
2012מ לשנת "המלצות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע

שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 373019138,59401.01.2012מ "אאורה השקעות בע

11:00

בעד)א(נגד.אישור מינויה מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

בהתאם לחוק ייעול , ) לתקנון המוצע149,תקנה (תיקון תקנון החברה . 2

הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות 

או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות /ו

. לחוק חברות16בגין אכיפה מנהלית וכן לאור תיקון 

בעד)א(נגד

 10816031,260,33001.01.2012מ "פלסאון תעשיות בע

10:00

בנימין , ר עופר בורובסקי"ד, ה גרשון פלג"אישור מינויים מחדש של ה. 1נדחית

גל וקסלר , גיורא ברכה, מאיר בראון, יורם דרור, איתן פרנקל, אריה הירש

.ה נירה דגן וטובה פוזנר חנקין"ירון בלכטובסקי וה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

001.01.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.)'סדרה ג(- ו )'סדרה א(מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 1זרה-ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.)'סדרה א(מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב . 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 3

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת חבר נציגות אחד לנציגות הנפרדת. 4

נגד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות  לנציגות הנפרדת2בחירת . 5

נגד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא לכהונה בנציגות הנפרדת"מינוי עו. 6

נגד)א(ד"אין חוו.ר אהוד קאופמן לכהונה בנציגות הנפרדת"מינוי ד. 7

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת חבר נציגות אחד לנציגות המשותפת. 8

בעד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות לנציגות המשותפת2בחירת . 9

נגד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות לנציגות המשותפת3בחירת .10

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר גזית לנציגות המשותפת. 11

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר ניר חן לנציגות המשותפת. 12

בעד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא לנציגות המשותפת"מינוי עו. 13

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר שמואל אשל מטעם מנור מבטחים לנציגות המשותפת. 14

נגד)א(ד"אין חוו.ר אהוד קאופמן לנציגות המשותפת"מינוי ד. 15

בעד)א(ד"אין חוו.מימון פעולות הנאמן והנציגות. 16

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

001.01.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1זרה-ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב. 2

נגד)א(ד"אין חוו.)'סדרה ג(מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת חבר נציגות אחד לכהונה בנציגות הנפרדת. 4

נגד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות לכהונה בנציגות הנפרדת2בחירת . 5

נגד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות לכהונה בנציגות הנפרדת3בחירת . 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר גזית לכהונה בנציגות הנפרדת. 7

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר ניר חן לכהונה בנציגות הנפרדת. 8

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר שמואל אשל מטעם מנורה מבטחים לכהונה בנציגות הנפרדת. 9

בעד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות לכהונה בנציגות המשותפת2בחירת . 10

נגד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות לכהונה בנציגות המשותפת3בחירת . 11

נגד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות לכהונה בנציגות המשותפת4בחירת . 12

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר גזית לכהונה בנציגות המשותפת. 13

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר ניר חן לכהונה בנציגות המשותפת. 14

בעד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא לכהונה בנציגות המשותפת"מינוי עו. 15

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר שמואל אשל מטעם מנורה מבטחים לכהונה בנציגות המשותפת. 16

נגד)א(ד"אין חוו.ר אהוד קאופמן לכהונה בנציגות המשותפת"מינוי ד. 17

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

001.01.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1זרה-ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב. 3

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת חבר נציגות אחד. 4

נגד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות2בחירת . 5

בעד)א(ד"אין חוו. חברי נציגות3בחירת . 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר יובל לפינר לכהונה בנציגות. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אדוארד קלר לכהונה בנציגות. 8

נגד)א(ד"אין חוו.ד רוני קרדונר לכהונה בנציגות"מינוי עו. 9

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר יניב צלאל מטעם מיטב בית השקעות לנציגות. 10

נגד)א(ד"אין חוו.מ לנציגות"מינוי מר עידן אזולאי מטעם אפסילון ניהול קרנות נאמנות בע. 11

בעד)א(ד"אין חוו.מ לנציגות"מינוי מר מרדכי משיטה מטעם כלל חברה לביטוח בע. 12

בעד)א(ד"אין חוו.קביעת סמכויותיה של הנציגות. 13

אשר יכהן כבא כוחם של מחזיקי אגרות ' ד גיסין ושות"מינוי משרד עו. 14

.החוב ושל הנציגות

נגד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ד דנציגר ברימר לוין אשר יכהן כבא כוחם של מחזיקי "מינוי משרד עו. 15

.אגרות החוב ושל הנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מימון פעולות הנאמן והנציגות. 16

 2720043002.01.2012מ "רבינטקס תעשיות בע

13:00

הצעת הסדר " בעד", להורות לנאמן להצביע בגין אגרות החוב שבבעלותי. 1ח"אג

הנושים המחודשת שהוצעה על ידי הנאמן בהקפאת הליכים של החברה 

.לכתב ההצבעה' שצורפה כנספח ב

נגד)א(ד"אין חוו

 555011002.01.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

למעט הוראות ( לחוק החברות 16לאור תיקון , תיקון תקנון החברה. 2

.)המתייחסות לפטור שיפוי וביטוח נושאי משרה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

או יוענקו /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל1סעיף (מנהלית 

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

, דב בעל השליטה בחברה-אישור הענקת כתב שיפוי מחדש למר אילן בן. 4

.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

בעד)א(בעד

לתקנון ההתאגדות של החברה לפיה תוכל החברה  )112(הוספת תקנה . 5

.או בחברות המצויות בשליטתה/לפטור מראש דירקטורים ונושאי משרה בה ו

בעד)א(נגד

אישור הענקת כתב פטור מחדש לכל הדירקטורים ונושאי המשרה . 6

, או בחברות המצויות בשליטתה/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים ו

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

, דב בעל השליטה בחברה-אישור הענקת כתב פטור מחדש למר אילן בן. 7

.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

בעד)א(נגד

שבבעלות בעל , אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת נכס מקרקעין. 8

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 632018441,49002.01.2012מ "נייר חדרה בע

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות16לאור תיקון , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 3

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 4

.שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 5

.לרבות מקרב בעלי השליטה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

6380083

002.01.2012 

11:30

דיון)א(דיון.דיווח על מצב עסקי החברה. 1ח ג"אג

נגד)א(נגד.אישור שינוי תקנון ההתאגדות של החברה. 2

הורד )א(נגד.אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לפוליסת ביטוח. 4

נגד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"כיו, אישור תנאי כהונתו של מר עמית ברגר. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מיכה לוי כדירקטור חיצוני בחברה. 6

או /דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו. 7

.המחזיקים

דיון)א(דיון

מ "טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע

1089622

002.01.2012 

10:00

אישור התקשרותה של החברה בהסכם מיזוג עם וואן שירותי תוכנה . 1מיוחדת

.מ"בע )1997(

בעדצד קשור



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור רכישה של פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג . 2

,Run Offלרבות מקרב בעלי השליטה בחברה .

בעדצד קשור

כנציג בעלי , דירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו של מר דורון אלחנני. 3

.המניות הזכאים

בעדצד קשור

דירקטורים , ה דורון אלחנני ולאה אטד"אישור המשך כהונתם של ה. 4

עד למועד אישור הדוחות , כחברי דירקטוריון החברה, חיצוניים בחברה

31.12.2011.הכספיים של החברה ליום 

בעדצד קשור

 1123843002.01.2012מ "אורכית תקשורת בע

16:30

בנוסף למר בועז הראל , למנות את מר שמואל אשל לחבר נציגות בשכר. 1נדחית

.)מ"מנט בע'מטעם קטליסט אקוויטי מנג(

בעד)א(ד"אין חוו

של החברה  )'סדרה ב(לאשר ולהסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב . 2

כ הנאמן לנקוט בפעולות ובכל הליך דרוש כדי להגן על זכויות מחזיקי "ואת ב

.של החברה )'סדרה ב(אגרות החוב 

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להחליט על תיקון שטר הנאמנות. 3

 66257727,977,71203.01.2012מ "בנק הפועלים בע

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט וסומך חייקין כרואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 3

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

למעט , אישור מתן כתבי השיפוי אשר לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. 4

נושאי משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב 

.השיפוי להם

בעד)א(בעד

, לרבות. אישור מתן כתבי השיפוי אשר לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. 5

נושאי משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב 

.השיפוי להם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמרי טוב כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 108363344,14203.01.2012מ "פולאר תקשורת בע

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1נדחית

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה. 6

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 7

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק חברות16תיקון 

נגד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה /אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו. 8

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, בחברה

נגד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 9

.לרבות מקרב בעלי השליטה, ונושאי משרה בחברה

נגד)א(בעד

 1093319003.01.2012מ "ן בע"דלק נדל

12:00

דיווח של נציגות המחזיקים ועורך הדין המשמש כבא כוח המחזיקים . 1ח"אג

בדבר פעילותם ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה אודות , הנציגות והנאמן

החברה והנציגות על הסדר , המשא ומתן שהתנהל בין בעל השליטה בחברה

.חוב

דיון)א(דיון

דיווח של נציגות המחזיקים ועורך הדין המשמש כבא כוח המחזיקים . 2

בדבר פעילותם ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה אודות , הנציגות והנאמן

.ותגובת החברה להצעה, הצעת הנציגות לחברה

דיון)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

קבלת החלטה על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה הגנה על זכויות . 3

.)'סדרה ד(מחזיקי אגרות החוב 

דיון)א(דיון

או מי /או המחזיקים ו/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 4

.מהנוכחים באסיפה

דיון)א(דיון

 1096106458,00403.01.2012מ "לידר שוקי הון בע

11:00

דיון)א(דיון2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

יצחק אפלויג ויוסף זיתוני , ה יאיר פודים"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

 109957142,36603.01.2012מ "ר קפיטל בע'קסניה ונצ

10:00

לית "דירקטורית ומנכ, ענת סגל' אישור תיקון תנאי האופציות שהוענקו לגב. 1נדחית

.החברה

בעד)א(נגד

ל "דירקטורית ומנכ, ענת סגל'  אופציות לגב200,000אישור הקצאת . 2

.החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל החברה ודירקטורית בה"מנכ, ענת סגל' אישור תנאי העסקתה של גב. 3

דירקטור בחברה במסגרת פוליסת ביטוח , אישור הכללתו של מר דן אלון. 4

.וזכאות לקבל שיפוי מראש

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור מתן התחייבות להענקת פטור למר דן אלון. 5

 1103571172,90403.01.2012מ "בע' שנפ ושות. מפעלי ע

11:00

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם סקיי השקעות. 1מיוחדת

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

611012

8,56004.01.2012 

12:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק חברות16תיקון 

בעד)א(בעד

וזאת לאור , אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

.חוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

 649012004.01.2012מ "כור תעשיות בע

12:00

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"כיו, אישור תנאי כהונתו של מר ליאור חנס. 1מיוחדת

מ "בע )1982(ארן מחקר ופיתוח 

1085265

148,54904.01.2012  

 9:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר גיורא ענבר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אמנון זכאי כדירקטור בחברה. 2

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

139,44304.01.2012 

10:00

רמי שריקי , גיל בלוטרייך, ה אהרון זיינדברג"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

.סופי גלפר כדירקטורים בחברה' וגב

בעד)א(בעד

גילמן אודם , יהב, גופר, אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון גיא. 2

.כרואי החשבון המבקרים של החברה' ושות

בעד)א(בעד

מ "ויקטורי רשת סופרמרקטים בע

1123777

317,48504.01.2012 

16:00

אישור התקשרות עם מר צביקה ברנשטיין באמצעות חברה פרטית . 1מיוחדת

ר דירקטוריון "בהסכם שירותים לפיו יעניק לחברה שירותי יו, בבעלותו המלאה

.פעיל

בעד)א(בעד

מ "דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע

111013

16,39305.01.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1נדחית

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קירשנבאום כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי שטיינמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל כהן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.רחל בן אורי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 7

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק חברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי פטור , ) לעיל7סעיף (בכפוף לתיקון תקנון החברה . 8

לרבות מקרב בעלי , ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 9

.ובחברות קשורות, בחברות בנות שלה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור מראש להתקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות .10

ובחברות קשורות , בחברות בנות שלה, דירקטורים ונושאי משרה בחברה

ואישורה לשתי תקופות ביטוח נוספות בנות שנה כל אחת ואישורה כעסקת 

.מסגרת בהתאם לתקנות ההקלות

בעד)א(בעד

 1980101,054,77405.01.2012מ "כלכלית ירושלים בע

15:00

מר אליעזר , ר הדירקטוריון"אישור תשלום דמי ניהול והחזר הוצאות ליו. 1נדחית

.2013 עד 2011פישמן לשנים 

בעד)א(בעד

 2260191,119,85005.01.2012מ "מבני תעשיה בע

14:30

מר אליעזר , ר הדירקטוריון"אישור תשלום דמי ניהול והחזר הוצאות ליו. 1נדחית

.2013 עד 2011פישמן לשנים 

בעד)א(בעד

מר אליעזר , ר הדירקטוריון"אישור תשלום דמי ניהול והחזר הוצאות ליו. 2

.2010בגין שנת , פישמן

בעד)א(בעד

מ "מנורה מבטחים החזקות בע

566018

2,274,62605.01.2012 

11:00

בעד)א(בעדתיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

הענקת כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם . 2

.מבעלי השליטה וזאת לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

בעל ', מר מנחם גורביץ, ר דירקטוריון החברה"הענקת כתב שיפוי חדש ליו. 3

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ לקרוביו "הענקת כתבי שיפוי חדשים על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע. 4

.מ"בגין כהונתם כנושאי משרה במנורה מבטחים ביטוח בע, של בעל השליטה

בעד)א(בעד

, קרוב של בעל השליטה, הענקת כתב שיפוי על ידי החברה לערן גריפל. 5

.מ"ן בע"ל מנורה מבטחים נדל"בגין כהונתו כמנכ

בעד)א(בעד

, קרוב של בעל השליטה, הענקת כתב שיפוי על ידי החברה לערן גריפל. 6

חברת בת בבעלות , מ"בגין כהונתו כדירקטור במנורה מבטחים פיננסיים בע

.מלאה של החברה

בעד)א(בעד

, קרוב של בעל השליטה, הענקת כתב פטור על ידי החברה לערן גריפל. 7

חברת בת בבעלות , מ"בגין כהונתו כדירקטור במנורה מבטחים פיננסיים בע

.מלאה של החברה

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

קרוב , מ לערן גריפל"הענקת כתב שיפוי על ידי מנורה מבטחים פנסיה בע. 8

.של בעל השליטה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ן"ל מנורה נדל"אישור חידוש הסכם העסקתו מר ערן גריפל כמנכ. 9

מ "ן יזום ופיתוח בע"קרדן נדל

1118447

264,84905.01.2012 

12:00

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 1מיוחדת

.הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, משרה בחברה

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור הענקת כתבי פטור אשר הוענקו ו. 2

הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, משרה בחברה

נגד)א(נגד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 3

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, משרה בחברה

בעד)א(בעד

שאינם , אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות . 5

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדתיקון תקנון החברה בנושא ביטוח נושאי משרה בחברה. 6

לאשר הוספת סעיף ביטוח נושאי ,  לחוק החברות14בהתאם לתיקון . 7

משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדתיקון תקנון החברה בנושא שיפוי מראש דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי בדיעבד דירקטורים ונושאי משרה . 9

בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדלאשר הוספת סעיף בנושא שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה.10

בעד)א(נגד.מר איתן סורוקה, ר הדירקטוריון" ליו2010,אישור הענקת בונוס בגין שנת .11

 1089721005.01.2012מ "סולבר תעשיות בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור הסכם המיזוג והעסקאות האחרות הכלולות בהסכם המיזוג. 1שנתית

 1103407005.01.2012מ "אפליקיור טכנולוגיות בע

11:00

 באופן שתקופת המימוש תוארך 1אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1מיוחדת

30.06.2012 ועד ליום 31.01.2012מיום ,  חודשים5- בכ

בעד)א(נגד

 1117704005.01.2012מ "אפליקיור טכנולוגיות בע

12:00

 באופן שתקופת המימוש תוארך 1אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

30.06.2012 ועד ליום 31.01.2012מיום ,  חודשים5- בכ

בעד)א(בעד

 1124478159,21005.01.2012מ "בע )2011(קרדן יזמות 

12:00

בעד)א(בעד.ליויה תאודור כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של גב. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר משה רייכנברג כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה. 3

 22001279,01608.01.2012מ "סטאר נייט טכנולוגיות בע

11:00

בעד)א(דיון2010 ולשנת 2009דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אסתר מאייר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי סולמון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל בכר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר עמירם גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמית שניצר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור תנאי כהונה והעסקה למר שמואל בכר המכהן כדירקטור בחברה. 8

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 9

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

.לרבות הגדלת ההון הרשום של החברה,  לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

למעט לבעל , אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה.10

.לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית. השליטה בחברה

בעד)א(בעד

, בעל השליטה בחברה, אישור הענקת כתב שיפוי למר מוטי סלומון.11

.ל בחברה"המכהן כדירקטור וכמנכ

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות .12

או בחברות בת של /או שיכהנו בחברה ו/דירקטורים ונושאי משרה בחברה ו

,או בחברות קשורות של החברה/החברות ו 

בעד)א(בעד

מ "בע)1985(פורמולה מערכות 

256016

1,537,68508.01.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרסין רולניקי כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרק פאנק כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של מר דפנה כהן כדירקטורית בחברה. 3

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 4

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

 לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור הענקת כתבי פטור ,  לעיל4בכפוף לתיקון התקנון החברה בסעיף . 5

לרבות מקרב בעלי , ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

, אישור גמול לדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים. 6

.מרק פאנק ודפנה כהן, ה מרסין רולניקי"ה

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 25701457,12408.01.2012מ "נפקו סטאר בע

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

משרה בחברה

בעד)א(בעד

 260018008.01.2012מ "אורמת תעשיות בע

13:00

לרבות אלו , אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה. 1נדחית

.הנמנים עם בעלי השליטה

בעד)א(בעד

מ "אליום מדיקל סולושנס בע

1101450

61,84608.01.2012 

12:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

או יוענקו /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל1סעיף (מנהלית 

שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור הענקת כתבי פטור אשר הוענקו ו. 3

.הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, משרה בחברה

הורד מסדר 

)א(היום

בעד

 797035684,39109.01.2012מ "קליל תעשיות בע

16:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

וזאת , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה ובחברות בנות

.בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

בעל השליטה , אישור מתן כתבי פטור ושיפוי מחדש למר צור דבוש. 3

.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור מינויו מחדש של מר יעקב חנס כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה . 4

.שלישית

בעד)א(בעד

המכהן , אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם מר קובי לוי. 5

.כדירקטור בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 1080845009.01.2012מ "גטר גרופ בע

13:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

 1122662009.01.2012מ "איירפורט סיטי בע

10:00

בעד)א(בעד.13אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

 )טי.וי.אפ(יס 'ן טכנולוג'פורמולה ויז

169011מ "בע

27,05310.01.2012 

10:30

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(ד"אין חוו

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

וזאת בהתאם לחוק , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(ד"אין חוו

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 3

וזאת בהתאם לחוק , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(ד"אין חוו

 4160161,285,66210.01.2012מ "וילאר אינטרנשיונל בע

10:00

אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם מר שלמה טיסר בעל השליטה . 1מיוחדת

.ל החברה"כמנכ, בחברה

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעל השליטה , אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים למר שלמה טיסר. 3

מיכל טיסר ' ולרעייתו הגב, ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ, בחברה

.המכהנת כדירקטורית בחברה

בעד)א(בעד

וכן אישור , אישור מינויו לראשונה של מר אלי וינברג כדירקטור בחברה. 4

.ר דירקטוריון החברה"תנאי כהונתו כיו

בעד)א(נגד

ר "העוסקת בנושא אופן מינוי יו,  לתקנון החברה63,תיקון תקנה . 5

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

 10839309,86010.01.2012מ "ן ביומד בע'נקסט ג

13:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ביטוח לשם ביטוח דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.משרה בחברה וכן אישור החזר תשלומים לבעל השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור החלפת תקנון החברה כך שיאפשר את ביטוח ושיפוי נושאי משרה . 2

.בגין הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום לנפגע הפרה

בעד)א(נגד

אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי שניתנו על ידי החברה לנושאי משרה . 3

.ודירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

אין . 2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

.קבלת החלטות

דיון)א(דיון

אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה . 5

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יהושע הרשקוביץ כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דניאל בן לולו כדירקטור בחברה. 7

 1094937010.01.2012מ "ורס בע'מעין ונצ

11:00

, ח למר אביעד פרידמן" אלף ש97.9- אישור תשלום מענק בסך של כ. 1מיוחדת

.המכהן כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 2

 1107523010.01.2012מ "אייס אוטו דיפו בע

10:00

אישור מינויו של משרד קסלמן קסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה . 1מיוחדת

במקום משרד רואי חשבון ארנסט אנד יאנג והסמכת הדירקטוריון לקבוע את 

שכרו

בעד)א(בעד

מ "בע )ישראל(צאם מוצרי מזון 

342014

72,10911.01.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גיתית גוברמן. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור שינוי תקנון ההתאגדות של החברה. 2

תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי . 3

השליטה בחברה או קרוביהם אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי 

.משרה בחברה

בעד)א(נגד

תיקון כתבי השיפוי של דירקטורים או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה . 4

.בחברה או קרוביהם

בעד)א(נגד

 54901474311.01.2012מ "פרופיט תעשיות בניה בע

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

- גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 2

Young & Ernstכרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם .

בעד)א(בעד

' מאיר שטרן וגב, גיא יצחקי, ה צבי יצחקי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.יפעת חבקין כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

שאינם , אישור הכללת נושאי משרה בחברה ובחברות בנות של החברה. 4

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים , מקרב בעלי השליטה או קרוביהם

.2007ונושאי משרה הקיימת בחברה מחודש יוני 

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 6

וזאת בהתאם לחוק , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

ר "ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"אישור מינויים מחדש של ה. 7

, )ג( 121בהתאם לתקנה . בהתאמה, ל החברה"דירקטוריון החברה וכמנכ

.לחוק החברות

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צבי יצחקי מבעלי . 8

.ר דירקטוריון החברה"כיו, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר גיא יצחקי מבעלי . 9

.ל החברה"כמנכ, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

ר "ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"אישור הענקת כתבי פטור לה.10

יפעת חבקין המכהנת ' ולגב. בהתאמה, ל החברה"דירקטוריון החברה וכמנכ

.בעלי השליטה בחברה, )בתו של מר צבי יצחקי(כדירקטורית בחברה 

בעד)א(נגד

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920053

011.01.2012 

16:00

כ המחזיקים בנוגע לאירועים האחרונים אשר התרחשו "דיווח מאת ב. 1ח"אג

.וכן בנוגע להליכים המשפטיים אשר ננקטו על ידו, בחברה

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון".עסקת מגנזי"דיווח החברה באשר ל. 2

דיון)א(דיון.בקשר עם ההליכים המשפטיים, מתן הוראות לנאמן ובא כוחו. 3

דיון)א(דיון.מתן הוראות נוספות לנאמן ובא כוחו ככל שיהיה צורך. 4

בעד)א(ד"אין חוו.לבטל את החלטת מחזיקי אגרות החוב. 5

כ "י ב"או ע/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 6

.המחזיקים

דיון)א(דיון

 638015011.01.2012מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

12:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית ברגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורי דנקנר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדי דנקנר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.איילת רותם סלאב כדירקטורית בחברה' מינויו מחדש של גב. 6

הורד )א(נגדאישור שינוי תקנון ההתאגדות של החברה. 7

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 8

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לפוליסת ביטוח. 9

הורד )א(בעד.ר דירקטוריון החברה"כיו, אישור תנאי כהונתו של מר עמית ברגר.10

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מיכה לוי כדירקטור חיצוני בחברה.11

 11000075,800,93811.01.2012מ "פז חברת הנפט בע

10:00

ר דירקטוריון "יו, אישור הסכם התקשרות בין החברה לבין מר צדיק בינו. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון"למתן שירותי יו, החברה ובעל שליטה בה

בעד)א(בעד

 1099795011.01.2012ר גרופ 'פיוצ. או.אר

10:00

דיון)א(דיון.דיווח מטעם החברה. 1ח"אג

 40401253,02512.01.2012מ "מעיינות עדן בע

10:00

אישור תנאי ההתקשרות עם חברות המצויות בשליטתו של מר יריב . 1מבוטלת

ל פעילות ישראל "ל חברת הבת עדן הולנד ומנכ"המכהן כמשנה למנכ, שפירא

.בעדן הולנד

מבוטלת)א(נגד

 53601170,44012.01.2012מ "ברנד תעשיות בע

12:00

בעד)א(נגד.החלפת תקנון החברה. 1נדחית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

וזאת בהתאם לחוק , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי הפטור אשר הוענקו ו. 3

.שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(נגד

או יוענקו לדירקטורים /אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי אשר הוענקו ו. 4

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 5

.לרבות מקרב בעלי השליטה, או בחברות בנות/משרה בחברה ו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 6

.לרבות מקרב בעלי השליטה, או בחברות בנות/ונושאי משרה בחברה ו

בעד)א(בעד

אישור מחדש להתקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת  . 7

KCPSPEחברה בבעלות בעלת , מ"בע )2006(מנט 'אינווסטמנט מנג

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי עינן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר טל קינן כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אמיר זיידמן כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים ברנד כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתו של מר יעקב זידמן כדירקטור בחברה.13

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות.14

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .15

 1098342012.01.2012. ביוקנסל טרפויטיקס אינק

11:00

 משקיעים ביניהם כלל 13התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם . 1נדחית

ואישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת , מ"תעשיות ביוטכנולוגיה בע

מ בקשר להקצאה "שירותי לקבלת שירותי הפצה עם כלל פיננסים חיתום בע

.הפרטית

בעד)א(בעד

, אברהם הוכברג' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם פרופ. 2

.כמדען הראשי של החברה

בעד)א(נגד

אברהם הוכברג המכהן כמדען '  אלף אופציות לפרופ300אישור הקצאת . 3

.הראשי של החברה וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

לא )א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 4

משתתף

מ "נידר חברה לבנין ולפיתוח בע

1101963

012.01.2012 

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של עקרונות הסדר עם בעלי השליטה בחברה. 1נדחית

מ "נידר חברה לבנין ולפיתוח בע

1101971

012.01.2012 

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של עקרונות הסדר עם בעלי השליטה בחברה. 1נדחית

 1096676125,64413.01.2012מ "בע ).ז.א.ב(דורסל 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבי בוגנים כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה. 5

כמשרד רואי חשבון ' אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 6

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אין .  2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

.קבלת החלטות

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור תקנון ההתאגדות של החברה. 8

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור גמול למר דן אלון בגין כהונתו. 9

בעד)א(בעד.אישור הרחבת פוליסת הביטוח.10

מר , שאינם בעל השליטה, אישור תיקון כתב השיפוי לכלל הדירקטורים.11

.מר אייל בוגנים, גבי בוגנים או בנו

בעד)א(בעד

ל "המכהן כמנכ, מר גבי בוגנים, אישור תיקון כתב השיפוי בעל השליטה.12

.הדירקטור מר אייל בוגנים, ודירקטור בחברה וכן לבנו

בעד)א(נגד

דירקטור בחברה ובנו של בעל , אישור מתן גמול שנתי למר אייל בוגנים.13

.בסכום השווה לסכום הקבוע על פי תקנות הגמול, השליטה

בעד)א(נגד

 3970027015.01.2012מ "ניו הוריזון גרופ בע

15:00

דיון)א(דיון.דיווח של נציגי החברה על מצב עסקי החברה. 1ח"אג

לשם הגנה על זכויות , לרבות החלטות מיוחדות, דיון וקבלת החלטות. 2

.של החברה )'סדרה ב(מחזיקי אגרות החוב 

דיון)א(דיון

 422014110,69815.01.2012מ "אקורד בע. אר.אס

11:00

 1- אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח שנתית משולבת החל מ. 1נדחית

שאינם ,  לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה2011לדצמבר 

.מקרב בעלי השליטה בחברה ולחברות בנות

בעד)א(נגד

מ "סי נפט וגז אחזקות בע.פי.איי

456012

25,48815.01.2012 

16:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה . 2

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

איגור , שמואל רבינא, ה הנרי האוורד קופר"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.אפימוב ואילן לוי כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

015.01.2012 

15:30

 דחיית מועד תשלום הריבית אשר 01.03.2012.יום התשלום ידחה ליום . 1ח"אג

המועד הקובע : למועדים הבאים , 19.1.2012היום הקובע בגינה הינו יום 

20.2.2012.ידחה ליום 

בעד)א(ד"אין חוו

לרבות ', הסמכת הנאמן לדחות כל מועד תשלום ריבית וקרן של סדרה ה. 2

 יום כל אחת 30מועד הריבית והקרן וכן את מועד הסף בדחיות נוספות בנות 

. יום90עד לסך כולל של דחיות שלא יעלו על 

בעד)א(ד"אין חוו

  1091032015.01.2012מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

 8:30

בעד)א(ד"אין חוו.תמיכה בבקשה של המפרקים הזמניים של החברה לאישור הסכם אלקו. 1ח"אג

 1993 )מוצרים מדוייקים(גן -תדיר

1090141מ "בע

202,02915.01.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.עמיאל כדירקטורית בחברה-נורית אסרף' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן רונן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר ניר דרור כדירקטור בחברה. 7

כרואי '  בריטמן אלמגור זוהר ושותDeloitteאישור מינויו מחדש של משרד . 8

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 9

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.10

שהינם מקרב בעלי , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/הוענקו ו

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.11

שאינם מקרב בעלי , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/הוענקו ו

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 1104900015.01.2012מ "סי גרופ בע.גי.די

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחית מועד השלמת ההסדר. 1ח"אג

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

27,93115.01.2012 

14:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלדד תמיר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר ליבוב כדירקטור בחברה. 4

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

נגד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 6

וזאת בהתאם לחוק , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

נגד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 7

וזאת , )חברת הניהול(שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה , משרה בחברה

.בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

נגד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 8

.לרבות נושאי משרה מטעם חברת הניהול, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות מקצועית. 9

 שנים 7 לתקופה של Run Offאישור התקשרות החברה בפוליסת  .10

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור מחדש להתקשרות החברה בהסכם ניהול כספי החברה עם חברת .11

.מ"תמיר פישמן ניהול השקעות בע

נגד)א(בעד

 112016130,35015.01.2012מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

2010

דיון)א(דיון

, רואי חשבון, גבאי את קסירר, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה 

.2011וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהוד גלבוע כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף אגיב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רונן מלניק כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ביטון כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון נגר כדירקטור בחברה. 8

לא כולל סעיפים המתייחסים לביטוח ולשיפוי (אישור תיקון תקנון החברה . 9

וזאת  )לתקנון החברה'  א154 עד 152נושאי משרה כמפורט בתקנות 

. לחוק החברות16' במסגרת תיקון מס

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור תיקון תקנון החברה בהתייחס לסעיפי הביטוח ושיפוי נושאי משרה .10

.)לתקנון החברה המסומן עם השינויים'  א154 עד 152תיקון תקנות (

בעד)א(בעד

, אישור החלפת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה.11

.או קרוביהם/אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו

בעד)א(נגד

, אישור החלפת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה.12

.או קרוביהם/אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו

בעד)א(נגד

לרבות , אישור הארכת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.13

להתקשרות החברה בפוליסות " עסקת מסגרת"ואישור , מקרב בעל השליטה

.ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(בעד

אישור הסכם ייעוץ בין החברה לבין מר רון נגר באמצעות חברה .14

.ל החברה"למתן שירותים של מנכ, מ"נורביטק בע, שבשליטתו

בעד)א(נגד

 1123843015.01.2012מ "אורכית תקשורת בע

14:30

מבוטלתמבוטלתדיווח החברה מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב. 1מבוטלת

דיון ואישור עקרוני ולא מחייב של הצעת הבחרה לצורך קידום מתווה . 2

להסדר

מבוטלתמבוטלת

 156018301,47416.01.2012מ "תים בע-מלם

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

' אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עוזיאל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה אייזינברג כדירקטור בחברה.  4

בעד)א(בעד.יוכבד יעקובי כדירקטורית בחברה' אישור מינוייה לראשונה של גב. 5

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"אישור שכרו של מר דוד עוזיאל כיו. 6

אישור הארכת תוקף ועדכון הסכם העסקתו של מר שלמה איזנברג כמנהל . 7

.העסקים הראשי של החברה

בעד)א(בעד

נגד)א(בעד.אישור מחדש של הענקת בונוס מותנה ביעדים למר שלמה איזנברג. 8

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת 

271015מ "בע

103,31016.01.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן גורן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.בגס כדירקטור בחברה )אבי(אישור מינויו של מחדש מר ויקטור אדריאן . 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה. 6

הורד מסדר .אישור מינויו מחדש של מר רונן שטרנבך כדירקטור בחברה. 7

)א(היום

בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רפאל צרפתי כדירקטור בחברה. 8

ר דירקטוריון "כיו, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר ערן גורן. 9

.באמצעות חברה בבעלותו. החברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.10

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.11

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה

.מנהלית

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.12

.שאינם מקרב בעלי שליטה

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.13

.שהינם מקרב בעלי שליטה

בעד)א(בעד

אישור המשך התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר , בהתאם למוצע.14

נציין כי מר . באמצעות חברה בבעלותו, גבריאל בגס מבעלי השליטה בחברה

.בגס מכהן כדירקטור בחברה

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

 286013130,21516.01.2012מ "קבוצת ברן בע

15:00

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר דור בעל השליטה . 1מבוטלת

.ר דירקטוריון החברה"כיו, בחברה

מבוטלת)א(נגד

מ "ניהול וחיתום בע.-אי.בי.פועלים אי

1084482

233,69116.01.2012 

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.משרה בחברה ובחברות הבנות

בעד)א(בעד

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

016.01.2012  

 8:30

בדרך של הודעת הנוכחים , לאשר קבלת החלטות באספה נדחית זו. 1נדחית

.ישירות למשמרת

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוולמנות את מר דרור אדם לנציגות מחזיקי אגרות החוב. 2

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105162

29,56016.01.2012 

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מבוטלת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

מבוטלת)א(נגד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

.המכהן כדירקטור בחברה, מחדש למר גבי אדרי בעל השליטה בחברה

מבוטלת)א(נגד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

.ל החברה"המכהנת כדירקטורית וסמנכ, נילי קפלן' מחדש לגב

מבוטלת)א(נגד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 4

לרבות מקרב בעלי השליטה , מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.בחברה

מבוטלת)א(נגד

מבוטלת)א(נגד.מורן נאור כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 5

 495010017.01.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

11:00

בעד)א(בעד,לאשר פיצול והפחתת הון החברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעדבכפוף,  לתקנון החברה לעניין הונה הרשום של החברה2.1תיקון תקנה . 2

  730010554,25117.01.2012מ "צור שמיר אחזקות בע

 9:00

בעד)א(נגד.ר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 1מיוחדת

וכן הכללתו , ר יצחק שריר"אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לד. 2

.בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(נגד

 1100791017.01.2012אף לימיטד .אם.י'ג

10:00

ח לחשבון כונס "אישור מתן הוראה לנאמן להעברת סך של מיליון ש. 1זרה-ח"אג

.הנכסים

נגד)א(נגד

ח לחשבון כונס "ש'  א500אישור מתן הוראות לנאמן להעברת סך של . 2

.הנכסים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הסמכת הנאמן לדחית מועדים. 3

 1104488386,89917.01.2012מ "מגה אור החזקות בע

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

, או יוענקו לנושאי משרה בחברה/אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

וזאת בהתאם לחוק , או מקרב בעלי השליטה בחברה/שאינם דירקטורים ו

.ייעול אכיפה מנהלית

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

הורד )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה. 3

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון נוי כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עומר וונש כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמית ברגר כדירקטור בחברה. 6

- גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 7

Young & Ernstכרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם .

