי לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ- 3 שנים
שתחל במועד מינויו באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 2025. המינוי כפוף

לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או
שיודיע על הסכמתו למינוי.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'772
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00
8. סעיף 3.3 לס"י (בכתב ההצבעה) - 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 למועד קיום האסיפה השנתית הבאה
של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'773
7260185550450.0010/08/22ירושליםירושלים

שנתית12:00

9. סעיף 3.4 לס"י (בכתב ההצבעה) - לאשר כדיבידנד סופי לשנים 2020 ו-2021 את הדיבידנד שחולק בסכומים ובמועדים,
כדלקמן: (א) סך של 15.1 מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום

31 בדצמבר 2020. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 16 בנובמבר 2021, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 3 בנובמבר
2021. (ב) סך של 43.17 מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31

בדצמבר 2021. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 14 ביוני 2022, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 2 ביוני 2022.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'774
ירושלים

עזריאלי
קבוצה

1119478283171890.0110/08/22
16:00

1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א'שנתית
לדוח זימון האסיפה.

רובעברנגדבעד
מיוחד

√לא86.14

אונ'775
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

2. אישור עדכון והארכת תנאי הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטתה של יו"ר הדירקטוריון הפעילה שלשנתית16:00
רובעברנגדבעדהחברה, גב' דנה עזריאלי, בתוקף החל מיום 11 באוגוסט 2022, כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה.

√לא85.29מיוחד

אונ'776
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

3. אישור מינויה של גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 23שנתית16:00
מבוטלתבאוגוסט 2022.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

אונ'777
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

4. אישור הארכת כהונתו של מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23שנתית16:00
רובעברבעדבעדבאוגוסט 2022.

√לא84.21מיוחד

אונ'778
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

רובעברבעדבעד5. אישור מינויה של גב'' ורדה לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה החל מיום 23 באוגוסט 2022.שנתית16:00
√לא99.3מיוחד

אונ'779
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

שנתית16:00
6. אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של

החברה.
רובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'780
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

שנתית16:00
7. אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של

החברה.
רובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'781
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

שנתית16:00
8. אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של
החברה.

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'782
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

שנתית16:00
9. אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של

בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של
החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'783
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

שנתית16:00
10. אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של
החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'784
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

שנתית16:00
11. אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של

בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של
החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'785
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

12. לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עדשנתית16:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

אונ'786
ירושלים

עזריאלי
1119478283171890.0110/08/22קבוצה

√לאל.רדיוןדיון13. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.שנתית16:00

אונ'787
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0110/08/22גרופ

1. מינוי מחדש של ה"ה דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מתוםמיוחדת17:00
רובעברנגדבעדתקופת הכהונה הראשונה, היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2022

√לא99.07מיוחד

אונ'788
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0110/08/22גרופ

מינוי מחדש של ה"ה דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מתום תקופתמיוחדת17:00
רובעברנגדבעדהכהונה הראשונה, היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2022

√לא98.83מיוחד

אונ'789
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2021 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנהשנתית16:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןשהסתיימה באותו התאריך.

אונ'790
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבוןשנתית16:00
רובעברבעדבעדהמבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

√לארגיל

אונ'791
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

3. לאשר את תנאי הכהונה המעודכנים של יו"ר הדירקטוריון, מר ראובן קרופיק, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח, ואת תיקוןשנתית16:00
רובעברבעדבעדמדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם, כאמור בסעיף 1.3.4 לדוח.

√לא98.35מיוחד



אונ'792
ירושלים

662577350081090.0211/08/22פועלים
16:00

4. לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוששנתית
שנים, כמפורט בדוח.

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא99.52

אונ'793
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

5. לאשר את מינויה של גב' ענת פלד לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים,שנתית16:00
רובלא עברנגדנגדכמפורט בדוח.

√לא76.13מיוחד

אונ'794
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

6. לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוששנתית16:00
רובעברבעדבעדשנים, כמפורט בדוח.

√לארגיל

אונ'795
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

7. לאשר את מינויו של מר רון שמיר לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורטשנתית16:00
רובלא עברנגדנגדבדוח.

√לארגיל

אונ'796
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

8. לאשר את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוששנתית16:00
רובעברבעדבעדשנים, כמפורט בדוח.

√לארגיל

אונ'797
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

9. לאשר את מינויו של ד''ר דוד צביליחובסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנקשנתית16:00
רובעברבעדבעדלתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

√לארגיל

אונ'798
662577350081090.0211/08/22פועליםירושלים

10. לאשר את מינויו של מר רונן לגו לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורטשנתית16:00
רובלא עברנגדנגדבדוח.

√לארגיל

אונ'799
110448819057750.0618/08/22מגה אורירושלים

1. מינוי גב' לייזה חיימוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור המינוימיוחדת12:00
רובעברבעדבעדעל ידי אסיפה זו

√לא100מיוחד

אונ'800
110448819057750.0618/08/22מגה אורירושלים

2. בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' לייזה חיימוביץ כדירקטורית חיצונית, מוצע לאשר הענקת כתב התחייבותמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלשיפוי לגב' לייזה חיימוביץ בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

√לארגיל

אונ'801
110448819057750.0618/08/22מגה אורירושלים

3. בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' לייזה חיימוביץ כדירקטורית חיצונית, מוצע לאשר מתן כתב פטורמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדמאחריות לגב' לייזה חיימוביץ, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

√לארגיל

אונ'802
110448819057750.0618/08/22מגה אורירושלים

מיוחדת12:00
4. בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' לייזה חיימוביץ כדירקטורית חיצונית, מוצע לאשר להכליל את גב' לייזה