בעד)א(בעד

מ "בע )1996(חממה מאיר סחר 

1104785

70,75517.01.2012  

 9:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר חממה כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו חממה כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עידו חממה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה. 5

ר דירקטוריון פעיל של "אישור תנאי כהונתו של מר צביקה עמית כיו. 6

.החברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 7

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

באמצעות הוספת הוראה , בתקנון החברה" שיפוי וביטוח"תיקון פרק . 8

.המאפשרת מתן פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

נגד)א(נגד

בעד)א(בעד. לחוק החברות16לאור תיקון , תיקון תקנון החברה. 9

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו.10

וזאת . לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, משרה בחברה

.בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

נגד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , במידה ולא יאושר תיקון תקנון החברה.11

אישור הענקה מחדש של כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה , מנהלית

ללא התיקונים . לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, בחברה

.המוצעים בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

לרבות , אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.12

.מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(נגד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר חממה מבעלי .13

.כנשיא החברה, השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אליהו חממה מבעלי .14

.ל החברה"כמנכ, השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

, שולמית חממה' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב.15

.ל משאבי אנוש בחברה"כסמנכ

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ל "כסמנכ, אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר עידו חממה.16

.פיתוח עסקי בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר יוסף חממה מבעלי .17

.כמנהל לוגיסטי בחברה, השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

כמנהל , אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מוטי דוד.18

.המרכז הלוגיסטי ומנהל מכירות

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

כמנהלת , שוש כץ' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב.19

.חשבונות בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אורי קום כעוזר אישי .20

.לנשיא החברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

כמנהל , אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר הרצל חממה.21

.לוגיסטי

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

כמנהלת , מורן זרוג' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב.22

.רכש ועיתוד מלאי בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

שהינם , אישור מדיניות מענקים שנתיים לעובדים ונושאי משרה בחברה.23

.קרובים לבעלי השליטה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .24

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת והדירקטוריון אודות התקשרויותיה של .25

החברה עם חברות מוחזקות על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה 

.2010במהלך שנת , בחברה

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .26

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1122837מוגבלת 

017.01.2012  

 9:30

 באופן שתקופת המימוש תוארך 2אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

.2031 בפברואר 28 ועד ליום 2012 באוגוסט 31מיום ,  חודשים6- ב

בעד)א(בעד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1122886מוגבלת 

017.01.2012 

10:00

 באופן שתקופת המימוש תוארך 3אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

.2012 במרץ 31 ועד ליום 2012 בינואר 31מיום , בחודשיים

בעד)א(בעד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1122910מוגבלת 

017.01.2012 

10:30

 באופן שתקופת המימוש תוארך 4אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

.2012 ביולי 31 ועד ליום 2012 בפברואר 28מיום ,  חודשים5- ב

בעד)א(בעד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1119833מוגבלת 

4,55017.01.2012 

11:00

השתת.יח

פות

נגד)א(נגד.)4-  ו3 2,סדרות (הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1

וכן אישור מיזוג יחידות ,  להסכם נאמנות6.7.1,אישור תיקון תקנה . 2

.השתתפות ליחידות חדשות

בעד)א(בעד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1119833מוגבלת 

4,55017.01.2012 

11:30

השתת.יח

פות

נגד)א(נגד.)4-  ו3 2,סדרות (הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1

וכן אישור מיזוג יחידות ,  להסכם נאמנות6.7.1,אישור תיקון תקנה . 2

.השתתפות ליחידות חדשות

בעד)א(בעד

מ "גמול חברה להשקעות בע

1086206

018.01.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

 סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר KPMGאישור מינויו של משרד . 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.זר כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר עוזי ורדי. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יצחק גוילי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עופר דן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ל החברה"דירקטור ומנכ, אישור מתן גמול למר יצחק גוילי. 8

בעד)א(בעד.דירקטור בחברה, אישור מתן גמול למר דן עופר. 9

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנות השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של החברה.10

בעד)א(בעדנוכח שינויים שחלו בחקיקה, אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.11



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

למעט בעלי , תיקון כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה.12

.שליטה

נגד)א(נגד

נגד)א(נגד.אישור תיקון כתב השיפוי לבעל השליטה מר ליאון רקנאטי.13

דירקטור ובעל שליטה , אישור מתן התחייבות לשיפוי למר יצחק גוילי.14

.בחברה

נגד)א(נגד

דירקטור הנמנה עם בעל , אישור מתן התחייבות לשיפוי למר זיו קופ.15

.השליטה בחברה

נגד)א(נגד

ן למגורים "מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בגמול נדל.16

.חברה בת בבעלות מלאה  של החברה, מ"בע

נגד)א(נגד

 למכירת 30.11.2011ן בהסכם המכר מיום "דיון בהתקשרות גמול נדל.17

.ן במקרקעין בנתניה"זכויות גמול נדל

דיון)א(דיון

מ "פרשקובסקי השקעות ובניין בע

1102128

150,72018.01.2012 

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר ארנון פרשקובסקי . 1מיוחדת

.ר דירקטוריון פעיל של החברה"כיו, מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף פרשקובסקי . 2

.ל החברה"כמנכ, מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר שרון פרשקובסקי . 3

.חברה בבעלות מלאה של החברה, י.ש.ל א"כמנכ, מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר חיים קרדי קרובם של . 4

.ל שיווק בחברה"כסמנכ, בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

מאיה קרדי קרובה של ' אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב. 5

.כיועצת משפטית של החברה, בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

עדנה פרשקובסקי ' אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב. 6

.כמעצבת ראשית בפרויקטים של החברה, מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

סוזי פרשקובסקי ' אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב. 7

ל השיווק ואחראית מכירות "כעוזרת סמנכ, קרובה של בעלי השליטה בחברה

ראשית בחברה

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 8

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד. לחוק החברות16לאור תיקון , תיקון תקנון החברה. 9

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו.10

או /לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה ו, משרה בחברה ובחברות בנות

.קרוביהם

בעד)א(נגד

שהינם מקרב , אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.11

.בעלי השליטה בחברה

נגד)א(נגד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .12

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי כדירקטור בחברה. 13

בעד)א(נגד.עדנה פרשקובסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 14

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שרון פרשקובסקי כדירקטור בחברה. 15

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי כדירקטור בחברה.16

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה בנאדי כדירקטור בחברה.17

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר שלזינגר כדירקטור בחברה.18

כהן & טבת , סבו, אישור מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן.19

כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת  ) )Baker Tillyטבח

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1103506239,39418.01.2012מ "בע. מ.אוריין ש

15:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

או שיתמנו /אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו. 2

, או בחברות קשורות/או בחברות בנות ו/כדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו

.שהינם מקרב בעלי שליטה

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור הענקת כתבי פטור אשר הוענקו ו. 3

שאינם מקרב בעלי , או בחברות קשורות/או בחברות בנות ו/משרה בחברה ו

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 34101650,94919.01.2012מ "אלוני מיתר בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור הסדר נושים. 1נדחית

  386011185,04319.01.2012מ "קווינקו בע )ז.י(

 9:30

דיון)א(דיון2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כרואי ' אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון שטראוס לזר ושות. 2

.חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים אסיאג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל זילכה כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון מורן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון כוכבי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה. 7

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 8

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

שאינם בעל , מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 9

.או לקרוביו/שליטה בחברה ו

בעד)א(בעד

או /בעל השליטה בחברה ו, מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל זילכה.10

.לקרוביו

בעד)א(בעד

 401018019.01.2012מ "ניא בע-פלג

12:30

בעד)א(בעד.תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

 422014110,69819.01.2012מ "אקורד בע. אר.אס

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

נמכרה )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה. 3

ההחזקה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם פודהורצר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עופר נוה כדירקטור בחברה. 5

מר עופר , שאינו דירקטור חיצוני, אישור גמול לדירקטור המכהן בחברה. 6

.נוה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 7

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 8

וזאת בהתאם לחוק , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

ר הדירקטוריון בנוסף לכהונתו "הסמכת מר יצחק שרם לכהן במקביל כיו. 9

.לתקופה של שישה חודשים, ל החברה"כמנכ

בעד)א(בעד

מ "דיגל השקעות ואחזקות בע

4930046

019.01.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לדחיית מועדים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הצעת המשקיע וכתב ההוראות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת מימון ביניים מאת המציעה. 4

הסמכת הנציגות לפעול לשם קידום חקירה בדבר התנהלות החברה . 5

.ונושאי המשרה בה לרבות בקשר לעסקת הד מאסטר

בעד)א(ד"אין חוו

מ "נפטא חברה ישראלית לנפט בע

643015

2,448,36119.01.2012 

10:00

שאינם מקרב , אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה. 1נדחית

באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים , בעלי השליטה בחברה

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

שהינם מקרב , אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה. 2

באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים , בעלי השליטה בחברה

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

.מנהלית

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה

.מנהלית

בעד)א(בעד

חברה בבעלות , מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "אישור התקשרות חנ. 5

בהסכמים נפרדים למתן שירותי ניהול לחברה ולחברות , מלאה של החברה

.הקבוצה וביניהן חברות שהינן בעלות השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ "ערד השקעות ופתוח תעשיה בע

731018

905,35919.01.2012 

10:00

 לרבות 2010,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.ח המבקר הכלול בדוח הדירקטוריון"ט רו"בשכ

דיון)א(דיון

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר . 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אליהו איזינברג כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזינברג כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה אגריסט כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן משה כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"איזינברג כיו' אישור הגמול המשולם לפרופ. 7

נגד)א(נגד.מבעלי השליטה בחברה, אישור תשלום גמול למר שלמה איזינברג. 8

הורד )א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה. 9

מסדר 

היום

נגד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים למעט ביטוח ושיפוי.10

אישור תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי .11

.זולת בעל השליטה וקרובו המכהנים בה כנושאי משרה, משרה בחברה

נגד)א(בעד

אישור תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ובעלי .12

.שליטה בחברה

נגד)א(בעד

ולבנו , אישור הענקת פטור למר שלמה איזינברג מבעלי השליטה בחברה.13

.ר דירקטוריון החברה"יו, אליהו איזינברג' פרופ

נגד)א(נגד

' פרופ, אישור החלת פוליסת ביטוח אחריות למר שלמה איזינברג ובנו.14

.אליהו איזינברג כנושאי משרה בחברה

נגד)א(בעד

מ "קבוצת כרמל השקעות בע

1086297

019.01.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

בעד)א(נגד.ק בר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ז. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.רנה בר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דעאל שניידר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה. 5

כמשרד רואי חשבון ' אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות. 6

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון תקנון החברה. 7

בעד)א(בעד.תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה. 8

בעד)א(בעד.הענקת כתבי שיפוי לבעלי השליטה בחברה ולקרובם. 9

הורד מסדר .הענקת כתבי פטור לבעלי השליטה בחברה ולקרובם.10

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

 1095959019.01.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.לייצג את המחזיקים' ד וקסלר ברגמן ושות"מינוי משרד עו. 2

בעד)א(ד"אין חוו.לייצג את המחזיקים' ד פישר בכר חן וול אוריון ושות"מינוי משרד עו. 3

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי משרד נאור גרשט עורכי דין לייצג את המחזיקים. 4

לימיטד  )אוורסיז(מדיפאואר 

1103746

019.01.2012 

16:00

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1מיוחדת

להציע ניירות ערך לציבור או לבעלי , להעניק לדירקטוריון את הסמכות. 2

.המניות הקיימים

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.הסמכת הדירקטוריון להנפיק מניות מתוך ההון הרשום. 3

בעד)א(נגד.ויתור על זכות סירוב לרכישת מניות חדשות. 4

 1104744123,68319.01.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

12:00

ר דירקטוריון "יו, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר משה גאון. 1מיוחדת

נציין כי . להעמדת שירותי ניהול, באמצעות חברה פרטית בבעלותו, החברה

.מר גאון הינו בעל השליטה בחברה

בעד)א(בעד

הארכת תוקף כתבי פטור אשר העניקה החברה לדירקטורים ונושאי . 2

שהינם מקרב בעלי , או בחברות קשורות/או בחברות בנות ו/משרה בחברה ו

. שנים3למשך תקופה של , או קרוביהם/השליטה בחברה ו

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

 ולתקופה של 2011 בנובמבר 30תקופת הפוליסה הינה מיום . משרה בחברה

. שנים5

בעד)א(בעד

שאינם דירקטורים , או יכהנו בחברה/אישור גמול לדירקטורים המכהנים ו. 4

.חיצוניים

בעד)א(בעד

 1107531019.01.2012מ "אייס אוטו דיפו בע

14:00

בדרך של הודעת הנוכחים , לאשר קבלת החלטות באספה נדחית זו. 1ח"אג

.ישירות למשמרת

בעד)א(ד"אין חוו

, באמצעות מר בוריס שניידמן, אשרור ההחלטה למנות את מגדל שוקי הון. 2

.לנציגות מחזיקי אגרות החוב אשר והסמכת הנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

 192013022.01.2012מ "ן בע"רוזבאד נדל

10:00

בעד)א(בעד.מירי לנט כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720034

022.01.2012 

10:00

כ הנאמן באשר לבקשת הפירוק שהוגשה על ידי "מתן הוראות לנאמן וב.  1ח"אג

החברה ובאשר להצעת להבה

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' זליגמן ושות, מינויו של משרד גולדפרב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' פירון ושות. מינויו של משרד מ. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.כנעני עורכי דין כמפרק החברה, מזרחי, וילנסקי, מינויו של משרד פירט. 4

מכח בקשת הפירוק של החברה - ה שלמה נס וגיא גיסין "מינויים של ה. 5

.כמפרקי החברה

נגד)א(ד"אין חוו

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720075

022.01.2012 

10:00

כ הנאמן באשר לבקשת הפירוק שהוגשה על ידי "מתן הוראות לנאמן וב.  1ח"אג

החברה ובאשר להצעת להבה

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' זליגמן ושות, מינויו של משרד גולדפרב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' פירון ושות. מינויו של משרד מ. 3

נגד)א(ד"אין חוו.כנעני עורכי דין כמפרק החברה, מזרחי, וילנסקי, מינויו של משרד פירט. 4

מכח בקשת הפירוק של החברה - ה שלמה נס וגיא גיסין "מינויים של ה. 5

.כמפרקי החברה

נגד)א(ד"אין חוו

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720109

022.01.2012 

10:00

כ הנאמן באשר לבקשת הפירוק שהוגשה על ידי "מתן הוראות לנאמן וב.  1ח"אג

החברה ובאשר להצעת להבה

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' זליגמן ושות, מינויו של משרד גולדפרב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' פירון ושות. מינויו של משרד מ. 3

ללא )א(ד"אין חוו.כנעני עורכי דין כמפרק החברה, מזרחי, וילנסקי, מינויו של משרד פירט. 4

הצבעה

מכח בקשת הפירוק של החברה - ה שלמה נס וגיא גיסין "מינויים של ה. 5

.כמפרקי החברה

ללא )א(ד"אין חוו

הצבעה

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720117

022.01.2012 

10:00

כ הנאמן באשר לבקשת הפירוק שהוגשה על ידי "מתן הוראות לנאמן וב.  1ח"אג

החברה ובאשר להצעת להבה

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' זליגמן ושות, מינויו של משרד גולדפרב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כמפרק החברה' פירון ושות. מינויו של משרד מ. 3

נגד)א(ד"אין חוו.כנעני עורכי דין כמפרק החברה, מזרחי, וילנסקי, מינויו של משרד פירט. 4

מכח בקשת הפירוק של החברה - ה שלמה נס וגיא גיסין "מינויים של ה. 5

.כמפרקי החברה

נגד)א(ד"אין חוו

מ "ביונדווקס פרמצבטיקה בע

1105204

63,38822.01.2012 

11:00

 באופן שתקופת המימוש תוארך 2אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1מיוחדת

.2013 ביוני 9 ועד ליום 2012 בפברואר 9מיום ,  חודשים16- בכ

בעד)א(נגד

מ "סטרלינג תקשורת מתקדמת בע

1105261

022.01.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארי ברונשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה פורייה כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויה מחדש של רינת רמלר כדירקטורית בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלעד אביבי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר רון אילת כדירקטור בחברה. 7

המכהן , ביטוח והתחייבות לשיפוי למר רון אילת, אישור מתן פטור. 8

.כדירקטור בחברה

נגד)א(נגד

- גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 9

Young & Ernstכרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם .

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.10

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

נגד)א(בעד

אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.11

שאינם מקרב , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/אשר הוענקו ו

.או נחשבים בעלי עניין אישי בהענקתם/בעלי השליטה בחברה ו

נגד)א(בעד

אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.12

או /או יוענקו לנושאי משרה הנחשבים לבעלי שליטה בחברה ו/אשר הוענקו ו

.שבעלי השליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם

נגד)א(בעד

ר הדירקטוריון בנוסף "אישור כהונה למר שמעון אקהאוז לכהן במקביל כיו.13

.לתקופה של שישה חודשים, ל החברה"לכהונתו כמנכ

בעד)א(בעד

 1106392022.01.2012מ "אינטרקיור בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.הוספת מר מאיר דרורי כנציג נוסף לנציגות הקיימת. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 2

מ "בית השקעות בע. אי.בי.אי

175018

370,31423.01.2012 

11:00

, אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

וזאת בהתאם לחוק ייעול , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

.אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ושלבעלי השליטה אין עניין אישי 

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, בהענקתם

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

לרבות מקרב בעלי השליטה, משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

 1093079023.01.2012מ "גול פרטנרס בע

10:00

של  )'סדרה ב(אישור הצעת הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

אשר במסגרתה בין היתר הסדר מיוחד לגבי אגרות החוב , החברה

, חברה בבעלות מר דוב וויס, מ"המוחזקות בידי רולית שיווק פרויקטים בע

.ל החברה ואחד מבעלי השליטה בחברה"מנכ

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(כפרית תעשיות 

522011

304,16324.01.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רם בלינקוב כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד דורון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אסתר גוטמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים דמיר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפאל עדס כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל שנער כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שי חרמש כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 9

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .10

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לאמור , סקירה שנתית של עסקאות בין החברה לבעלי עניין.11

.1993 בנובמבר 7בתשקיף החברה מיום 

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.אימוץ תקנון החברה.12

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור הענקת כתבי שיפוי אשר הוענקו ו.13

או /או בעל השליטה בחברה ו/שאינם חברי קיבוץ כפר עזה ו, משרה בחברה

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור הענקת כתבי שיפוי אשר הוענקו ו.14

או /או בעל השליטה בחברה ו/שהינם חברי קיבוץ כפר עזה ו, משרה בחברה

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .15

שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ונושאי , משרה בחברה ובחברות בנות

.משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה

בעד)א(בעד

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920061

024.01.2012 

17:00

בעד)א(ד"אין חוו)'סדרה ג(כ מחזיקי אגרות החוב "ד עדי פיגל כב"מינוי עו. 1ח"אג

 10816031,260,33024.01.2012מ "פלסאון תעשיות בע

10:00

בהסכם ולפיו , מ"פלסאון בע, וחברה בת שלה, אישור התקשרות החברה. 1נדחית

-יעמיד לרשות החברה שירותי כח, קיבוץ מעגן מכאל, בעל השליטה בחברה

מועמדים לחברות בקיבוץ , אדם ושירותי ניהול באמצעות חברי הקיבוץ

ותושבי הקיבוץ לשם ביצוע מגוון תפקידים הקשורים לפעילות החברה 

.)"ההסכם החדש"(

בעד)א(בעד

- לעיל לא תאושר על1ככל שההתקשרות בהסכם החדש כאמור בסעיף . 2

, אישור הארכת ההסכם המקורי- פי דין - ידי אסיפת בעלי מניות החברה על

 1החל מיום , לתקופה בת ששה חודשים, בתנאיו כפי שהם וללא כל שינוי

.2012בינואר 

נגד)א(נגד

יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה .ב

1095033מ " בע1988

76,76424.01.2012 

10:30

מבוטלתמבוטלתתיקון שטר הנאמנות. 1מבוטלת

 382010366,47625.01.2012מ "מיחשוב בע. ת.מ.א

16:00

בתו של מר , שירי שפר בוטנר' מתן תוקף ואישרור תנאי העסקתה של גב. 1מיוחדת

כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה, מבעלי השליטה בחברה, יגאל שפר

בעד)א(נגד

מבעלי , בתו של מר יגאל שפר, בוטנר' אישור תנאי העסקתה של גב. 2

 שנים 3כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה לתקופה של , שליטה בחברה

.ממועד אישור האסיפה

בעד)א(בעד

 10870221,073,17025.01.2012מ "ויזל בע-פוקס

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"אישור תנאי העסקתו של מר אבי זלדמן כיו. 2

בעד)א(בעד.כחלק מתהליך הטמעת כללי ממשל תאגידי נאות, תיקון תקנון החברה. 3

מ "הכשרה חברה לביטוח בע

1122092

143,80925.01.2012 

10:30

לשנות את הרכב , דיווח החברה בדבר בקשה שהוגשה לבית המשפט. 11ח "אג

.הונה העצמי על דרך של סיווג הון מניות ופרמיה על מניות כעודפים

דיון)א(דיון

או מטעם /קבלת החלטה בדבר הגשת התנגדות לבקשה מטעם הנאמן ו. 2

.ח"מחזיקי אג

דיון)א(דיון

 112241534,99025.01.2012מ "אייסקיור מדיקל בע

11:00

דיון)א(דיון2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אלקה ניר כדירקטורית בחברה עד לתום ' אישור מינויה מחדש של גב. 2

.האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר דידייה טוביה כדירקטור בחברה עד לתום . 3

.האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

ר יובל אבני כדירקטור בחברה עד לתום "אישור מינויו מחדש של ד. 4

.האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

ה מר עדי גולדין כדירקטור בחברה עד לתום "אישור מינויו מחדש של ה. 5

.האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

ה מר יחזקאל הימלפרב כדירקטור בחברה עד "אישור מינויו מחדש של ה. 6

.לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה . 7

 ועד למועד האסיפה הכללית 2011החשבון המבקר של החברה לשנת 

.השנתית הבאה של החברה

בעד)א(בעד

במקרה ולא יאושר , בהתאם למנגנון דירקטוריון מדורג, מינוי דירקטורים. 8

.) להלן13כאמור בסעיף (שינוי התקנון 

בעד)א(נגד

ר דירקטוריון פעיל "אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו. 9

.אלקה ניר' והובלת הפיתוח העסקי עם הגב

בעד)א(בעד

בסך , מר יחזקאל הימלפרב, ל החברה"אישור הענקת מענק הנפקה למנכ.10

.ח" ש60,000של 

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.מר יעקב גולדמן, אישור הענקת גמול לדירקטור חיצוני.11

אישור החלטת מסגרת לעניין ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה כולל .12

דירקטורים ונושאי משרה שבעלי השליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי 

.בהענקתם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה.13

 לחוק 16אישור תיקון תקנון החברה לאור כניסתם לתוקף של תיקון .14

.החברות וחוק אכיפה מנהלית

נגד)א(נגד

שאינם בעלי , תיקון כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה.15

.שליטה ושלבעלי השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם

נגד)א(נגד

תיקון כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה .16

.נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם

נגד)א(נגד

תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה לעניין פוליסת הביטוח לנושאי משרה .17

.אשר בעלי שליטה בחברה אינם נחשבים בעלי עניין אישי בהענקתם

בעד)א(בעד

או /תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו.18

שבעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם לעניין פוליסת 

.ביטוח

בעד)א(בעד

 1260118,362,78526.01.2012מ "גלוב בע-גזית

11:00

בעד)א(בעד.בעלת השליטה בחברה, אישור התקשרות החברה בהסכם עם נורסטאר. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הונה הרשום של החברה. 2

בעד)א(נגד.תיקון שיעור הרוב הנדרש לצורך תיקון תקנון החברה . 3

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה בנושא אופן מינוי חברי הדירקטוריון. 4

בעד)א(נגד.אישור סיווג חברי דירקטוריון החברה לקבוצות. 5

בעד)א(נגד.אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינוי מר גרי אפשטיין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינוי מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה. 8

לחוק ניירות ערך ' אישור מעבר ממתכונת הדיווח בהתאם להוראות פרק ו. 9

 לחוק ניירות ערך3' למתכונת דיווח לפי פרק ה

נגד)א(נגד

הרחבת גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .10

.)לרבות בהתייחס למר חיים כצמן(בחברה 

בעד)א(בעד

רכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות החברה ודירקטורים ונושאי המשרה .11

 Public Offering of(ב "בה בגין פרסום התשקיף והצעת ניירות ערך בארה

Securities Insurance POSI- ( ,לרבות בהתייחס למר חיים כצמן

בעד)א(בעד

שינוי סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולמים לדירקטורים .12

למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד , לרבות דירקטורים חיצוניים, בחברה

.נוסף בחברה

בעד)א(בעד

מ "בע)ספרינט(אלומות בית השקעות

295014

026.01.2012 

10:00

הנדרש כחלק ,  לחוק החברות351-  ו 350אישור הסדר על פי סעיפים . 1מיוחדת

.מ"מעסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות בין החברה ובין חברת גלטן בע

בעד)א(נגד

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920053

026.01.2012 

15:00

דיון)א(ד"אין חוו.כ המחזיקים"דיווח מאת ב. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של תנאי כתב התחייבות בקשר עם עסקת מגנזי. 2

ביטול הליך הפירוק בכפוף להשלמת העסקה עם חברת מגנזי השקעות . 3

.מ"בע

בעד)א(ד"אין חוו

דחיית התובענה שהוגשה כנגד בעלת השליטה בחברה בענין כתב . 4

.ההתחייבות

דיון)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 6370126026.01.2012מ "טאו תשואות בע

10:00

בעד)א(בעד.הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב לדחיית מועדים. 1ח"אג

 71901312,27326.01.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

מבוטלת)א(נגד.מ"אי שירותי ייעוץ לבניין בע-התקשרות בהסכם ניהול עם טל. 1מבוטלת

כמנהל , קרוב של בעל י השליטה, אישור תנאי העסקתו של מר עופר לוי. 2

.שיווק ורכש בחברה

מבוטלת)א(נגד

 1080639902,28726.01.2012מ "אקסלנס השקעות בע

12:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, גדי גרינשטיין, איל לפידות, ה אהרון בירם"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.עוזיאל דנינו ואבי הראל כדירקטורים בחברה, שמעון קלמן

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דב פלדמן כדירקטור חיצוני בחברה. 4

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

,  חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות1968,ח "התשכ, חוק ניירות ערך

 חוק השקעות1995,ה "התשנ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 6

או כנותני שירותים בבעלת השליטה בחברה /שאינם מכהנים כנושאי משרה ו

וזאת בהתאם לחוק , ושלבעלת השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם

.1968ח "ע תשכ"ייעול אכיפה מנהלית וחוק ני

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 7

או כנותני שירותים בבעלת השליטה בחברה /שהינם מכהנים כנושאי משרה ו

וזאת בהתאם לחוק ייעול , ושלבעלת השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

.1968ח "ע תשכ"אכיפה מנהלית וחוק ני

בעד)א(בעד

 1109826026.01.2012מ "ן בע"דלק נדל

10:00

בעד)א(בעד.ח"החלטה בדבר מימון נציגות מחזיקי האג. 1ח"אג

בעד)א(בעד.החלטה בדבר מימון הוצאות ופעילות המחזיקים הפרטיים. 2

 109514017,05626.01.2012מ "נסווקס בע

11:00

הורד )א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מני מור כדירקטור בחברה. 1נדחית

מסדר 

היום

התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות עקב חובת זהירות , אישור כיסוי ביטוחי. 2

.בהתאם לנוסח המקובל בחברה, למר מני מור

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 3

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק חברות16תיקון 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

תיקון כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות . 4

בכפוף לתיקון תקנון , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, בנות שלה

.) לעיל3סעיף (החברה 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 5

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 6

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתמר שליט כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של מר עינת זיסמן כדירקטורית בחברה. 9



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר פושינסקי כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.יוספה לנדסקונר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב.12

 ).אן.בי.די(מדיקל קומפרישין סיסטם 

1096890מ "בע

26,37126.01.2012 

13:00

בעד)א(נגד.2011אישור תכנית האופציות האמריקאית של החברה משנת . 1מיוחדת

 108235326,40726.01.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

11:00

בעד)א(בעד.התקשרות בהסכם לרכישת מקרקעין מסאני. 1מיוחדת

 36801912,48929.01.2012מ "ביומדיקס אינקובטור בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אליס אסף כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 422014110,69829.01.2012מ "אקורד בע. אר.אס

11:00

מ לבעלי "אישור עסקה למכירת מניות חברת לידר החזקות והשקעות בע. 1נדחית

.השליטה

בעד)א(בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים 

585018מ "פיננסים בע

3,632,17829.01.2012 

15:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

6360044

029.01.2012 

12:00

בעד)א(בעד.מ"גז טבעי בע- אישור רכישת פעילות דלק שיווק והפצה . 1נדחית

אישור כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים או מועסקים ושיכהנו . 2

.או יועסקו מעת לעת בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדבתו של בעל השליטה, כרמית אלרואי' אישור כתב התחייבות לשיפוי לגב. 3

 726018569,43129.01.2012מ "בנק ירושלים בע

10:00

, נורית קראוס כדירקטורית חיצונית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 1נדחית

. להוראות ניהול בנקאי תקין301בהתאם להוראה 

בעד)א(בעד

בגין , ח למר יונתן עירוני" אלף ש360אישור תשלום מענק מיוחד בסך של . 2

.ר דירקטוריון הבנק"כהונתו כיו

בעד)א(נגד

למעט הוראות ( לחוק החברות 16לאור תיקון , תיקון תקנון הבנק. 3

.)המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון הבנק. 4

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

למעט נושאי , אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. 5

משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב השיפוי 

.להם

בעד)א(בעד

נושאי , לרבות. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. 6

משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב השיפוי 

.להם

בעד)א(בעד

 1093319029.01.2012מ "ן בע"דלק נדל

15:00

עדכון נציגות המחזיקים ועורך הדין המשמש כבא כוח המחזיקים הנציגות . 1שנתית

בדבר פעילותם ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה שהתקיימה ביום , והנאמן

.3.1.2012

דיון)א(דיון

לנציגות ולעורך הדין לגבי המשך התנהלות הנציגות , מתן הוראות לנאמן. 2

מול החברה ובעל השליטה בה לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 

.לרבות בחינת אפשרות להרחבה של סמכויות הנציגות ובא כוחה )'סדרה ד(

דיון)א(דיון

 1096148429,59829.01.2012מ "בע. ק.קבוצת גולף א

10:00

בעד)א(בעד.אישור ביצוע תיקונים בתקנון החברה. 1נדחית

הורד )א(נגד.אישור מתן פטור מראש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה מקרב בעלי שליטה. 3

בעד)א(בעד.תשלובת כיתן, אישור הארכת הסכם ההתקשרות עם בעלת השליטה. 4

 לאשר מראש 2010 ביולי 28אישרור החלטת האסיפה הכללית מיום . 5

או השתתפות החברה בהתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות /התקשרויות ו

.נושאי משרה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1113398169,12429.01.2012מ "ן בע"סקורפיו נדל

10:00

דיון)א(דיון.דיווח על ידי החברה בדבר מצב עסקיה ונכסיה. 1ח א"אג

דיון)א(דיון.דיון בנושא תיקון שטר הנאמנות. 2

 1080407030.01.2012מ "פיננסיטק בע

10:00

אישור מינויו לראשונה של מר סעדיה שמשון גפשטיין כדירקטור חיצוני . 1מבוטלת

.בחברה

מבוטלת)א(בעד

 102012030.01.2012מ "סולומון אחזקות בע

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

בכפוף , או קרוביהם/שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו, משרה בחברה

.לאישור תיקון תקנון החברה

בעד)א(בעד

ל ודירקטור "המכהן כמנכ, אישור תיקון כתבי השיפוי למר אלמפרד סולומון. 3

בכפוף לאישור , המכהן כדירקטור בחברה, מר יונתן סולומון, וכן לבנו, בחברה

.תיקון תקנון החברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 4

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, ביטוח אחריות דירקטורים

בעד)א(בעד

עם מר אלפרד סולומון , אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול. 5

.ל החברה"הכוללים שירותי דירקטור ומנכ, מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

2300069מ "בע

515,66530.01.2012 

11:00

כנאמן עבור , מ"בע )1975(אישור מינויו של הנאמן הרמטיק נאמנות . 1נדחית

מזרחי טפחות ,  של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה5סדרה 

.מ"חברה לנאמנות בע

בעד)א(בעד

מ "גרנית הכרמל השקעות בע

276014

031.01.2012 

11:00

מבוטלתמבוטלתתיקון תקנון החברה. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלתתיקון תקנון לענין שיפוי וביטוח. 2

מבוטלתמבוטלתתיקון כתבי שיפוי. 3

מבוטלתמבוטלתתיקון כתבי שיפוי. 4

 1107119031.01.2012מ "ן בע"דלק נדל

17:30

דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות . 1ח"אג

21/11/2011.ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה אשר התקיימה ביום 

דיון)א(דיון

מ עם החברה "כ הנאמן בקשר עם התקדמות המו"דיווח מאת הנציגות וב. 2

26.1.2012.י החרה ביום "והעקרונות להסדר אשר פורסמו ע

דיון)א(דיון

דיון וקבלת החלטה בדבר צירוף אלטשולר שחם לנציגות מחזיקי אגרות . 3

.)'סדרה ה(החוב 

דיון)א(דיון

יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה .ב

1101674מ " בע1988

031.01.2012 

10:30

בעד)א(בעדקבלת החלטה מיוחדת בדבר תוספת לשטר הנאמנות. 1ח"אג

 1099670031.01.2012מ "קמור מוטורס בע

11:00

דיווח והסבר על ידי החברה בדבר הצעתה לביצוע פדיון ומוקדם של . 1ח"אג

'סדרה א(אגרות החוב 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.)'סדרה א(אישור ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב . 2

 110475144,52531.01.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

12:30

דיון)א(דיון.דיווח מאת החברה על מצב החברה. 1ח א"אג

דיון)א(דיון.דיון בנושאים שיועלו באסיפה. 2

 48602754,43101.02.2012מ "מרתון השקעות בע

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות16בהתאם לתיקון , תיקון תקנון החברה. 2

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 3

ולנושאי משרה , בחברות בת ובחברות קשורות של החברה, משרה בחברה

או קרוביהם המכהנים ושיכהנו כנושא /הנחשבים לבעלי שליטה בחברה ו

.או כעובדי החברה/משרה ו

בעד)א(בעד

 58701438,54101.02.2012מ "ארית תעשיות בע

12:00

אישור התקשרות החברה וחברות הבנות של החברה בהסכם ניהול עם . 1נדחית

.ר דירקטוריון החברה וחברות הבנות"יו, מר צבי לוי

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "אלרון תעשיה אלקטרונית בע

749077

519,32601.02.2012 

10:30

אישור תיקון והארכה של התקשרות החברה עם חברת דיסקונט השקעות . 1מיוחדת

מ"בע

בעד)א(בעד

אישור מראש של התקשרות החברה בפוליסת מסגרת ביטוח לדירקטורים . 2

.2012 ביולי 1ונושאי משרה חל מיום 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 3

אישור מתן כתבי  שיפוי לכלל הדירקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת . 4

.ולנושאי המשרה בחברה, לעת בחברה

בעד)א(בעד

ידי החברה לנושאי משרה בחברה - אישור מתן פטור מראש מאחריות על. 5

.)לרבות דירקטורים(

נגד)א(נגד

בעד)א(נגד.'מר אריה מינטקביץ, ר הדירקטוריון"ליו" פאנטום"אישור הענקת אופציית . 6

 1104736001.02.2012מ "אורד בע

17:00

דיווח על ידי החברה בדבר מצב עסקיה ובדבר יכולתה לעמוד . 1ח"אג

במלואן ובמועדן וכן  )'סדרה ב(בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

ח והשלכותיה של "לגבי עמדת החברה בנוגע להורדת הדירוג של סדרת האג

.ככל שישנן, הורדת דירוג זו

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.דיווח על ידי הנציגות בנוגע למגעים שקיימה עם החברה. 2

על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה  )לפי העניין(דיון וקבלת החלטה . 3

.)'סדרה ב(הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 4

 1104728001.02.2012מ "אורד בע

17:00

דיווח על ידי החברה בדבר מצב עסקיה ובדבר יכולתה לעמוד . 1ח"אג

במלואן ובמועדן וכן  )'סדרה ב(בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

ח והשלכותיה של "לגבי עמדת החברה בנוגע להורדת הדירוג של סדרת האג

.ככל שישנן, הורדת דירוג זו

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.דיווח על ידי הנציגות בנוגע למגעים שקיימה עם החברה. 2

על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה  )לפי העניין(דיון וקבלת החלטה . 3