חיימוביץ בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו
מעת לעת.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

803
אונ'

10910320אפסקשירושלים
24/08/22

09:00
אג"ח

נדחית
1. רקע: ביום 23/08/2022, דווחו בקשות המפרקים כפי שהועברו לנאמן (אסמכתא מס' 2022-10-086094) (להלן: "בקשות
המפרקים "). סדר היום: 1. דיון בנושא בקשות המפרקים שהוגשו לביהמ"ש. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן

ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'804
112537624/08/22אפסקשירושלים

09:00
אג"ח

נדחית

1. רקע: ביום 23/08/2022, דווחו בקשות המפרקים כפי שהועברו לנאמן (אסמכתא מס' 2022-10-086094) (להלן: "בקשות
המפרקים "). סדר היום: 1. דיון בנושא בקשות המפרקים שהוגשו לביהמ"ש. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן

ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'805
1102219962980.2224/08/22פרידנזוןירושלים

רובעברבעדבעד1. הארכת כהונת גב' ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתהמיוחדת10:00
√לא100מיוחד

אונ'806
ירושלים

פורמולה
25601628279100.0225/08/22מערכות

כללית14:00
Election of Ms. Karolina Rzonca-Bajorek to the Company’s board of directors, or the Board (including an .1

approval of an increase in the authorized size of the Board from five (5) to seven (7) members), to hold office until
.Formula’s next annual general meeting of shareholders and until her successor is duly elected and qualified

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'807
ירושלים

פורמולה
25601628279100.0225/08/22מערכות

כללית14:00
Election of Ms. Gabriela ?ukowicz to the Board (including an approval of an increase in the authorized size of .2

the Board from five (5) to seven (7) members), to hold office until Formula’s next annual general meeting of
.shareholders and until her successor is duly elected and qualified

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'808
77703758372140.0025/08/22שופרסלירושלים

רובעברנגדבעד1. לאשר למר עופר בלוך, מנכ"ל החברה לשעבר, מענק הסתגלות נוסף בסך כולל של 375 אלפי ש"חמיוחדת14:00
√לא64.24מיוחד

אונ'809
109726037118270.0125/08/22ביגירושלים

שנתית15:00

1. אישור עדכון מחיר המימוש של 100,000 אופציות לא רשומות שהוענקו למר איתן בר זאב המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל
של החברה נוסח ההחלטה המוצע: לאשר את עדכון מחיר המימוש של 100,000 אופציות לא רשומות שהוענקו למר איתן

בר זאב, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, כחלק מהענקה שאושרה בחודש מרס 2022, בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף 2.1 לדוח. עדכון מחיר המימוש יבוצע בדרך של ביטול אופציות לא רשומות שהוענקו למר בר זאב

כאמור, והקצאתן מחדש, אשר יכנס לתוקף עם ביטולן.

רובעברנגדנגד
√לארגיל

אונ'810
109726037118270.0125/08/22ביגירושלים

שנתית15:00

2. אישור עדכון מחיר המימוש של 44,022 אופציות לא רשומות שהוענקו למר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל החברה נוסח
ההחלטה המוצע: לאשר את עדכון מחיר המימוש של 44,022 אופציות לא רשומות שהוענקו למר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל

החברה, כחלק מהענקה שאושרה בחודש מרס 2022, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח. עדכון מחיר המימוש
יבוצע בדרך של ביטול אופציות לא רשומות שהוענקו למר גאליס כאמור, והקצאתן מחדש, אשר יכנס לתוקף עם ביטולן.

רובלא עברנגדנגד
√לא23.77מיוחד

אונ'811
ירושלים

אפקון
5780138683550.1429/08/22החזקות

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021שנתית14:00

אונ'812
ירושלים

אפקון
5780138683550.1429/08/22החזקות

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

√לארגיל

אונ'813
ירושלים

אפקון
5780138683550.1429/08/22החזקות

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

√לארגיל

אונ'814
ירושלים

אפקון
5780138683550.1429/08/22החזקות

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

√לארגיל

אונ'815
ירושלים

אפקון
5780138683550.1429/08/22החזקות

5. מוצע לאשר מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עדשנתית14:00
רובעברנגדבעדלמועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

אונ'816
ירושלים

אפקון
5780138683550.1429/08/22החזקות

6. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר דוד הראלי (לרבות בתקופת היותו כממלא מקום מנכ"ל), לתקופהשנתית14:00
רובעברנגדבעדלא קצובה

√לא96.6מיוחד

אונ'817
1091032001/09/22אפסקשירושלים

10:00
אג"ח

נדחית

1. רקע: 1. ביום 22/08/2022, דווחו בקשות המפרקים כפי שהועברו לנאמן (אסמכתא מס' 2022-10-086094) (להלן: "בקשות
המפרקים "). 2. ביום 24/08/22 התקיימה אסיפת התייעצות בקשר לבקשות המפרקים שהוגשו לבית המשפט כאמור לעיל.

באסיפה הודיע הנאמן כי תתקיים אסיפת התייעצות נוספת בנושא שבנדון. סדר היום: 1. דיון בנושא בקשות המפרקים
שהוגשו לביהמ"ש ודיון בקשר עם האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י

הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

1. רקע: 1. ביום 22/08/2022, דווחו בקשות המפרקים כפי שהועברו לנאמן (אסמכתא מס' 2022-10-086094) (להלן: "בקשות
המפרקים "). 2. ביום 24/08/22 התקיימה אסיפת התייעצות בקשר לבקשות המפרקים שהוגשו לבית המשפט כאמור לעיל.



אונ'818
ירושלים

112537601/09/22אפסקש
10:00

אג"ח
נדחית

באסיפה הודיע הנאמן כי תתקיים אסיפת התייעצות נוספת בנושא שבנדון. סדר היום: 1. דיון בנושא בקשות המפרקים
שהוגשו לביהמ"ש ודיון בקשר עם האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י

הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'819
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

רובעברבעדבעדTo set the number of directors serving on the Company’s Board of Directors at seven .1.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'820
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

To re-elect Isaac Angel as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .2שנתית14:00
shareholders and until a successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'821
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

To re-elect Amiram Boehm as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .3שנתית14:00
shareholders and until a successor has been duly elected and qualifiedרובעברנגדבעד

√לארגיל

אונ'822
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

To re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting .4שנתית14:00
of shareholders and until a successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'823
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

To elect Ronit Zalman Malach as a member of the Board of Directors until our next annual general meeting of .5שנתית14:00
shareholders and until a successor has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'824
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

To 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 has been duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'825
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

רובעברנגדבעדSubject to her election pursuant to Item 2, to approve a grant of options to Ms. Zalman Malach .7.שנתית14:00
√לארגיל

אונ'826
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

To amend the Company’s compensation policy for executive officers as set forth in Annex A1 attached to the .8שנתית14:00
.Proxy Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'827
108251016359720.0001/09/22גילתירושלים

To amend the Company’s compensation policy for directors as set forth in Annex A2 attached to the Proxy .9שנתית14:00
.Statementנגדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

828
אונ'

108251016359720.00גילתירושלים
01/09/22

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, 2022, and for such additional period until the next annual general meeting of shareholders

עברבעדבעד
רוב
√לארגיל

אונ'829
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי לשנת 2021ומיוחדת

אונ'830
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'831
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'832
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'833
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'834
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'835
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

אונ'836
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

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

אונ'837
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

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

אונ'838
ירושלים

הראל
58501857860830.0305/09/22השקעות

13:00
שנתית

רובעברבעדבעד10. מינוי איילת בן עזר כדירקטורית חיצונית בחברהומיוחדת
√לא99.15מיוחד

אונ'839
6860146782640.0205/09/22מהדריןירושלים

מיוחדת16:00
1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בשינויים המפורטים להלן ביחס למדיניות התגמול הקיימת, בהתאם

לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת, המצורפת כנספח א' לדוח, אשר תעמוד בתוקף לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום
1 בינואר 2022 (קרי, עד ליום 31 בדצמבר 2024) בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

רובלא עברנגדבעד
√לא75.6מיוחד

אונ'840
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן
11096441480275006/09/22

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, הכולל דיווח על שכרשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.

אונ'841
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן
11096441480275006/09/22

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

√לארגיל

אונ'842
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן
11096441480275006/09/22

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'843
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן
11096441480275006/09/22

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'844
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן
11096441480275006/09/22

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'845
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן

11096441480275006/09/22
12:00

6. מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוסשנתית
האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

אונ'846
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן
11096441480275006/09/22

7. מינויו מחדש של ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

אונ'847
ירושלים

סלע
קפיטל

נדלן
11096441480275006/09/22

רובעברנגדבעד8. אישור תנאי כהונה והעסקה עדכניים למנכ"ל החברה מר גדי אליקםשנתית12:00
√לא73.61מיוחד

אונ'848
109892031816920.0406/09/22ריט 1ירושלים

15:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. אישור התקשרות בהסכם ניהול חדש עם ריט 1 שירותי ניהול בע"מנדחית
√לא84.43מיוחד

אונ'849
109892031816920.0406/09/22ריט 1ירושלים

15:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד2. אישור מדיניות תגמולנדחית
√לא82.75מיוחד

אונ'850
109892031816920.0406/09/22ריט 1ירושלים

15:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד3. אישור תיקון כתב הפטור לנושאי משרה ולדירקטורים בחברהנדחית
√לא97.34מיוחד

אונ'851
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0107/09/22סיטי

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.שנתית13:00

אונ'852
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0107/09/22סיטי

2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתיתשנתית13:00
רובעברבעדבעדהבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.

√לארגיל

אונ'853
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0107/09/22סיטי

רובעברנגדבעד3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'854
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0107/09/22סיטי

4. למנות מחדש את מר ירון אפק כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאהשנתית13:00
רובעברבעדבעדולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

√לארגיל

אונ'855
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0107/09/22סיטי

רובעברבעדבעד5. למנות מחדש את מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.שנתית13:00
√לארגיל

אונ'856
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0107/09/22סיטי

רובעברבעדבעד6. לעדכן את מדיניות התגמול של החברה.שנתית13:00
√לא99.53מיוחד

857
אונ'

138004722826.860.67ארזיםשירושלים
08/09/22

10:00
אג"ח

נדחית
1. עדכון המחזיקים מאת הנציגות והנאמנים. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות

√לאדיוןהחוב.