.)'סדרה ב(הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 4

 1093046002.02.2012מ "גול פרטנרס בע

12:00

של  )'סדרה ב(אישור הצעת הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב . 1מיוחדת

אשר במסגרתה בין היתר הסדר מיוחד לגבי אגרות החוב , החברה

.מ"המוחזקות בידי רולית שיווק פרויקטים בע

בעד)א(בעד

 10958352,792,24502.02.2012מ "איירפורט סיטי בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול ואדמיניסטרציה . 1נדחית

חברה בבעלות מלאה של בעל , מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "עם חנ

.)בעקיפין(השליטה בחברה 

בעד)א(בעד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1119833מוגבלת 

4,55002.02.2012 

12:30

השתת.יח

פות

בעד)א(נגד.)4-  ו3 2,סדרות (הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1

אלון החזקות ברבוע כחול ישראל 

1082551מ "בע

649,65102.02.2012 

10:00

דיון)א(דיון2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר שלמה אבן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.דינה בוגוסלבסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור בחברה. 6

ר הדירקטוריון ובעל "יו, עם מר דוד ויסמן, אישור התקשרות החברה. 7

.בהסכם למתן שירותים, שליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואי חשבון . 8

.מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 3190014005.02.2012מ "פטרו גרופ בע

18:00

מבוטלתמבוטלת.מ עם החברה"דיווח מאת חברי הנציגות בדבר התקדמות המו. 1מבוטלת

דיון וקבלת החלטה בדבר מתן הוראות לנאמן לאופן ההצבעה של מחזיקי . 2

.ח"אג

מבוטלתמבוטלת

מבוטלתמבוטלת.ח"דיון וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אג. 3

 3730157005.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור קבלת מימון מקופת ההקפאה לחלק מהוצאות המחזיקים. 1ח"אג

 3730165005.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור קבלת מימון מקופת ההקפאה לחלק מהוצאות המחזיקים. 1ח"אג

 3730173005.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור קבלת מימון מקופת ההקפאה לחלק מהוצאות המחזיקים. 1ח"אג

 373020740,98805.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור קבלת מימון מקופת ההקפאה לחלק מהוצאות המחזיקים. 1ח ה"אג

 3730181005.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור קבלת מימון מקופת ההקפאה לחלק מהוצאות המחזיקים. 1ח"אג

 373021569,11805.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור קבלת מימון מקופת ההקפאה לחלק מהוצאות המחזיקים. 1ח ו"אג

 3730256005.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

ח ג "אג

חש 

12/11

בעד)א(בעד.אישור קבלת מימון מקופת ההקפאה לחלק מהוצאות המחזיקים. 1

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920053

005.02.2012 

11:00

דיון)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של תנאי כתב התחייבות חדש בקשר עם עסקת מגנזי. 1ח"אג

לימיטד .רמני פאבליק קו'סיביל ג

1097153

005.02.2012 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עדכון שכר ניהול לכונסי הנכסים. 1זרה-ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ביצוע חקירות על ידי כונסי הנכסים. 2

מאגר כח אדם מקצועי זמני -תיגבור

1105022מ "בע

93,41105.02.2012 

15:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1נדחית

בעד)א(בעד.רינה בנבנישתי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(בעד.אורית בנבנישתי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אסתי טננוורצל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

, ר דירקטוריון החברה"רינה בנבנישתי כיו' אישור מינויה מחדש של גב. 5

.לחוק החברות, )ג( 121בהתאם לתקנה 

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 6

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

רינה בנבנישתי מבעלי ' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 7

.ר דירקטוריון החברה"כיו, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

מבעלי , אורית בנבנישתי' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 8

.ל החברה"כמנכ, רינה בנבנישתי' השליטה בחברה וביתה של גב

בעד)א(נגד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דורון בנבנישתי מבעלי . 9

.כמנהל פיתוח עסקי בחברה, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

או /אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו.10

.שהינם מקרב בעלי שליטה, שיתמנו כדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1120492005.02.2012. אלעד קנדה אינק

16:00

-מיוחדת

זרה

אישור חלוקה בדרך של החזר הון מוצהר לבעלי המניות של החברה בסך . 1

.דולר קנדי'  מ20כולל של 

בעד)א(בעד

 1080456223,44406.02.2012מ "רימוני תעשיות בע

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יותם רימוני כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר בוריס יניב כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד. לתזכיר החברה4תיקון סעיף . 9

בעד)א(נגד. לתזכיר החברה5אישור הוספת סעיף .10

לא כולל סעיפים המתייחסים לשינוי הון (אישור החלפת תקנון החברה .11

פטור ושיפוי נושאי ,  וסעיפים המתייחסים לביטוח57 עד 55כמפורט בתקנות 

.) לתקנון החברה155 עד 151משרה כמפורט בתקנות 

נגד)א(נגד

הפטור ושיפוי , אישור החלפת תקנון החברה בהתייחס לסעיפי הביטוח.12

.) לתקנון החברה155 עד 151תקנות (נושאי משרה 

נגד)א(נגד

אישור החלפת תקנון החברה המתייחס לסעיפי שינוי ההון בחברה .13

.) לתקנון המוצע57, - 55תקנות (

בעד)א(נגד

רימוני פלסט , אישור הארכת הסכם בין החברה והחברה הבת שלה.14

.4919 באפריל 19מיום , לבין מר יותם רימוני, מ"בע

נגד)א(נגד

ר דירקטוריון החברה "אישור הארכת כהונתו של מר יותם רימוני כיו.15

. שנים3לתקופה של 

נגד)א(נגד

מ "אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ניהול בין החברה ורימוני פלסט בע.16

חברת האחים גדר , לבין חברה בבעלות המשותפת של האחים האחים רימוני

.2002 בדצמבר 5מיום , מ"בע

נגד)א(נגד

 698019006.02.2012מ "פולאר השקעות בע

10:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר כתריאל מוריה כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 149013526,97707.02.2012מ "קבוצת גולד בונד בע

10:00

למעט הוראות ( לחוק החברות 16לאור תיקון , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

.)המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה

בעד)א(נגד

לאור תיקון . העוסקות בפטור לנושאי משרה בחברה, תיקון תקנון החברה. 2

. לחוק החברות16' מס

נגד)א(נגד

לאור תיקון . העוסקות בשיפוי לנושאי משרה בחברה, תיקון תקנון החברה. 3

. לחוק החברות16' מס

בעד)א(בעד

לאור תיקון . העוסקות בביטוח נושאי משרה בחברה, תיקון תקנון החברה. 4

. לחוק החברות16' מס

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי. 5

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו , ) לעיל3סעיף (הליכי אכיפה מנהלית 

אשר אינם מקרב בעלי , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/ו

.או קרוביהם/השליטה בחברה ו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 6

אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה , ) לעיל2סעיף (מנהלית 

.או קרוביהם/אשר אינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו, בחברה

נגד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי. 7

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו , ) לעיל3סעיף (הליכי אכיפה מנהלית 

אשר הינם מקרב בעלי , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/ו

או קרוביהם/השליטה בחברה ו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 8

אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה , ) לעיל2סעיף (מנהלית 

.או קרוביהם/אשר הינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו, בחברה

נגד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 9

.לרבות מקרב בעלי השליטה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

גרנד סנטר חברה לפיתוח והשקעות 

3590015ברחוב דיזנגוף 

007.02.2012 

11:30

או הוצאה שיידרש הנאמן /מימון ושיפוי הנאמן בגין כל סכום תשלום ו. 1ח"אג

.לשלם

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920061

007.02.2012 

14:00

מבוטלתמבוטלת.אישור עקרוני של תנאי כתב התחייבות חדש בקשר עם עסקת מגנזי. 1מבוטלת

 1080753237,32807.02.2012מ "אילקס מדיקל בע

11:00

אשרור ואישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר ירון גלילי קרובו . 1נדחית

.כמנהל האחזקה והתשתיות של החברה, של בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה . 3

.או קרוביהם/שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו, ובחברות בנות

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה . 4

.או קרוביהם/לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה ו, ובחברות בנות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אירה סובל כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוייה לראשונה של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רובי נתנזון כדירקטור חיצוני בחברה. 6

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

4,795,28207.02.2012 

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

שלבעל , אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים בחברה. 2

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם

.מנהלית

בעד)א(בעד

שלבעל , אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים בחברה. 3

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

.מנהלית

בעד)א(בעד

 108536490,80007.02.2012מ "טכנולוגיות בע. ה.ר

11:00

אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב . 1מבוטלת

ר דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים אשר "רוזנברג כיו

.2011 בנובמבר 15תחל ביום 

מבוטלת)א(נגד

אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה . 2

 15ל החברה לתקופה בת שלוש שנים אשר תחל ביום "המרמן כמנכ

.2011בנובמבר 

מבוטלת)א(נגד

שושנה ' אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב. 3

מטל מכלולים . ל חברת הבת ר"כמנכ, אשת בעל השליטה בחברה, רוזנברג

.2011 בנובמבר 15לתקופה בת שלוש שנים שתחל ביום  )"מטל. ר"(מ "בע

מבוטלת)א(נגד

אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מורן . 4

 )"ף.ל.ש"(מ "ף בע.ל.ל  חברת ש"כמנכ, בנו של בעל השליטה, רוזנברג

.לתקופה בת שלוש שנים

מבוטלת)א(נגד

 110590712,02707.02.2012מ "איי מדיקל בע.י'ג.טי.איי

12:00

בעד)א(בעד.הגדלת ההון הרשום של החברה. 1מיוחדת

בכפוף לאישור הגדלת ההון של החברה , אישור תיקון תקנון החברה. 2

. לעיל1בסעיף 

בעד)א(בעד

 338012214,38908.02.2012מ "מר תעשיות בע.ח

10:00

מבוטלת)א(נגד.החלפת תקנון החברה. 1מבוטלת

אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 2

וזאת בהתאם לחוק ייעול , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, בחברה

.אכיפה מנהלית

מבוטלת)א(נגד

אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 3

וזאת בהתאם לחוק ייעול , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, בחברה

.אכיפה מנהלית

מבוטלת)א(נגד

, אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

.מנהלית

מבוטלת)א(נגד

שהינם , אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 5

.מקרב בעלי השליטה בחברה

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 108068841,18508.02.2012מ "איזי אנרגיה בע

10:00

 חברה נכדה בבעלות מלאה EZ Energay USA Inc,אישור התקשרות . 1מיוחדת

מבעלי השליטה בחברה או חברה בשליטתו , ר אלי זהבי"עם ד, של החברה

בעסקת מכירה , שאינו בעל עניין בחברה' או במשותף עם משקיע מצד ג

 EZ,ן שבבעלות " נכסי נדל4של עד  )Sale Leaseback(וחכירה מחדש 

USA הממוקמים ,  עליהם תחנות תדלוק וחנויות נוחות המופעלות על ידה

בפנסילב

בעד)א(בעד

 1109826008.02.2012מ "ן בע"דלק נדל

12:00

הסמכת הנאמן והנציגות לנהל משא ומתן עם החברה ובעל השליטה . 1ח"אג

להגעה להסכמות על בסיס מתווה העקרונות להסדר מוצע עם נציגויות 

.2012 בינואר 31שפורסם ביום  )'ה-ו' סדרות ד(מחזיקי אגרות החוב 

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.הסמכת הנציגות לנקוט צעדים משפטיים. 2

בעד)א(בעדהעמדה מותנית של החוב לפירעון מיידי. 3

 1125632008.02.2012מ "ן בע"דלק נדל

12:00

ח כה "אג

1/12חש 

הסמכת הנאמן והנציגות לנהל משא ומתן עם החברה ובעל השליטה . 1

להגעה להסכמות על בסיס מתווה העקרונות להסדר מוצע עם נציגויות 

.2012 בינואר 31שפורסם ביום  )'ה-ו' סדרות ד(מחזיקי אגרות החוב 

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.הסמכת הנציגות לנקוט צעדים משפטיים. 2

בעד)א(בעדהעמדה מותנית של החוב לפירעון מיידי. 3

 4840144,58609.02.2012מ "י בע'גוליבר אנרג

13:30

צבי זיו ורענן כהן המכהנים , ה מאיר דגן"אישור הקצאת אופציות לה. 1מיוחדת

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מ "מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י

716019

51,07409.02.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

כמשרד רואי חשבון מבקר של ' סמואל ושות.אישור מינויו של משרד מ. 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

לא  )כולל הדירקטורים החיצוניים(אישור כי מספר הדירקטורים בחברה . 3

.דירקטורים )15(ולא יעלה על חמישה עשר  )3(יפחת  משלושה 

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.שרונה שניצר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אורנה טופל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ברק בן עזר כדירקטור בחברה. 10

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שי שניצר כדירקטור בחברה. 11

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה.12

ר דירקטוריון "המכהן כיו, אישור תנאי העסקתו של מר משה לוסקי.13

.החברה

בעד)א(נגד

ל ודירקטור "המכהן כמנכ, אישור תנאי העסקתו של מר ערן בן עזר.14

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור תיקון תקנון החברה  שעיקרו הוספת הוראות בתקנון המתייחסות .15

.לשיפוי וביטוח נושאי משרה בהתאם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור תיקון יתר הוראות התקנון.16

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה.17



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה.18

אישור מראש להתקשרות של החברה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות .19

. שנים3נושאי משרה למספר תקופות שלא יעלו על 

בעד)א(בעד

מ "מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י

716035

12,72709.02.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

כמשרד רואי חשבון מבקר של ' סמואל ושות.אישור מינויו של משרד מ. 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

לא  )כולל הדירקטורים החיצוניים(אישור כי מספר הדירקטורים בחברה . 3

.דירקטורים )15(ולא יעלה על חמישה עשר  )3(יפחת  משלושה 

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.שרונה שניצר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אורנה טופל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ברק בן עזר כדירקטור בחברה. 10

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שי שניצר כדירקטור בחברה. 11

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה.12

ר דירקטוריון "המכהן כיו, אישור תנאי העסקתו של מר משה לוסקי.13

.החברה

בעד)א(נגד

ל ודירקטור "המכהן כמנכ, אישור תנאי העסקתו של מר ערן בן עזר.14

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור תיקון תקנון החברה  שעיקרו הוספת הוראות בתקנון המתייחסות .15

.לשיפוי וביטוח נושאי משרה בהתאם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור תיקון יתר הוראות התקנון.16

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה.17

בעד)א(בעד.אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה.18

אישור מראש להתקשרות של החברה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות .19

. שנים3נושאי משרה למספר תקופות שלא יעלו על 

בעד)א(בעד

 10812153,244,87609.02.2012מ " בע1995נצבא החזקות 

10:00

בעד)א(בעד.אישור עדכון תנאי כהונתו של מר ירון אפק המכהן כדירקטור בחברה. 1נדחית

אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול ואדמיניסטרציה . 2

חברה בבעלות מלאה של בעל , מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "עם חנ

.השליטה החברה

בעד)א(בעד

מ "בע )6002(אפיק הירדן אחזקות 

1098847

009.02.2012 

11:30

דיון)א(ד"אין חוו.ח"אישור נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אג. 1ח"אג

דיון)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה. 2

דיון)א(ד"אין חוו.ח יכהן חבר נציגות אחד"אישור כי בנציגות מחזיקי אג. 3

דיון)א(ד"אין חוו. חברי נציגות2ח יכהנו "אישור כי בנציגות מחזיקי אג. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(ד"אין חוו. חברי נציגות3ח יכהנו "אישור כי בנציגות מחזיקי אג. 5

דיון)א(ד"אין חוו.מינויו של הראל פיא באמצעות מר אבי שוויצר כחבר בנציגות. 6

דיון)א(ד"אין חוו.מינויו של מר עופר גזית מחזיק פרטי כחבר בנציגות. 7

דיון)א(ד"אין חוו.מינויו של מר דניאל הראל מחזיק פרטי כחבר בנציגות. 8

דיון)א(ד"אין חוו.ח והנאמן"לייצג את מחזיקי אג' מינויו של משרד עורכי דין גיא גיסין ושות. 9

ח "גרשט עורכי דין לייצג את מחזיקי אג- מינויו של משרד עורכי דין נאור .10

.והנאמן

דיון)א(ד"אין חוו

מ "בע )2006(אפיק הירדן אחזקות 

1112937

009.02.2012 

11:30

ח ב "אג

חש 

11/08

דיון)א(ד"אין חוו.ח"אישור נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אג. 1

דיון)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה. 2

דיון)א(ד"אין חוו.ח יכהן חבר נציגות אחד"אישור כי בנציגות מחזיקי אג. 3

דיון)א(ד"אין חוו. חברי נציגות2ח יכהנו "אישור כי בנציגות מחזיקי אג. 4

דיון)א(ד"אין חוו. חברי נציגות3ח יכהנו "אישור כי בנציגות מחזיקי אג. 5

דיון)א(ד"אין חוו.מינויו של הראל פיא באמצעות מר אבי שוויצר כחבר בנציגות. 6

דיון)א(ד"אין חוו.מינויו של מר עופר גזית מחזיק פרטי כחבר בנציגות. 7

דיון)א(ד"אין חוו.מינויו של מר דניאל הראל מחזיק פרטי כחבר בנציגות. 8

דיון)א(ד"אין חוו.ח והנאמן"לייצג את מחזיקי אג' מינויו של משרד עורכי דין גיא גיסין ושות. 9

ח "גרשט עורכי דין לייצג את מחזיקי אג- מינויו של משרד עורכי דין נאור .10

.והנאמן

דיון)א(ד"אין חוו

 1101021121,35009.02.2012מ "אפליסוניקס בע

12:00

הורד )א(נגד. של החברה4אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה סדרה . 1נדחית

מסדר 

היום

 אשר מוחזקים על 07/10,אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה . 2

.ר דירקטוריון החברה"יו, ידי מר מיכאל גולדרט

בעד)א(נגד

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

139,44309.02.2012 

10:30

מבוטלת)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 1מבוטלת

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

139,44309.02.2012 

11:00

אישור חידוש ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רמי . 3מבוטלת

 וכן אשרור התקשרות חברת הבת בהסכם Blutrich Holdingsל "מנכ, שריקי

.בלוטרייך. העסקה עם מר גיל ודירקטור בחברה

מבוטלת)א(נגד

מבוטלת)א(נגד.אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה. 6

  796011136,15012.02.2012מ "תיא חברה להשקעות בע

 9:30

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

שהינם נושאי משרה , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/הוענקו ו

.מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור תיקון התקשרות החברה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

,בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1107119012.02.2012מ "ן בע"דלק נדל

14:30

אישור קבלת החלטות באספה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות . 1ח"אג

.למשמרת

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום. 2

 1093319012.02.2012מ "ן בע"דלק נדל

18:00

לנציגות ולעורך הדין המשמש כבא כוח המחזיקים , מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

.לגבי אופן והמשך התנהלות הנציגות מול החברה ובעל השליטה בה

דיון)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה הגנה על זכויות . 2

מחזיקי אגרות החוב

דיון)א(ד"אין חוו

 1099795012.02.2012ר גרופ 'פיוצ. או.אר

14:00

לרבות שחרור שעבודים , )'סדרה א(ח "אישור פירעון מוקדם של אג. 1ח"אג

.להבטחת חוב החברה

בעד)א(ד"אין חוו

 1102391012.02.2012מ "שיכון דיירים בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן לאשר את בקשת החברה בקשר לבנק המלווה. 1נדחית

אישור הארכת תוקף הסכם שירותי הניהול בין החברה וחברת מזרחי ובניו . 2

.מ"בניה והשקעות בע

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.על פי כתבי שיפוי חדשים, מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה. 3

מ "בע )פ.עו.מ(אמיליה פיתוח 

589010

159,85913.02.2012 

11:00

אישור מינויו מחדש של מר עמוס עוזני כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה . 1מיוחדת

.שלישית

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר עודד פלר בעל השליטה . 2

.ר דירקטוריון פעיל של החברה"כיו, באמצעות חברה בבעלותו, בחברה

בעד)א(בעד

 637017013.02.2012מ "טאו תשואות בע

11:00

בעד)א(בעד.ברוריה לקנר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.פטור ושיפוי לדירקטור חיצוני, אישור כיסוי ביטוחי. 2

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

2,437,57613.02.2012 

12:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

ניירות ערך

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

לרבות דירקטורים ונושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי 

.בהענקתם

בעד)א(בעד

 1102805013.02.2012מ "איזי אנרגיה בע

13:30

 28קבלת החלטה בדבר דחיית מועד התשלום הקרוב הקבוע לחול ביום . 1נדחית

. בכפוף לעמידת החברה בהתניות מסימות2012,בפברואר 

בעד)א(ד"אין חוו

 235010149,66014.02.2012מ "הזהב בע-בית

11:00

בעד)א(נגד.ביטוח ופטור, שעניינן שיפוי, אישור תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

מוצע לאשר תיקון כתב השיפוי הקיים ומתן , בכפוף לתיקון תקנון החברה. 2

או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה /פטור והתחייבות לשיפוי אשר הוענקו ו

לרבות לדירקטורים שהינם בעלי , בחברה ובחברות הבת של החברה

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, או מי מטעמם/השליטה בחברה ו

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3

אודי , גולן רובינשטין, ה מרדכי רובינשטין"אישור מינויים מחדש של ה. 4

.יעקב גולדמן ולירז רגב כדירקטורים בחברה, רובינשטיין

בעד)א(נגד

- גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 5

Young & Ernstכרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם .

בעד)א(בעד

 3390044015.02.2012מ "קמן אחזקות בע

10:30

דיווח החברה בדבר מצבה ויכולתה לפרוע את תשלומי אגרות החוב . 1ח"אג

.)'סדרה א(

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

 3390168015.02.2012מ "קמן אחזקות בע

13:00

מ בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות "עדכון בנוגע לסטטוס הליכי המו. 1נדחית

.החוב בנוגע להסדר החוב

דיון)א(דיון

בירי בראשי עבודות עפר פיתוח 

735019מ "תשתית וכבישים בע

015.02.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקר של ' אישור מינויו של משרד זיו האפט ושות. 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל דמארי כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.נורית טואיטו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עודד נגר כדירקטור בחברה. 5

 1095959015.02.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

14:30

 15לתקופה של 2012,דחית מועד תשלום הקרן שנקבעה לחודש פברואר . 1ח"אג

.ימים

בעד)א(בעד

 10985651,524,41115.02.2012מ "ן בע"רבוע כחול נדל

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות /המתוקן אשר הוענקו ו

.שאינם מקרב בעלי השליטה, המוחזקות על ידי החברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות /המתוקן אשר הוענקו ו

.שהינם מקרב בעל השליטה, המוחזקות על ידי החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעדאורית ארליכמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

 )PWC(אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן את קסלמן . 8

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(בעד.2010ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 9

מ "איי ביומדיקל סולושינס בע.אן.די

1103852

30,75515.02.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם איילון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שרון כהן תוסיה כדירקטור בחברה. 7

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 8

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

נגד)א(נגד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 9

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, בחברה

נגד)א(נגד

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה.10

בעד)א(בעד.מ"התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם איתמר קפיטל בע.11

אישור התקשרות החברה בהסכם קבלת שירותים עם חברת איתמר .12

.מ"קפיטל בע

בעד)א(נגד

 1122381631,49015.02.2012מ "רדהיל ביופארמה בע

10:00

ל "מנכ, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר דרור בן אשר בעל עניין בחברה. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון החברה"ויו

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ל לענייני "משנה למנכ, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אורי שילה. 2

.כספים ותפעול בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 4

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד. לתקנון החברה14.2,אישור תיקון תקנה . 6

אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה . 7

שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי , בחברה

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, השליטה אין עניין אישי בהענקתם

בעד)א(נגד

 3390135016.02.2012מ "קמן אחזקות בע

11:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה בדבר מצבה ויכולתה לפרוע את תשלומי אגרות החוב. 1ח"אג

מרכז חומרי בניה וקרמיקה -מרחב

384016מ "בע

371,89116.02.2012 

12:00

עם מר יואב גולן מבעלי , אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון פעיל"הכוללים שירותי יו, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16-  ו14תיקון 

בעד)א(בעד

או יוענקו בנוסחם החדש /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 3

או /שאינם בעלי שליטה בחברה ו, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בכפוף לאישור , בחברות בת ובחברות קשורות, קרוביהם המכהנים בחברה

.תיקון תקנון החברה

בעד)א(בעד

בכפוף לאישור תיקון , בחברות בת ובחברות קשורות, המכהנים בחברה. 4. 4

.תקנון החברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 5

או בחברות בת /או קרוביהם בחברה ו/שאינם בעלי השליטה בחברה ו, משרה

.או בחברות קשורות של החברה/של החברה ו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם הלוי כדירקטור חיצוני בחברה. 6

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

016.02.2012 

15:00

בעד)א(ד"אין חוו".תשלום הסף"דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע . 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

מ "המשביר לצרכן החדש בע

1104959

507,90116.02.2012 

11:00

למעט הוראות ( לחוק החברות 16לאור תיקון , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

.)המתייחסות שיפוי וביטוח נושאי משרה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

לרבות , אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3

.מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 5

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי שביט כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.דבורה יצחקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.ר יעקב גיטרץ כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.י כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ואדים אוסדצ. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה.10

המשביר החזקות "כך ששמה לאחר השינוי יהיה , שינוי שם החברה.11

".מ"בע

בעד)א(בעד

 108258555,45716.02.2012מ "תפרון בע

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

.ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

מוצע לאשר את כיסוי אחריותו של מר גיא שמיר המכהן כדירקטור . 2

.בפוליסת הביטוח לאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברה

בעד)א(בעד

 שנים 7 לתקופה של Run Offאישור התקשרות החברה בפוליסת  . 3

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

, לאשר את כיסוי אחריותו של מר גיא שמיר המכהן כדירקטור בחברה. 4

Run Off.בפוליסת ביטוח מסוג 

בעד)א(בעד

 528018406,66619.02.2012מ "מוצרי מעברות בע

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

בעד)א(בעד.2010אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת . 2

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה )פורמן(אישור מינויו מחדש של מר גיורא רם . 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רונן בר ניר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס רבין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יובל לומניץ כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אפרת אשל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר אמנון אברמוב כדירקטור בחברה.10

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר ניב הראל כדירקטור בחברה.11

בעד)א(נגד.דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב.12

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של .13

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ח ועדת הביקורת של החברה לאסיפה בעניין נותני השירותים "אישור דו.14

.בעל השליטה בחברה, לחברה שהינם חברי קיבוץ מעברות

בעד)א(נגד

אישור שינוי במצבת חברי הקיבוץ המועמדים על ידי הקיבוץ לרשות .15

.החברה לצורך מתן שירותים בדרגים בכירים

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בהסכמים עם קיבוץ מעברות לפיו יעמיד .16

 ))פורמן(חבר הקיבוץ מר גיורא רם (ר דירקטוריון "הקיבוץ לרשות החברה יו

 )ב(, מנהלים בכירים )א(- וכן יעמיד לרשות החברה באמצעות חברי הקיבוץ 

.בעלי תפקידים לשעבר בחברה לצורך יעוץ לחברה )ג(- ו, חברי דירקטוריון

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

019.02.2012 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של עקרונות ההסדר. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד משותף"מינוי עו. 2

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד עורכי דין וקסלר ברגמן ושות. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.'רוזנבוך ושות-מינוי משרד עורכי הדין שמעונוב. 4

נגד)א(ד"אין חוו.זליגמן-מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב. 5

בעד)א(ד"אין חוו.בנימיני- מינוי משרד עורכי הדין קליר. 6

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

11,90919.02.2012 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של עקרונות ההסדר. 1ח ד"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד משותף"מינוי עו. 2

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד עורכי דין וקסלר ברגמן ושות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.'רוזנבוך ושות-מינוי משרד עורכי הדין שמעונוב. 4

נגד)א(ד"אין חוו.זליגמן-מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב. 5

בעד)א(ד"אין חוו.בנימיני- מינוי משרד עורכי הדין קליר. 6

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490107

019.02.2012 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של עקרונות ההסדר. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד משותף"מינוי עו. 2

' המשך קבלת ייעוץ וייצוג משפטי נפרד עבור מחזיקי אגרות החוב סדרה ב. 3

.ברימר לוין, י משרד דנציגר"והנאמן ע

נגד)א(ד"אין חוו

מתן הוראות לנאמן לנקוט לאלתר בתהליך גביית החוב הלא מסולק . 4

.'למחזיקי אגרות החוב סדרה ב

נגד)א(ד"אין חוו

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

019.02.2012 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של עקרונות ההסדר. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 2

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד עורכי דין וקסלר ברגמן ושות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.'רוזנבוך ושות-מינוי משרד עורכי הדין שמעונוב. 4

נגד)א(ד"אין חוו.זליגמן-מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב. 5

בעד)א(ד"אין חוו.בנימיני- מינוי משרד עורכי הדין קליר. 6

 108365889,73919.02.2012מ "עילדב השקעות בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר רונן בהרב כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

אישור החלפת תקנון החברה כך שיאפשר את ביטוח ושיפוי נושאי משרה . 2

.בגין הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום לנפגע הפרה

נגד)א(נגד

י החברה לרבות לדירקטורים ונושאי משרה "תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ע. 3

, שהנם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי וקרוביהם

.בכפוף לאישור תקנון החברה

בעד)א(נגד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות 

1092204מ "בע

304,75019.02.2012 

11:00

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 1נדחית

אישור תיקון נוסח כתב השיפוי עבור נושאי משרה ודירקטורים שאינם . 2

.בעלי שליטה

בעד)א(נגד

אישור תיקון נוסח כתב השיפוי עבור נושאי משרה ודירקטורים שהינם . 3

.בעלי שליטה

בעד)א(נגד

ר דירקטוריון "יו, אישור הסכם ההתקשרות בין החברה למר דובי אמיתי. 4

.החברה

בעד)א(בעד

אישור עסקה חריגה בין החברה לבין עמיר חברה להספקה של התאחדות . 5

.האיכרים בישראל

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1104314410,36019.02.2012מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליפא משורר כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל שרייבר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא חזק כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דליה שאשו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון באום כדירקטור בחברה. 7

גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 8

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2010ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 9

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.10

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.11

שאינם , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/המתוקן אשר הוענקו ו

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , או קרוביהם/מקרב בעלי השליטה בחברה ו

.מנהלית

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.12

שהינם , או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/המתוקן אשר הוענקו ו

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , או קרוביהם בחברה/מקרב בעלי השליטה ו

מנהלית

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .13

.או קרוביהם בחברה/שאינם בעלי השליטה בחברה ו, משרה בחברה

בעד)א(בעד

, אישור כי החברה תהיה רשאית, בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.14

את ביטוח אחריות , במקרה הצורך, או להרחיב/לחדש ו, מעת לעת

או /שאינם בעלי השליטה בחברה ו, הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה

לתקופות ביטוח נוספות וזאת למשך תקופה של שלוש, קרוביהם

בעד)א(בעד

, מ"אישור חידוש התקשרות של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע.15

לפיה קבוצת אשטרום תספק לחברה שירותי עזר , בעלת השליטה בחברה

.לניהול השוטף של החברה

בעד)א(בעד

  1121482174,38619.02.2012מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

 9:00

בעד)א(בעד.2010 בנובמבר 8אישור תיקון שטר הנאמנות של החברה מיום . 1נדחית

 251017821,05920.02.2012מ "אשטרום נכסים בע

10:00

, מ"אישור חידוש התקשרות של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע. 1נדחית

לפיה קבוצת אשטרום תספק לחברה שירותי עזר , בעלת השליטה בחברה

.לניהול השוטף של החברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

.או קרוביהם/שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו, משרה בחברה

בעד)א(בעד

או /לחדש ו, לאשר לחברה ובאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. 3

את ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה של , במקרה הצורך, להרחיב

לתקופות ביטוח נוספות, או קרוביהם/שאינם בעלי השליטה ו, החברה

בעד)א(בעד

המכהן , לאשר למר ירון משורר,  לעיל4-  ו3בכפוף לאישור סעיפים . 4

כי יהיה זכאי להיכלל , והנמנה על יחידי השליטה בחברה, כדירקטור בחברה

בנוסח , בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה

וכן לאשר לו מתן כתב התחייבות לשיפוי , ובתנאים המקובלים בחברה

.מהחברה בנוסח ובתנאים המקובלים בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 305011020.02.2012מ "אשלד בע

11:00

, מ"אישור חידוש התקשרות של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע. 1נדחית

ולפיה קבוצת אשטרום תספק לחברה שירותי עזר , בעלת השליטה בחברה

.לניהול השוטף של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הסדרי הקצאת עובדים עם קבוצת אשטרום ואשטרום נכסים. 2

 109714667,67620.02.2012מ "קפיטל פוינט בע

13:00

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1מיוחדת

ענת אמיגה ארביב המכהנת כדירקטורית חיצונית ומר שי ' הכללתם של גב. 2

זהר המכהן כדירקטור בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים

בעד)א(בעד

ענת אמיגה רביב ' לגב, אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח המקובל בחברה. 3

.המכהנת כדירקטורית חיצונית ומר שי זהר המכהן כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

' לדירקטורים גב, אישור מתן התחייבות לפטור וכפי שיעודכן מעת לעת. 4

.ענת אמיגה רביב ומר שי זהר

בעד)א(נגד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

020.02.2012 

11:00

להסמיך את הנציגות להמשיך ולנהל משא ומתן עם החברה בעניין . 1זרה-ח"אג

או ארגון מחדש של החוב והגנה על זכויות /הסדרת פירעון אגרות החוב ו

מחזיקי אגרות החוב ולקבל מידע מהחברה בדבר מצבה הכספי ויכולתה 

.לעמוד בהתחייבויותיה

בעד)א(בעד

אישור נקיטת נקיטה בפעולות ובהליכים משפטיים לפי שיקול דעת הנאמן . 2

או המלצת הנציגות לגביית החוב  אותו לא פרעה החברה מחזיקי אגרות /ו

31.1.2012.החוב ביום 

בעד)א(בעד

העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב . 3

.)'סדרה ב(

בעד)א(בעד

מימון צעדים משפטיים בהם ינקוט הנאמן נגד החברה להגנת זכויות . 4

.החוב. מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

כך שכל הודעה מטעם , להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות. 5

, לרבות פרסום כתבי הצבעה, או הנאמן למחזיקי אגרות החוב/החברה ו

ללא צורך בפרסום גם , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם באמצעות משלוח הודעה בדואר 

הבאה ל )א(: וזאת למעט המקרים הבאים, רשום למחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

020.02.2012 

11:00

ח ב "אג

1/12חש 

להסמיך את הנציגות להמשיך ולנהל משא ומתן עם החברה בעניין . 1

או ארגון מחדש של החוב והגנה על זכויות /הסדרת פירעון אגרות החוב ו

מחזיקי אגרות החוב ולקבל מידע מהחברה בדבר מצבה הכספי ויכולתה 

.לעמוד בהתחייבויותיה

בעד)א(בעד

אישור נקיטת נקיטה בפעולות ובהליכים משפטיים לפי שיקול דעת הנאמן . 2

או המלצת הנציגות לגביית החוב  אותו לא פרעה החברה למחזיקי אגרות /ו

31.1.2012.החוב ביום 

בעד)א(בעד

העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב . 3

.)'סדרה ב(

בעד)א(בעד

מימון צעדים משפטיים בהם ינקוט הנאמן נגד החברה להגנת זכויות . 4

.מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

כך שכל הודעה מטעם , להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות. 5

, לרבות פרסום כתבי הצבעה, או הנאמן למחזיקי אגרות החוב/החברה ו

ללא צורך בפרסום גם , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם באמצעות משלוח הודעה בדואר 

הבאה ל )א(: וזאת למעט המקרים הבאים, רשום למחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

10,831,53021.02.2012 

15:00

השתת.יח

פות

ע המירים לאגרות "או ני/אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו. 1

.2012ע המירים ליחידות ההשתתפות במהלך שנת "או ני/החוב ו

בעד)א(בעד

 315010625,99121.02.2012מ "מיגון בע. ס.מ.מפעלי פ

10:00

, דבורה פרנקנטל' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 1מיוחדת

.ל מלאי וחומרים בחברה"כסמנכ

בעד)א(בעד

העוסקת בנושא מינוי דירקטור על ידי ,  בתקנון החברה81החלפת תקנה . 2

.הדירקטוריון

בעד)א(נגד

 339036021.02.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

מבוטלתמבוטלתאישור הסדר. 1מבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

164,82921.02.2012 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אהרון אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

שותפות מוגבלת - דלק קידוחים 

475020

9,544,57221.02.2012 

14:30

השתת.יח

פות

ע המירים לאגרות "או ני/אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו. 1

.2012ע המירים ליחידות ההשתתפות במהלך שנת "או ני/החוב ו

בעד)א(בעד

 4840047021.02.2012מ "י בע'גוליבר אנרג

10:00

בשבעה , )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1אופציה

15.10.2012.באופן שמועד פקיעתם יהא יום , חודשים

בעד)א(בעד

מ "ישראל השקעות בע-בריטיש

1104009

021.02.2012 

10:00

בעסקת , מ"מליסרון בע, אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה בה. 1מיוחדת

.מיזוג משולש הופכי

בעד)א(בעד

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1109891

021.02.2012 

10:30

כך שמועד הפקיעה , של החברה )1סדרה (אישור שינוי בכתבי האופציה . 1אופציה

.ידחה וכן מחיר המימוש יפחת

בעד)א(בעד

 110674951,73721.02.2012מ "מצלאוי חברה לבניה בע

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

- גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 2

Young & Ernstכרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם .

בעד)א(בעד

רוני מורנו , מירב דבש, ישראל מימון, ה סמי מצלאוי"מינויים מחדש של ה. 3

.כדירקטורים בחברה' ויהושע דוידוביץ

בעד)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס שלפמן כדירקטור חיצוני בחברה. 4

בעד)א(בעד.מלכה כוכב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

מ "בע )1973(מלתא אינטר תעשיות 

1080928

100,99322.02.2012 

14:00

כדירקטור , אישור מחדש של תנאי ההעסקה עם מר אריה קורוטקין. 1מבוטלת

נציין כי מר קורוטקין הינו בעל . באמצעות חברה פרטית בבעלותו, ל"ומנכ

.השליטה בחברה

מבוטלת)א(נגד

ביטוח וכתבי השיפוי לנושאי משרה , אישור מתן מחדש כתבי פטור. 2

.אשר הינם נמנים מבעלי השליטה בחברה, בחברה

מבוטלת)א(נגד

 1120906022.02.2012מ "פולאר תקשורת בע

10:00

בעד)א(בעד.של החברה )5סדרה (אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה . 1אופציה

 1120906022.02.2012מ "פולאר תקשורת בע

10:30

בעד)א(בעד.של החברה )5סדרה (אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה . 1אופציה

 108363344,14222.02.2012מ "פולאר תקשורת בע

11:00

בעד)א(נגד.של החברה )5סדרה (אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה . 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה. 2

 108363344,14222.02.2012מ "פולאר תקשורת בע

11:30

בעד)א(נגד.של החברה )5סדרה (אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה . 1מיוחדת

 1104066022.02.2012מ "ן למגורים בע"גמול נדל

11:00

מבוטלתמבוטלת.ח"דיווח מאת מחזיקי אג. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.דיון וקבלת החלטות בקשר עם הצעה שתעביר החברה עד למועד הזימון. 2

מבוטלתמבוטלת.נושאים נוספים שיועלו בישיבה. 3

  2160067023.02.2012מ "טק בע-אלדן

 9:30

ואם תתקבל החלטה מיוחדת (להורות לנאמן לאגרות החוב להצביע בשמי . 1ח"אג

סדרה (להצביע גם עבור שאר מחזיקי אגרות החוב  , %75ברוב מיוחד של 

 או 23.2.2012באסיפת הנושים שכינס הנאמן להסדר ליום , )של החברה )'א

באמצעות טופס ההצבעה שפירסם הנאמן להסדר , לכל אסיפה נדחית שלה

)נמנע/ נגד/בעד( את הצבעתי המסומנת כאן23.12.2012נושים ביום 

בעד)א(בעד

 216010120,16323.02.2012מ "טק בע-אלדן

10:30

להורות לבאי הכוח באסיפת בעלי המניות להצביע בעד או נגד הצעת . 1מיוחדת

ההחלטה באותה אסיפה ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת 

.בעלי המניות

בעד)א(בעד

בנימיני לייצגו בהליכים - אישור שכירת שירותיו של משרד עורכי הדין קליר . 2

.מ"בע )1997(שפתחו נגד הנאמן מר גדי עשת ואקרילית השקעות 

בעד)א(בעד

 )סטאר מערכות בטחוניות(אס .די.אס

296012מ "בע

023.02.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יונה ליבוביץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי סלומון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל בכר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.איילת חייק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אלון ילין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דוד ממן כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה. 9

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל בכר המכהן כדירקטור וקצין .10

.ציות בחברה

בעד)א(נגד

למעט הוראות ( לחוק החברות 16תיקון תקנון החברה לאור תיקון .11

.)העוסקות בשיפוי וביטוח

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.12

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.13

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר מוטי סלומון בעל השליטה בחברה.14

.ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים .15

.ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות וקשורות

בעד)א(בעד

 3730157023.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1ח"אג

 3730165023.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1ח"אג

 3730231023.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

ח ב "אג

12/11חש

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1

 3730173023.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1ח"אג

 3730256023.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

ח ג "אג

חש 

12/11

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1

 3730181023.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1ח"אג

 373020740,98823.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1ח ה"אג

 3730264023.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

ח ה "אג

1/12חש

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1

 373021569,11823.02.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.לאשר לנאמן אגרות החוב להגיש הוכחת חוב לבית המשפט. 1ח ו"אג

 4950036023.02.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

10:00

דיון)א(ד"אין חוומינוי נציגות בשכר של מחזיקי אגרות החוב וסמכויותיה. 1נדחית

דיון)א(ד"אין חוו.אישור מינויו של מר שמואל אשל לנציגות. 2

דיון)א(ד"אין חוו.אישור מינויו של מר מעין פז לנציגות. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(ד"אין חוו.פיגל לייצוג מחזיקי אגרות החוב- ד פרץ"אישור מינוי משרד עו. 4

כנעני לייצוג מחזיקי אגרות , מזרחי, וילנסקי, ד פירט"אישור מינוי משרד עו. 5

.החוב

דיון)א(ד"אין חוו

דיון)א(ד"אין חוו.בנימיני לייצוג מחזיקי אגרות החוב- ד קליר"אישור מינוי משרד עו. 6

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920061

023.02.2012 

11:00

מבוטלת)א(דיון.דיווח החברה על מצב עסקיה. 1מבוטלת

ע בקשת פירוק ובקשה למינוי מפרק זמני לחברה "דיון וקבלת החלטות בק. 2

22/01/2012.כפי שדווח ביום 

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.)'סדרה ג(כ למחזיקי אגרות החוב "דיון וקבלת החלטות בקשר עם מינוי ב. 3

דיון וקבלת החלטות באשר לפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות . 4

.של החברה )'סדרה ג(מחזיקי אגרות חוב 

מבוטלת)א(ד"אין חוו

 1081843778,24323.02.2012מ "דש איפקס הולדינגס בע

11:00

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר אריה נחמיאס כדירקטור . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור תנאי התגמול של מר אבי באשר בגין כהונתו כדירקטור בחברות . 2

.בקבוצת החברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 3

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי ביחס להליך אכיפה מנהלית לדירקטורים . 4

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 5

משרה בחברה ולחברות מדווחות בקבוצת דש איפקס

בעד)א(בעד

 1081983154,60523.02.2012מ "פילת גרופ בע

18:00

כמשרד רואי חשבון מבקר של ' אישור מינויו של משרד זיו האפט ושות. 1נדחית

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר תיקון תקנון החברה. 2

, אשרור ביטוח הדירקטורים והדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. 3

30.11.2011.בביטוח אחריות בהתאם לאישורה של האסיפה הכללית מיום 

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מתן פטור והתחייבות לשיפוי בהתאם לכתב השיפוי המוצע. 4

הורד )א(ד"אין חוו.מינויו של מר אהרון כהן לדירקטור בחברה. 5

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.מינויו של מר אילן שלי לדירקטור בחברה. 6

הורד )א(ד"אין חוו.מינויו של מר חיים צוויג לדירקטור בחברה. 7

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חווליאור רמתי לדירקטורית בחברה' מינויה של גב. 8

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מינויו של מר יואב בוקעי לדירקטור בחברה. 9

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.עזרא לדירקטורית בחברה-שירן בן' מינויה של גב.10

הורד )א(ד"אין חוו.מינויו של מר רמי הרמן לדירקטור בחברה.11

מסדר 

היום

 1090547633,32223.02.2012מ "ג תעשיות בע"שלא

10:00

דיון)א(דיון2010ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1נדחית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 2

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב מרקמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עוזי צור כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי בן זאב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דגן אבישי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אפרת כהן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

, ר הדירקטוריון"יו, עם מר זאב מרקמן, אישור חידוש התקשרות החברה. 8

.המכהן מטעם בעלת השליטה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלום בלייר כדירקטור בחברה וכן עדכון שכרו. 9

עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב.10

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הארכת תוקף ההסכם בין החברה לבעל השליטה.11

אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים .12

לרבות , ובחברות בת שלה, או אשר יכהנו בחברה/ונושאי משרה מכהנים ו

.בעל השליטה בחברה וקרוביו

בעד)א(בעד

 344010026.02.2012מ "פלדמן ובנו בע. נ

10:00

החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אסף . 1מיוחדת

.ל"המכהן בה כמנכ, בעל השליטה בחברה, בנו של מר גדעון פלדמן, פלדמן

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בן ציון כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 434019258,52426.02.2012מ "ן בע"פאנגאיה נדל

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה גרוס כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

' אישור מינויו לראשונה של משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

מ "בנין חברה להשקעות בע

6050025

026.02.2012 

15:30

דיון)א(דיון.כ הנציגות"מתן דיווח על ידי החברה וב. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרונות הסכם כפר ורדים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.כ המחזיקים והנאמנים"אשרור שכר טרחתו של ב. 3

 698024798,40426.02.2012מ "פולאר השקעות בע

10:00

כך שתהיה מוסמכת גם לפי שיקול דעתה , הרחבת סמכויות הנציגות. 1'ח ו"אג

לנקוט בכל פעולה אשר תמצא לנכון לשם הגנה על , ובמועדים שתמצא לנכון

.)'סדרה ו(ח "זכויות מחזיקי אג

בעד)א(בעד

 6980296026.02.2012מ "פולאר השקעות בע

10:00

כך שתהיה מוסמכת גם לפי שיקול דעתה , הרחבת סמכויות הנציגות. 1נדחית

לנקוט בכל פעולה אשר תמצא לנכון לשם הגנה על , ובמועדים שתמצא לנכון

.)'סדרה ו(ח "זכויות מחזיקי אג

בעד)א(בעד

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

026.02.2012 

14:00

בדרך של הודעת הנוכחים למשמרת , לאשר קבלת החלטות באסיפה זו. 1נדחית

על אופן הצבעתם , ח"הנאמן למחזיקי אג, מ"חברה לשירותי נאמנות בע

.ל או פקס"באמצעות דוא

בעד)א(ד"אין חוו

מ לביצוע בדיקת נאותות "לאשר לחברה לאפשר לליגד השקעות ובניין בע. 2

. ימים14לפרק זמן מוגבל של 

בעד)א(ד"אין חוו

י "לשאת ולתת עם המציע המיוצג ע, ח"להסמיך את נציגות מחזיקי אג. 3

.ד עמית הורביץ על הצעתו לרכישת המלון בגרמניה"עו

נגד)א(ד"אין חוו

מינוי מר אדם דרור כנציג מטעם מחזיקי אגרות החוב ביחס לפעילותה . 4

.השוטפת של החברה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לאשר הארכת הסכמי הניהול בחברה. 5

נגד)א(ד"אין חוו.אישור קדימות להלוואת בעל השליטה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 110435515,77726.02.2012מ "רשי בע.י

17:30

נגד)א(ד"אין חוו23.2.12.אישור הצעת החברה במכתבה מיום . 1ח א"אג

אישור ביצוע השלמה של הסכום המינימאלי מכל אחד מהתשלומים . 2

.בעסקת מימוש אשדוד

בעד)א(ד"אין חוו

 1103209026.02.2012מ "אורכית תקשורת בע

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות כך שיתבצע דחיית מועד פדיון מוקדם. 1נדחית

או הנאמן למחזיקי /תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו. 2

א ללא "תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ )'סדרה א(אגרות החוב 

הסדר או פשרה לפי . א: למעט, צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים

.מיזוג. ב. 1999- ט "התשנ,  לחוק החברות350סעיף 

בעד)א(ד"אין חוו

 401018027.02.2012מ "ניא בע-פלג

12:00

, מ"א שירותי  ניהול בע.י.נ.התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ד. 1מבוטלת

.המכהן כדירקטור בחברה, באמצעות מר אילן בן גיגי

מבוטלת)א(בעד

מ "בע )ישראל(אוברלנד דיירקט 

1102268

027.02.2012  

 9:30

ה רמי גרינוולד וצבי ליפמן "דיון וקבלת החלטה בדבר אישור הצעה של ה. 1ח"אג

.כפי שתוצג באסיפה

דיון)א(דיון

  112265426,84827.02.2012מ "גליקומיינדס בע

 9:30

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

 לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(נגד

אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה

.מנהלית

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

.שאינם בעלי השליטה בחברה, משרה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 4

ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 4840144,58628.02.2012מ "י בע'גוליבר אנרג

10:00

בשבעה , )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1מיוחדת

15.10.2012.באופן שמועד פקיעתם יהא יום , חודשים

בעד)א(נגד

 1107119028.02.2012מ "ן בע"דלק נדל

11:00

מוצע לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישעל אופן . 1ח"אג

.ל"הצבעתם באמצעות דוא

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(נגד.קבלת החלטה בדבר פירוק החברה. 2

נגד)א(בעדכינוס אסיפה לפירוק. 3

נגד)א(נגד.פיזור נציגות מחזיקי אגרות החוב. 4

נגד)א(בעד.אישור הוספת חבר נציגות. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מגן כחבר נציגות-אישור מינויו של מר ברוך בר. 6

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו של מר איתי ארזיל כחבר נציגות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו של מר דוד אבירם כחבר נציגות. 8

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו של מר אלי רוזנצויג כחבר נציגות. 9

 1091685117,22228.02.2012מ "טכנולוגיות בע. בי.סי.פי

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

, או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/המתוקן אשר הוענקו ו

.ולדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב פטור מאחריות , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

ולדירקטורים , או שיכהנו בחברה/לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ו

.שהינם בעלי השליטה בחברה

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות החברה בפוליסה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 4

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות של 

.לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, החברה

בעד)א(בעד

פי עיבוד אותות ביולוגיים .אס.בי

1097054מ "בע

15,16728.02.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אלקה ניר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1נדחית

באמצעות חברה , אלקה' אישור הסכם מתן שירותים בין החברה לבין גב. 2

.ר דירקטוריון החברה"למתן שירותים של יו, מ"לידין בע. א, שבשליטתה

בעד)א(נגד

אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה ותזכיר . 3

.החברה בהתאם

בעד)א(בעד

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

1104249מ " בע2006

2,075,73028.02.2012 

12:00

, אישור מחדש של תנאי העסקתם של קרובי בעל השליטה בחברה. 1מיוחדת

המועסקים כעובדים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה לתקופה של 

.2011 בנובמבר 16שלוש שנים מיום 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 2

בעל השליטה , או יוענקו למר רמי לוי/אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו. 3

.המכהנים כנושאי משרה בחברה, בחברה ולקרוביו

בעד)א(בעד

מוצע לאשר את , כפוף לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה כאמור לעיל. 4

או שיוענקו לדירקטורים המכהנים או אשר /תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו

.אשר אינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ייכהנו בחברה מעת לעת

בעד)א(בעד

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

27,93128.02.2012 

14:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1נדחית

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

נגד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

וזאת בהתאם לחוק , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

נגד)א(בעד

נגד)א(נגד.מ"ן בע"אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לחברת הניהול תמיר פישמן נדל. 3

נגד)א(בעד.אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר דניאל פישמן. 4

נגד)א(בעד.אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר אלדד תמיר. 5

נגד)א(נגד.אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר מיכאל לנגר. 6

נגד)א(נגד.אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר אמיר ליבוב. 7

אישור מחדש להתקשרות החברה בהסכם ניהול כספי החברה עם חברת . 8

.מ"תמיר פישמן ניהול השקעות בע

נגד)א(בעד

 6990171,903,86529.02.2012מ "חברה לנכסים ולבנין בע

15:00

אישור מינויו מחדש של מר מאיר אלדר כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה . 1מיוחדת

.שלישית

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 8290104,399,08529.02.2012מ "דלק מערכות רכב בע

10:00

חברת בת בבעלות מלאה של (מ "אישור התקשרות דלק מוטורס בע. 1מיוחדת

.עם מר גיל אגמון בהסכם למתן שירותים )החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור תיקון הוראות תקנון החברה בדבר שיפוי וביטוח. 2

בעד)א(בעד.אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי למר גיל אגמון. 4

אישור מינויו מחדש של מר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה . 5

.וקביעת שכרו

בעד)א(בעד

 109428397,62129.02.2012מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר בן ציון זילברפרב כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

שחר קארו הרלינג כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות16תיקון תקנון החברה לאור תיקון . 3

מ "ישראל השקעות בע-בריטיש

1114420

029.02.2012 

16:00

דיווח החברה בדבר התקשרות עם בעלת השליטה מליסרון בעסקת מיזוג . 1ח"אג

.משולש הופכי

דיון)א(דיון

 1107531029.02.2012מ "אייס אוטו דיפו בע

15:00

קבלת דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב בדבר ההתפתחויות ממועד . 1ח"אג

 ובדבר פעולות בהן 2012 בינואר 19אסיפת המחזיקים אשר התקיימה ביום 

.מתכוונת הנציגות לנקוט בקשר עם מכירת פעילות חברת הבת לאלקטרה

דיון)א(דיון

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר המצב המשפטי לרבות "סקירה מפי ב. 2

. הפעולות המשפטיות העומדות לרשות מחזיקי אגרות החוב ומשמעויותיהן

.דיון וקבלת החלטות בדבר נקיטת פעולות משפטיות כאמור

דיון)א(דיון

או /י מחזיקי אגרות החוב ו"דיון וקבלת החלטות בהצעות ככל שיועלו ע. 3

או הנאמן באשר לפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקי /הנציגות ו