אונ'858
1380104138259.20.0008/09/22ארזיםשירושלים

10:00
אג"ח

נדחית
1. על סדר היום: 1.1. עדכון המחזיקים מאת הנציגות והנאמנים. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים

רובדיוןו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לארגיל

אונ'859
1091032008/09/22אפסקשירושלים

אג"ח16:00

1. רקע להצעת ההחלטה שעל סדרה יומה של האסיפה: א.ביום 12.04.22 פרסם הנאמן את נתוני שכר הטרחה שאושרו
למפרקי החברה לרבות בכובעם כמפרקי קומפקס אינטרנשיונל (93) בע"מ (בפירוק) (להלן: "קומפקס") ובחברת א.פ.ס.ק

פרוייקטים (2003) בע"מ (בפירוק) (להלן: "פרוייקטים") (מס' אסמכתא : 2022-10-047347) . ב.ביום 22.08.22 פרסם הנאמן
את בקשות המפרקים לביצוע חלוקות ולחיסול קומפקס ופרויקטים לרבות בקשה לפסיקת שכר למפרקים בפרויקטים
(מס' אסמכתא : 2022-10-086094) . ג.ביום 24.08.2022 ו-01.09.2022 קיים הנאמן אסיפות התייעצות עם מחזיקי אגרות

החוב בהן התקבלה בין היתר סקירה משפטית בקשר עם אפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם התנגדות
לשכר טרחת המפרקים. הצעת ההחלטה – הצעה למינוי ב"כ לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב להתנגד לשכ"ט המפרקים.

מוצע למנות את משרד שי צוקרמן ושות' עורכי דין, כב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לרבות (סדרה א' חש'
12/11) ולהורות לב"כ להתנגד לשכר טרחת המפרקים כאמור לעיל ובכלל זאת להגיש בקשות מתאימות לבית המשפט

ולבצע את כל הפעולות הנלוות הכרוכות בכך. המינוי יבוצע על בסיס הסכם שכר הטרחה אשר צורף לזימו

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'860
112537608/09/22אפסקשירושלים

אג"ח16:00

1. רקע להצעת ההחלטה שעל סדרה יומה של האסיפה: א.ביום 12.04.22 פרסם הנאמן את נתוני שכר הטרחה שאושרו
למפרקי החברה לרבות בכובעם כמפרקי קומפקס אינטרנשיונל (93) בע"מ (בפירוק) (להלן: "קומפקס") ובחברת א.פ.ס.ק

פרוייקטים (2003) בע"מ (בפירוק) (להלן: "פרוייקטים") (מס' אסמכתא : 2022-10-047347) . ב.ביום 22.08.22 פרסם הנאמן
את בקשות המפרקים לביצוע חלוקות ולחיסול קומפקס ופרויקטים לרבות בקשה לפסיקת שכר למפרקים בפרויקטים
(מס' אסמכתא : 2022-10-086094) . ג.ביום 24.08.2022 ו-01.09.2022 קיים הנאמן אסיפות התייעצות עם מחזיקי אגרות

החוב בהן התקבלה בין היתר סקירה משפטית בקשר עם אפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם התנגדות
לשכר טרחת המפרקים. הצעת ההחלטה – הצעה למינוי ב"כ לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב להתנגד לשכ"ט המפרקים.

מוצע למנות את משרד שי צוקרמן ושות' עורכי דין, כב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לרבות (סדרה א' חש'
12/11) ולהורות לב"כ להתנגד לשכר טרחת המפרקים כאמור לעיל ובכלל זאת להגיש בקשות מתאימות לבית המשפט

ולבצע את כל הפעולות הנלוות הכרוכות בכך. המינוי יבוצע על בסיס הסכם שכר הטרחה אשר צורף לזימו

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'861
7590194094023013/09/22גב יםירושלים

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.ומיוחדת

אונ'862
7590194094023013/09/22גב יםירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה ודיווח על שכרם של

רובעברבעדבעדרואי החשבון המבקרים בגין תקופת כהונתם.
√לארגיל

אונ'863
7590194094023013/09/22גב יםירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מר מיכאל (יוסף) זלקינד כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'864
7590194094023013/09/22גב יםירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'865
7590194094023013/09/22גב יםירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מנוי גב' נטלי משען-זכאי כדירקטורית בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'866
7590194094023013/09/22גב יםירושלים

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן החברה, מר יובל ברונשטיין, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון המצורף.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'867
7590194094023013/09/22גב יםירושלים

14:00
שנתית

ומיוחדת
7. אישור האצת מועד ההבשלה של אופציות ויחידות RSU לאלדד פרשר, יו"ר הדירקטוריון היוצא, כמפורט בסעיף 4 לדוח

רובעברנגדבעדהזימון המצורף.
√לארגיל

אונ'868
ירושלים

שיכון
108194242001350.0013/09/22ובינוי

רובעברנגדנגד1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267א לחוק החברות.מיוחדת16:00
√לא62.6מיוחד



אונ'869
ירושלים

שיכון
ובינוי

108194242001350.0013/09/22
16:00

2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותוכנית מענקמיוחדת
שנתי ותגמול הוני.

רובעברנגדנגד
מיוחד

√לא62.63

אונ'870
ירושלים

שיכון
108194242001350.0013/09/22ובינוי

רובעברנגדבעד3. לאשר מענק נוסף ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, מר תמיר כהן, בגין שנת 2021.מיוחדת16:00
√לארגיל

אונ'871
23001173451300.0314/09/22בזקירושלים

רובעברבעדבעד1. לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה כמפורט בסעיף 2.1.1 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת11:00
√לארגיל

אונ'872
23001173451300.0314/09/22בזקירושלים

לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם רן גוראון כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 19 ביונימיוחדת11:00
רובעברנגדבעד2022.

√לא86.44מיוחד

אונ'873
ירושלים

חפציבה
1099944019/09/22גרוזלם

18:00
אג"ח

√לאדיון1. דיון והתייעצות בנוגע להתנהלות המנהל המיוחד.התייעצות

אונ'874
ירושלים

חפציבה
1099944019/09/22גרוזלם

18:00
אג"ח

√לאדיון2. דיון והתייעצות בנושא העיכוב בחלוקות למחזיקי אגרות החוב על ידי המנהל המיוחד.התייעצות

אונ'875
ירושלים

חפציבה
1099944019/09/22גרוזלם

18:00
אג"ח

√לאדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

אונ'876
ירושלים

חפציבה
1099951019/09/22גרוזלם

18:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום 1.1. דיון והתייעצות בנוגע להתנהלות המנהל המיוחד. 1.2. דיון והתייעצות בנושא העיכוב בחלוקות
למחזיקי אגרות החוב על ידי המנהל המיוחד. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות

החוב.
רובדיון

√לארגיל

אונ'877
ירושלים

חפציבה
1099969019/09/22גרוזלם

18:00
אג"ח

√לאדיון1. דיון והתייעצות בנוגע להתנהלות המנהל המיוחד.התייעצות

אונ'878
ירושלים

חפציבה
1099969019/09/22גרוזלם

18:00
אג"ח

√לאדיון2. דיון והתייעצות בנושא העיכוב בחלוקות למחזיקי אגרות החוב על ידי המנהל המיוחד.התייעצות

אונ'879
ירושלים

חפציבה
1099969019/09/22גרוזלם

18:00
אג"ח

√לאדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

אונ'880
ירושלים

138004722826.860.6719/09/22ארזיםש
18:00

אג"ח
נדחית

1. להתקדם בהליך למכירת הנכסים המושכרים ל Pork Farm Limited - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75%
(3/4) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, וזאת באופן מצרפי לשתי הסדרות, למעט נמנעים). נוסח ההחלטה: בהתאם
לרקע להצעת ההחלטה, המפורט בכתב ההצבעה המצ"ב, לאשר ולהורות לנאמנים להודיע לברוקר, שמונה על ידי מחזיקי

אגרות החוב, כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-(סדרה 4) החליטו להתקדם בהליך המכירה עם המציע אשר הציע (בהצעה
מותנית) לרכוש ארבעה מתוך ששת "נכסי קאפלה" (ארבעת הנכסים המושכרים לשוכרת חברת Pork Farms Limited) כנגד
סכום של 24.5 מיליון לירות שטרלינג. מובהר, מבלי שיש בכך משום הודאה או הסכמה מצד הנאמן או המחזיקים, כי ככל

שהליך המכירה לא יושלם בעסקה עלול המציע להעלות טענות ודרישות כספיות שעל המחזיקים יהיה לשאת בחשיפה
הכרוכה בהן ותשומת לב המחזיקים מופנית בקשר לכך לסעיף השיפוי המפורט להלן (שתוקפו כללי ומלא ויחול גם במקרה
של העלאת טענות 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 והמימון שבנספח א'' לכתב

רובלא עברנגד
מיוחד

√לא53.9

אונ'881
138004722826.860.6719/09/22ארזיםשירושלים

18:00
אג"ח

נדחית

2. עדכון והתאמת מבנה התשלום לברוקר – (הרוב הדרוש לקבת ההחלטה הינו רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה, למעט נמנעים) לאשר את התאמת מבנה התשלום לברוקר המקומי באנגליה באופן שזכאותו תהיה לתשלומים

כדלקמן: • 0.95% מתמורת המכירה של נכסי Pork Farms, לא כולל מע"מ והוצאות. • עמלת תמריץ בסך של 100,000
לירות שטרלינג, תשולם רק לאחר מכירת כל הנכסים, כולל נכסי פארק קייק. יובהר, כי העמלות תשולמנה רק לאחר קבלת

תמורה בפועל. 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' האמור, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'882
1380104136964.30.0019/09/22ארזיםשירושלים

18:00
אג"ח

נדחית

1. רקע: במהלך אסיפות מחזיקי אגרות החוב שנערכו ביום 8.10.22, העלו מחזיקי אגרות החוב בקשה מהנאמנים לערוך
PORK תחשיבים (מעבר לחישוב שנערך על ידי יועץ המס) של הסכומים אשר יתקבלו כתוצאה ממכירת הנכסים המכונים

FARM. לאור חוסר האפשרות לערוך מסמך כאמור אשר יהא מוקבל על נציגות מחזיקי אגרות החוב, יועצי המיסוי
והנאמנים אין אפשרות למלא אחר בקשה זו. נשקלה האפשרות לפנות ליועץ כלכלי על מנת שיערוך תחשיב כאמור, אולם
במטרה להימנע מהוצאות שאיכן הכרחיות נמנעו הנאמנים מלפנות בבקשה לקבלת שירותים מיועץ כלכלי. מחזיקי אגרות
החוב המבקשים לקבל העתק מן המזכר בנושאי מיסוי שנערך על ידי משרד רמי יולס בנושא חבות המס כתוצאה ממכירת
נכסי PORK FARM מתבקשים לפנות אל הנאמן הרלוונטי למחזיקי אגרות החוב בצירוף הוכחת בעלות והוא ימציא לכם
את המזכר. בהמשך לאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-(סדרה 4) אשר התקיימו ביום 8.9.2022, בהן הוצג למחזיקים
דיווח מאת הברוקר, לפיו קיבל הברוקר הצעות בלתי מחייבות ומותנות ממציע צד ג' (זר), לרכישה של ארבעה מתוך ששת

"נכסי קאפלה" (ארבעת הנכסים המושכרים לשוכרת חברת Pork Farms Limited) כנגד סכום של 24

רובלא עברנגד
√לא53.9מיוחד

אונ'883
1380104136964.30.0019/09/22ארזיםשירושלים

18:00
אג"ח

נדחית

1.2. עדכון והתאמת מבנה התשלום לברוקר – (הרוב הדרוש לקבת ההחלטה הינו רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה, למעט נמנעים) לאשר את התאמת מבנה התשלום לברוקר המקומי באנגליה באופן שזכאותו תהיה לתשלומים

כדלקמן: • 0.95% מתמורת המכירה של נכסי Pork Farms, לא כולל מע"מ והוצאות. • עמלת תמריץ בסך של 100,000
לירות שטרלינג, תשולם רק לאחר מכירת כל הנכסים, כולל נכסי פארק קייק. יובהר, כי העמלות תשולמנה רק לאחר קבלת

תמורה בפועל. ההצבעות על סעיף זה תיספרנה רק במקרה בו החלטה שבסעיף 1 תתקבל ברוב הדרוש. ספירת הקולות
בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.2

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

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'884
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2021: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עניינישנתית10:00
√לאל.רדיוןדיוןהחברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

אונ'885
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

שנתית10:00

2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. תמצית ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רו"ח

סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרם".

רובעברנגדבעד
√לארגיל

אונ'886
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

שנתית10:00
3. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

לדוח זימון האסיפה . תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות
זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

רוב4. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 21/09/222חברהאונ'



לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאישנתית57601766052850.0210:00לישראלירושלים887
לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

√לארגילעברבעדבעד

אונ'888
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

שנתית10:00
5. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח

זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול
ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'889
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

שנתית10:00
6. לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישוד, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט

בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה . תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתה של גב' טלי בליש-מישוד, אשר
תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'890
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

שנתית10:00
7. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2

לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש כהונתו של מר ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי
לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'891
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

שנתית10:00
8. לאשר את כהונתה של הדירקטורית רות סולומון, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה . תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את כהונתה של גב' רות סולומון, אשר תמשיך להיות זכאית

לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'892
ירושלים

חברה
57601766052850.0221/09/22לישראל

שנתית10:00

9. מינוי מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית), החל ממועד תום תקופת כהונתו
הנוכחית, היינו החל מיום 11 באוקטובר 2022, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים, כמפורט בסעיף 3 לדוח

זימון האסיפה. תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: " למנות את מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, היינו החל מיום 11 באוקטובר 2022, אשר יהיה זכאי

לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה.".

רובעברבעדבעד
√לא97.22מיוחד

אונ'893
32301485161390.0321/09/22מליסרוןירושלים

מיוחדת14:00
1. אישור הארכת תקופת הכהונה של מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד, לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1

בנובמבר 2022, בתנאים זהים לתנאי הכהונה הנוכחיים של המנכ"ל, למעט בשינויים כפי שמפורטים בדוח המיידי בדבר
זימון האסיפה הכללית המצורף לדוח זה, והכל בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

רובעברנגדבעד
√לא79.06מיוחד

אונ'894
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0221/09/22אנרג יהש

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנת 2021כללית15:00

אונ'895
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0221/09/22אנרג יהש

רובעברנגדבעד2. למנות מחדש את רואי החשבון המבקריםכללית15:00
√לארגיל

אונ'896
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0221/09/22אנרג יהש

רובעברנגדבעד3. אישור הסדר חדש בנוגע להוצאות הניהול של השותפות ותיקון הסכם השותפות בקשר לכךכללית15:00
√לא64.44מיוחד

897
אונ'

ירושלים
ניו-מד

475020120433390.02אנרג יהש
21/09/22

לא עברנגדנגד4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכלליכללית15:00
רוב

√לא6.67מיוחד

אונ'898
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0221/09/22אנרג יהש

רובעברנגדנגד5. אישור לעדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל השותף הכלליכללית15:00
√לא8.02מיוחד

אונ'899
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0221/09/22אנרג יהש

רובעברבעדבעד6. תיקון הסכם השותפות המוגבלת בנושא תרומות וסיוע לקהילהכללית15:00
√לא91.48מיוחד

אונ'900
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0221/09/22אנרג יהש

רובעברבעדבעד7. אישור להימנע מחלוקת רווחים לצורך השקעה בנכס הנפט "בלוק 12" בקפריסיןכללית15:00
√לא91.48מיוחד

אונ'901
ירושלים

ניו-מד
475020120433390.0221/09/22אנרג יהש

8. אישור לכניסת השותפות לתחום האנרגיות המתחדשות במסגרת שיתוף פעולה עם חברת אנלייט אנרגיה מתחדשתכללית15:00
רובעברבעדבעדבע"מ

√לא51.71מיוחד

אונ'902
ירושלים

סיפיה
118193200.2721/09/22וויזן

רובעברבעדבעד1. אישור מינויו לראשונה של פרופ' אלי אמיר כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'903
ירושלים

סיפיה
118193200.2721/09/22וויזן

רובעברנגדבעד2. אישור הענקת גמול הוני לדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא97.76מיוחד

אונ'904
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

√לאל.רדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021.שנתית15:00

אונ'905
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

שנתית15:00
2. מוצע בזאת לאשר מחדש את מינויו של משרד רואה החשבון ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון

המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה או מי
מטעמו לקבוע את שכרו.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'906
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר ציון גינת (יו"ר) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'907
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'908
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

5. אישור מינויו מחדש של מר יוסי חגג כדירקטור בלתי תלוי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'909
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'910
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

רובעברבעדבעד7. אישור מינויו מחדש של מר רז חיים דיאור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'911
ירושלים

אינרום
113235612938090.0422/09/22בנייה

8. אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי כדירקטור בחברה עד ליום 25.5.2023 (מועד תום 9 שנותשנתית15:00
רובעברבעדבעדכהונתו בחברה).

√לארגיל

אונ'912
115740300.0122/09/22ישראכרטירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2021מיוחדת17:00

אונ'913
115740300.0122/09/22ישראכרטירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברהמיוחדת17:00
√לארגיל

אונ'914
115740300.0122/09/22ישראכרטירושלים

3. הארכת כהונתו של מר אברהם הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ונוהל בנקאי תקיןמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדמספר 301 של הפיקוח על הבנקים, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, החל מיום 7 באוקטובר 2022

√לא95.15מיוחד

רוב22/09/22אונ'



√לא69.39מיוחדעברנגדבעד4. עדכון למדיניות התגמול של החברהמיוחדת115740300.0117:00ישראכרטירושלים915

אונ'916
115740300.0122/09/22ישראכרטירושלים

רובעברנגדבעד5. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רן עוז, מנכ"ל החברה, והקצאת אופציות (לא סחירות) למר עוזמיוחדת17:00
√לא77.76מיוחד

אונ'917
115740300.0122/09/22ישראכרטירושלים

6. עדכון תנאי כהונתם והעסקתם של כלל הדירקטורים בחברה, למעט יו"ר הדירקטוריון, בדרך של הוספת זכאות לתגמולמיוחדת17:00
רובעברנגדבעדהוני שנתי קבוע

√לארגיל

אונ'918
ירושלים

חפציבה
1099944028/09/22גרוזלם

אג"ח16:00

1. רקע להצעת החלטה 1- א- ביום 17/2/2021 אישרו מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג') של החברה, להורות לנאמן
(הרלוונטי לכל סדרה) 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 (להלן: "אסיפות פברואר 2021")

(לתוצאות אסיפת מחזיקי סדרה א' ר' אסמכתא: 2021-10-020059. לתוצאות אסיפת מחזיקי סדרה ג' ר' אסמכתא: -2021
10-020077. לתוצאות אסיפת מחזיקי סדרה ב' ר' אסמכתא: 2021-10-019933) . ב- ביום 19/9/2022 התקיימה אסיפת דיווח

והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג') של החברה (להלן: "אסיפת דיווח והתייעצות") (לזימון האסיפה
שפורסם עבור מחזיקי סדרה א' ר' אסמכתא: 2022-10-116665. לזימון שפורסם עבור מחזיקי סדרה ג' ר' אסמכתא: -2022

10-116680. לזימון האסיפה שפורסם עבור מחזיקי סדרה ב' ר' אסמכתא: 2022-10-117139) . הצעת החלטה 1 – הוראה
לנאמן להודיע על רצון מחזיקי אגרות החוב כי הכנ"ר יפעל למימוש חשבו

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'919
ירושלים

חפציבה
1099944028/09/22גרוזלם

אג"ח16:00

2. הצעת החלטה 2- הוראה להודיע לבית המשפט לא להתנגד לבקשה לפסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד אבנרי. בהמשך לבקשה
לפסיקת שכר טרחה והוצאות שהוגשה לבית המשפט על ידי המנהל המיוחד שמונה לצורך מימוש זכויות הנכס הידוע

בכינוי "גג מלון רם", עו"ד יוסף אבנרי (עותק הבקשה ללא נספחיה מצ"ב לזימון האסיפה כנספח 1) (להלן ביחד: "בקשת
שכ"ט עו"ד אבנרי"), מוצע לאשר ולהורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לבקשת

שכ"ט עו"ד אבנרי, הכל כמפורט בבקשה. מובהר כי הצבעה "בעד" פירושה הוראה לנאמן להודיע לבית המשפט לא להתנגד
לבקשת שכ"ט עו"ד אבנרי, וכי הצבעה "נגד" פירושה הוראה לנאמן להודיע לבית המשפט להתנגד לבקשת שכ"ט עו"ד אבנרי.
מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור

בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'920
ירושלים

חפציבה
1099951028/09/22גרוזלם

אג"ח16:00

1. רקע: א) ביום 17/2/2021 אישרו מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג') של החברה, להורות לנאמן (הרלוונטי לכל
סדרה) 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 (להלן: "אסיפות פברואר 2021" ). ב) ביום 19/9/2022

התקיימה אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג') של החברה (להלן: "אסיפת דיווח
והתייעצות ") . 1.1. הוראה לנאמן להודיע על רצון מחזיקי אגרות החוב כי הכנ"ר יפעל למימוש חשבון ניירות ערך של כל
סכום שמוחזק כיום ו/או שיתקבל בעתיד בחשבון הפירוק של החברה- (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של

המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: בהמשך לאסיפות פברואר 2021 ולאסיפת דיווח והתייעצות, מוצע
לאשר ולהורות לנאמן להודיע לכנ"ר (בתפקידו כמפרק החברה) ו/או למנהל המיוחד של החברה (עו"ד יצחק מלכו) על רצון

מחזיקי אגרות החוב כי הכנ"ר יפעל למימוש חשבון ניירות ערך ("הנזלה")

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'921
ירושלים

חפציבה
1099951028/09/22גרוזלם

אג"ח16:00

1.2. הוראה להודיע לבית המשפט לא להתנגד לבקשה לפסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד אבנרי - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה
הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: בהמשך לבקשה לפסיקת שכר טרחה והוצאות
שהוגשה לבית המשפט על ידי המנהל המיוחד שמונה לצורך מימוש זכויות הנכס הידוע בכינוי "גג מלון רם", עו"ד יוסף

אבנרי (עותק הבקשה ללא נספחיה מצ"ב לזימון האסיפה כ-נספח 1) (להלן ביחד: "בקשת שכ"ט עו"ד אבנרי"), מוצע לאשר
ולהורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לבקשת שכ"ט עו"ד אבנרי, הכל כמפורט

בבקשה. מובהר כי הצבעה "בעד" פירושה הוראה לנאמן להודיע לבית המשפט לא להתנגד לבקשת שכ"ט עו"ד אבנרי, וכי
הצבעה "נגד" פירושה הוראה לנאמן להודיע לבית המשפט להתנגד לבקשת שכ"ט עו"ד אבנרי. ההחלטה בסעיף 1.2 זה

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

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'922
ירושלים

חפציבה
1099969028/09/22גרוזלם

אג"ח16:00

1. רקע להצעת החלטה 1- א- ביום 17/2/2021 אישרו מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג') של החברה, להורות לנאמן
(הרלוונטי לכל סדרה) 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 (להלן: "אסיפות פברואר 2021")

(לתוצאות אסיפת מחזיקי סדרה א' ר' אסמכתא: 2021-10-020059. לתוצאות אסיפת מחזיקי סדרה ג' ר' אסמכתא: -2021
10-020077. לתוצאות אסיפת מחזיקי סדרה ב' ר' אסמכתא: 2021-10-019933) . ב- ביום 19/9/2022 התקיימה אסיפת דיווח

והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג') של החברה (להלן: "אסיפת דיווח והתייעצות") (לזימון האסיפה
שפורסם עבור מחזיקי סדרה א' ר' אסמכתא: 2022-10-116665. לזימון שפורסם עבור מחזיקי סדרה ג' ר' אסמכתא: -2022

10-116680. לזימון האסיפה שפורסם עבור מחזיקי סדרה ב' ר' אסמכתא: 2022-10-117139) . הצעת החלטה 1 – הוראה
לנאמן להודיע על רצון מחזיקי אגרות החוב כי הכנ"ר יפעל למימוש חשבו

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'923
ירושלים

חפציבה
1099969028/09/22גרוזלם

אג"ח16:00

2. הצעת החלטה 2- הוראה להודיע לבית המשפט לא להתנגד לבקשה לפסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד אבנרי. בהמשך לבקשה
לפסיקת שכר טרחה והוצאות שהוגשה לבית המשפט על ידי המנהל המיוחד שמונה לצורך מימוש זכויות הנכס הידוע

בכינוי "גג מלון רם", עו"ד יוסף אבנרי (עותק הבקשה ללא נספחיה מצ"ב לזימון האסיפה כנספח 1) (להלן ביחד: "בקשת
שכ"ט עו"ד אבנרי"), מוצע לאשר ולהורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לבקשת

שכ"ט עו"ד אבנרי, הכל כמפורט בבקשה. מובהר כי הצבעה "בעד" פירושה הוראה לנאמן להודיע לבית המשפט לא להתנגד
לבקשת שכ"ט עו"ד אבנרי, וכי הצבעה "נגד" פירושה הוראה לנאמן להודיע לבית המשפט להתנגד לבקשת שכ"ט עו"ד אבנרי.
מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור

בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'924
1161264127027100.0029/09/22יוחננוףירושלים

1. עדכון תנאי העסקתה של נועה יוחננוב, בתו של מר איתן יוחננוב, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, כמנהלת תחוםמיוחדת11:00
.E-Commerce-רובבעדבעדה

√לאמיוחד

אונ'925
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, אשר פורסמושנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןעל ידי החברה ביום 22 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-032473), ללא קבלת החלטה

אונ'926
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

2. למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבוןשנתית15:00
רובבעדבעדהמבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

√לארובנגדנגד3. למנות מחדש את גב' עופרה שטראוס, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברהשנתית746016118598910.0129/09/22שטראוסאונ'927



רגיל15:00גרופירושלים

אונ'928
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

רובנגדנגד4. למנות מחדש את גב' רונית חיימוביץ', הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'929
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

רובנגדנגד5. למנות מחדש את מר דוד מושביץ, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'930
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

6. לאשר את הארכת תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' עופרה שטראוס, תוך עדכון מודל התמריץ השנתי,שנתית15:00
רובנגדבעדכמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה

√לאמיוחד

אונ'931
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

7. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, לשנים 2023-2025, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימוןשנתית15:00
רובנגדבעדהאסיפה המצורף לטופס דיווח זה

√לאמיוחד

אונ'932
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

שנתית15:00
8. לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה (אשר עם חלוקת עיזבון

מיכאל שטראוס ז"ל יהיה מבעלי השליטה בחברה, והינו אחיה של הגב' עופרה שטראוס, בעלת שליטה בחברה), לשלוש
שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה

רובבעדבעד
√לאמיוחד

אונ'933
ירושלים

שטראוס
746016118598910.0129/09/22גרופ

9. לאשר התקשרות של שטראוס בריאות בע"מ בעסקה עם שטראוס אחזקות בע"מ לרכישת זכויות החכירה של שטראוסשנתית15:00
רובבעדבעדאחזקות בע"מ במקרקעין בפארק תעשייה בר לב, כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה

√לאמיוחד

אונ'934
ירושלים

איידיאיי
112950119884510.2302/10/22ביטוח

10:00
מיוחדת
בוטלה

1. אישור הארכת כהונתו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים (כהונה שנייה),
שתחילתה ביום 28באוקטובר 2022.

רוב
√לאמיוחד

אונ'935
ירושלים

איידיאיי
112950119884510.2302/10/22ביטוח

10:00
מיוחדת
בוטלה

2. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה, כאמור בנושא 1 לעיל, לאשר מחדש את
תנאי הכהונה וההעסקה בעבורו, וזאת בהתאם למפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

רוב
√לארגיל