.אגרות החוב

דיון)א(דיון

 11250126,66129.02.2012מ "שמן משאבי נפט וגז בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר  יצחק אילן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יעקב רז כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.נירה דרור כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יצחק קיאלי כדירקטור חיצוני בחברה. 4

 )חברה זרה(.טופספין מדיקל אינק

1094168

206,73601.03.2012 

11:00

אניה אלדן ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

אניה אלדן המועמדת לכהונה '  אלף אופציות לגב62.5אישור הקצאת . 3

משה , ה צבי לינקובסקי"לדירקטורים בחברה ה, כדירקטורית חיצונית בחברה

.)לכל אחד(תמי כפיר ' רן בן אור והגב, מזרחי

בעד)א(נגד

 2160067004.03.2012מ "טק בע-אלדן

13:30

בעד)א(נגדמתן אפשרות לנאמן לבחור את ההצעה הטובה בעיניו. 1ח"אג

לאשר לנאמן להסדר לבקש מבית המשפט להתקשר על פי הצעת אינווסט . 2

פרו או תיקונים שיהיו לה לטובת הנושים ובעלי המניות של החברה

בעד)א(נגד

לאשר לנאמן להסדר לבקש מבית המשפט להתקשר על פי הצעת . 3

המשקיע הקודם או תיקונים שיהיו לה לטובת הנושים ובעלי המניות של 

.החברה

בעד)א(בעד

 216010120,16304.03.2012מ "טק בע-אלדן

14:00

בעד)א(נגדמתן אפשרות לנאמן לבחור את ההצעה הטובה בעיניו. 1שנתית

לאשר לנאמן להסדר לבקש מבית המשפט להתקשר על פי הצעת אינווסט . 2

פרו או תיקונים שיהיו לה לטובת הנושים ובעלי המניות של החברה

בעד)א(נגד

לאשר לנאמן להסדר לבקש מבית המשפט להתקשר על פי הצעת . 3

המשקיע הקודם או תיקונים שיהיו לה לטובת הנושים ובעלי המניות של 

.החברה

בעד)א(בעד

 253013126,22804.03.2012מ "מדטכניקה בע

11:00

בעד)א(בעד.מאל כדירקטור בחברה'אישור מינויו לראשונה של מר שאול ג. 1מיוחדת

 293019004.03.2012מ "טבע הגליל בע- נביעות 

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מבוטלת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

מבוטלת)א(נגד

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר צפריר הולצבלט . 2

.כדירקטור חיצוני בחברה

מבוטלת)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 3

.ונושאי משרה בחברה

מבוטלת)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר חיים קרופסקי המכהן כדירקטור . 4

.חיצוני בחברה

מבוטלת)א(נגד

 32300911,588,66904.03.2012מ "מליסרון בע

12:00

, בשטר הנאמנות )2()א( 8.1.3.1לאשר ויתור חד פעמי על הוראות סעיף . 1ח ה"אג

רק במקרה בו תודיע "הקובע כי החלפתו של הנכס המשועבד תתאפשר 

על דרך של הצגת מזכר הבנות , החברה לנאמן על מכירת הנכס המוחלף

ולאפשר לחברה את החלפת הנכס , "חתום בקשר עם מכירת הנכס

ללא הצגת מזכר ,  להלן2המשועבד כאמור בהחלטה המפורטת בסעיף 

הבנות ביחס למכירתו

בעד)א(בעד

קניון (לאשר את החלפת הנכס המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב . 2

בזכויות החברה במתחם הקריון ולהסמיך את הנאמן לחתום על  )רננים

.המסמכים השונים הנדרשים לצורך יישום ההחלטה האמורה

בעד)א(בעד

 38301825,75604.03.2012מ "אתלון השקעות בע

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

ר "ליו, ל משותף בחברה"המכהן כמנכ, אישור מינויו של מר יניב ברסלר. 2

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

סרוסי - אורלי גרטי ' אישור מינויים לראשונה של מר דרור יגיל והגב. 3

ואישור מינויו לראשונה של מר איתי קופל , כדירקטורים חיצוניים בחברה

.כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד)א(בעד

- אורלי גרטי '  אלף אופציות למר דרור יגיל ולגב100- אישור הקצאת כ. 4

ולמר איתי קופל , סרוסי המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה

.)לכל אחד(המועמד לכהונה כדירקטור בחברה 

בעד)א(נגד

 3960028004.03.2012מ "טמבור בע

11:00

אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה ותזכיר . 1מיוחדת

.החברה בהתאם

בעד)א(בעד

  1095959004.03.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 110475144,52504.03.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

10:00

לשם , באמצעות נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, ביצוע פניה לחברה. 1ח א"אג

.דיון בתיקון שטר הנאמנות

בעד)א(ד"אין חוו

בו יפורטו דרישות , ביצוע פניה לחברה באמצעות מכתב מטעם הנאמן. 2

.ספציפיות של המחזיקים מהחברה לתיקון שטר הנאמנות

נגד)א(ד"אין חוו

נציגות המונה נציג אחד וסמכויותיה יהיו לקיים מגעים מול החברה לצורך . 3

.סיכום שינויים לשטר הנאמנות

נגד)א(ד"אין חוו

נציגות המונה שני נציגים וסמכויותיה יהיו לקיים מגעים מול החברה לצורך . 4

.סיכום שינויים לשטר הנאמנות

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.באמצעות ארז טל לכהונה בנציגות, בחירה באלטשולר שחם ניהול קרנות. 5

בעד)א(ד"אין חוו.באמצעות בוריס שניידמן לכהונה בנציגות, בחירה במגדל שוקי הון. 6

מ "בית השקעות בע. אי.בי.אי

175018

370,31405.03.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר צבי חלמיש כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתו של מר צבי חלמיש כדירקטור חיצוני בחברה. 2

הראל השקעות בביטוח ושרותים 

585018מ "פיננסים בע

3,632,17805.03.2012 

15:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

 13סעיף (בכפוף לתיקון תקנון החברה לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית . 2

לרבות ,  אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, )לעיל

.מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

, מ"הראל חברה לביטוח בע, אישור התקשרות החברה עם חברת הבת. 3

בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וביתר 

לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה לתקופה , חברות קבוצת הראל השקעות

. שנים4של 

בעד)א(בעד

אישור התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יאיר . 4

.ר ודירקטור בחברות  הקבוצה"ויו, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, המבורגר

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור  התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר גדעון . 5

.וכדירקטור בחברות בנות של החברה, המכהן כדירקטוריון בחברה, המבורגר

בעד)א(בעד

, אישור התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יואב מנור. 6

.ודירקטור בחברות בנות של החברה, המכהן כדירקטוריון בחברה

בעד)א(בעד

אשר סיים את , אשרור מחדש של תנאי העסקתו של מר בן המבורגר. 7

.2010כהונתו בחברה בחודש דצמבר 

בעד)א(בעד

מ "כהן פיתוח ומבני תעשיה בע

810010

651,47905.03.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

גבאי את קסירר כרואה החשבון , פורר, מינוי משרד רואי החשבון קוסט. 2

, המבקר של החברה לתקופה שסיומה האסיפה השנתית הבאה של החברה

.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

מר אסי , ה  מר שרון זוזובסקי"ה, אישור מינויים מחדש של הדירקטורים. 3

מר שיר אלרואי ומר דוד כהן , ליאורה פרט לוין' גב, מר ברק משרקי, ברטפלד

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור חלוקת דיבידנד. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו בן עמרם כדירקטור חיצוני בחברה. 5

 1085042005.03.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

ר "יו, אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם מר בצלאל איגר. 4מיוחדת

על פיו מר , בין במישרין ובין באמצעות חברה בבעלותו המלאה, הדירקטוריון

.ר דירקטוריון פעיל בחברה"איגר יעמיד לחברה שירותי ניהול בתפקיד יו

בעד)א(בעד

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

32,17705.03.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציג נוסף לנציגות. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.ד עמית פינס"באמצעות עו' מינוי משרד וקסלר ברגמן ושות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.ד אור נוי"מינוי משרד פירט וילנסקי מזרחי כנעני באמצעות עו. 4

נגד)א(ד"אין חוו.ד גבי הייק"באמצעות עו' זליגמן ושות-מינוי משרד גולדפרב. 5

ד איה "באמצעות עו' מינוי משרד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות. 6

.יופה

נגד)א(ד"אין חוו

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

005.03.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציג נוסף לנציגות. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.ד עמית פינס"באמצעות עו' מינוי משרד וקסלר ברגמן ושות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.ד אור נוי"מינוי משרד פירט וילנסקי מזרחי וכנעני באמצעות עו. 4

נגד)א(ד"אין חוו.ד גבי הייק"באמצעות עו' זליגמן ושות-מינוי משרד גולדפרב. 5

ד איה "באמצעות עו' מינוי משרד גרוב קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות. 6

.יופה

נגד)א(ד"אין חוו

 1101666100,44905.03.2012מ "בבילון בע

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית , אישור תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות /ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

, לנושאי משרה בחברה, או יוענקו לבעל השליטה/המתוקן אשר הוענקו ו

לרבות דירקטורים אשר מכהנים מטעם בעל השליטה בחברה ולנושאי משרה 

.אשר יכהנו בחברה מעת לעת

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

לרבות דירקטורים , או יוענקו לנושאי משרה בחברה/המתוקן אשר הוענקו ו

ולנושאי משרה אשר יכהנו בחברה , שאינם דירקטורים מקרב בעל השליטה

.מעת לעת

בעד)א(בעד

 25902484,341,99806.03.2012מ "בתי זקוק לנפט בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יונתן שקד כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 36801912,48906.03.2012מ "ביומדיקס אינקובטור בע

12:00

אישור רכישה עצמית של מלוא החזקותיה של פונטיפקס בחברה בתמורה . 1מיוחדת

.)חברה נכדה של החברה(מ "מניות של חברת נסווקס בע'  מ4.48- לכ 

בעד)א(בעד

 1097088006.03.2012מ "יורו גלוב בע

16:00

דיון)א(דיון.מתן דיווח על ידי החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. 1ח"אג

בעד)א(נגד. לחוק החברות17תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון . 2

 1098342006.03.2012. ביוקנסל טרפויטיקס אינק

11:00

כך שמועד הפקיעה , של החברה )3סדרה (אישור שינוי בכתבי האופציה . 1מיוחדת

.ידחה

בעד)א(בעד

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

139,44306.03.2012 

11:00

כך שמועד הפקיעה , של החברה )1סדרה (אישור שינוי בכתבי האופציה . 1נדחית

.ידחה וכן מחיר המימוש יפחת

נגד)א(נגד

 10823794,522,93006.03.2012מ "טאואר סמיקונדקטור בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראסל אלוונגאר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קלמן קאופמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.דנה גרוס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כיו. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן פלאטו כדירקטור חיצוני בחברה. 9

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות.10

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה .11

.בהתאם

בעד)א(בעד

אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים .12

לרבות , ובחברות בת שלה, או אשר יכהנו בחברה/ונושאי משרה מכהנים ו

. חודשים12לתקופה של . בעל השליטה בחברה וקרוביו

בעד)א(בעד

 אלף אופציות למר ניר גלעד ולמר יואב דופלט 75- אישור הקצאת כ.13

.)לכל אחד(המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה 

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .14

 110637618,27407.03.2012מ "אינטרקיור בע

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

ר בנימין גביש "ד, ארז גביש, ה דניאל פלוטקין"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.ר אריה עובדיה כדירקטורים בחברה"וד

בעד)א(נגד

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 3

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "בע )טי.אי(אדוונטק טכנולוגיות 

679019

008.03.2012 

11:00

ר דירקטוריון "מר ינאי מכהן כיום כיו, מוצע למנות את מר זאב ינאי. 1מיוחדת

.ל החברה"לתפקיד מנכ, בעל השליטה בחברה, החברה

בעד)א(נגד

מוצע למנות את מר , ל החברה"בכפוף למינויו של מר ינאי לתפקיד מנכ. 2

.ר דירקטוריון החברה"לתפקיד יו, דירקטור בחברה, חנן כהן

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כהן חברה לבנין ועבודות . את מ. מ

732016מ "ציבוריות בע

008.03.2012 

10:30

ר הדירקטוריון "כיו, לאשר בדיעבד את המשך כהונתו של מר משה קורן. 1מיוחדת

ל החברה ובעל "מנכ, מר שמעון בן ארי, במקביל לכהונת חתנו, של החברה

 וזאת 2011, בספטמבר 15 שנים החל מיום 3לתקופה של , השליטה בחברה

. לחוק החברות16לאור תיקון 

בעד)א(נגד

ל "דירקטור ומנכ, אישור מחדש של תנאי ההעסקה עם מר שמעון בן ארי. 2

בהיותו צד להסכם (נציין כי מר בן ארי הינו מבעלי השליטה בחברה . החברה

, )וחברות פרטיות בשליטתם, ה משה קורן ורונן מאירוביץ"בעלי מניות עם ה

.ר דירקטוריון החברה"יו, והינו חתנו של מר קורן

בעד)א(נגד

אישור מחדש של התקשרות החברה בתנאי ההעסקה עם מר רונן . 3

, ל פיתוח עסקי בחברה"המכהן כסמנכ, מבעלי השליטה בחברה, מאירוביץ

מר מאירוביץ הינו בעל השליטה בחברה בתנאי בהיותו צד להסכם בעלי 

.וחברות פרטיות בשליטתם, ה משה קורן ובן ארי"מניות עם ה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית , אישור תיקון תקנון החברה. 4

או ליתן התחייבות /ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

אישור הענקת כתבי פטור מאחריות מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה \. 5

, או בחברות קשורות/או בחברות בנות ו/או שיכהנו בחברה ו/המכהנים ו

.לרבות לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור הענקת כתבי שיפוי , )4סעיף (בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה . 6

או שיכהנו /או יוענקו ונושאי משרה המכהנים ו/בנוסח המתוקן אשר הוענקו ו

לרבות לדירקטורים ונושאי , או בחברות קשורות/או בחברות בנות ו/בחברה ו

.משרה מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 3560067011.03.2012מ "סובריין נכסים בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.ח"ד לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי האג"מינוי עו. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ח"ד גיא גיסין לייצוג הנאמן ומחזיקי האג"מינוי עו. 2

נגד)א(ד"אין חוו.ח"ד אלי אקסלרוד לייצוג הנאמן ומחזיקי האג"מינוי עו. 3

 578013380,87611.03.2012מ "אפקון החזקות בע

10:00

איילת נחמיאס ורבין ' אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר חיים צביקה שכטר . 2

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

מ "אלרון תעשיה אלקטרונית בע

749077

519,32611.03.2012 

10:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 )1997(מנועי בית שמש אחזקות 

1081561מ "בע

188,12211.03.2012 

10:00

אישור מינויו מחדש של מר דוד עברי כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה . 1מיוחדת

.שניה

בעד)א(בעד

אישור תנאי כהונתו של מר עברי באופן בו יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול . 2

.השתתפות

בעד)א(בעד

, אישור הכללת מר עברי המועמד לכהונה מחדש כדירקטור חיצוני. 3

כפי , בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

.2008 בפברואר 14שאושרה ביום 

בעד)א(בעד

המועמד לכהונה מחדש כדירקטור , אישור מתן כתב שיפוי למר עברי. 4

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

 ).אן.בי.די(מדיקל קומפרישין סיסטם 

1096890מ "בע

26,37111.03.2012 

11:00

אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה ותזכיר . 1מיוחדת

.החברה בהתאם

בעד)א(בעד

מ "בע )2006(אפיק הירדן אחזקות 

1101211

011.03.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום הריבית. 1ח"אג

 1100791011.03.2012אף לימיטד .אם.י'ג

10:30

בעד)א(בעד.סיום דוחות הדיווח של החברה. 1זרה-ח"אג

 63403089,77312.03.2012מ "שמן תעשיות בע

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

האפט כרואי חשבון מבקר , אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון זיו. 2

.של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים פינק כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד גידנסקי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים דביר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.וייס כדירקטורית בחברה- איריס וולר' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זאב הירש פינק כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה קמינסקי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.שרון שיינר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול יהלום כדירקטור חיצוני בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי שור כדירקטור חיצוני בחברה.11

מ "רקח תעשיה פרמצבטית בע

1081009

181,93912.03.2012 

10:00

ל שיווק ופיתוח עסקי "אישור העסקה וקביעת תנאי כהונה של סמנכ. 1מיוחדת

 3לתקופה של , בנם של בעלי השליטה בחברה, מר יובל אלגרבלי- בחברה 

.שנים ממועד האסיפה

בעד)א(בעד

 1094218013.03.2012מ "ליטו גרופ בע

16:00

בעד)א(ה.אין ח.הוספת נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב. 1שנתית

 10973283,75813.03.2012מ "ליטו גרופ בע

16:00

בעד)א(ה.אין ח.הוספת נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב. 1שנתית

 1380104146,92813.03.2012מ "ארזים השקעות בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר המוצע. 41ח "אג

 138004712,35813.03.2012מ "ארזים השקעות בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר המוצע. 21ח "אג

 1380138013.03.2012מ "ארזים השקעות בע

16:00

 2ח "אג

5/10חש 

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר המוצע. 1

 1380120013.03.2012מ "ארזים השקעות בע

16:00

 3ח "אג

5/10חש 

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר המוצע. 1

 1380054013.03.2012מ "ארזים השקעות בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר המוצע. 1ח"אג

מ "גרנית הכרמל השקעות בע

276014

013.03.2012 

11:00

למעט הוראות ( לחוק החברות 16לאור תיקון , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

.)המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

או יוענקו /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל2סעיף (מנהלית 

או /שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.קרוביהם

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 4

דנה עזריאלי ' אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לגב, ) לעיל2סעיף (מנהלית 

.המכהנת כדירקטורית בחברה, ובתו של בעל השליטה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה שרף כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל ברונשטיין כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פאר נדיר כדירקטור בחברה. 9



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון תורן כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו לנדאו כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה.13

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן ויטלה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.14

בעד)א(בעד.נגה יציב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ' אישור מינויה מחדש של גב.15

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של .16

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .17

בעלת , אישור חידוש התקשרות של החברה בהסכם עם קנית השלום.18

ולפיה החברה קנית השלום תספק לחברה , )60.68%(השליטה בחברה 

.שירותים

בעד)א(בעד

ישראל מנדלסון הספקה טכנית 

מ "בע)2005(ן "קמ-והנדסית

1118579

24,53813.03.2012 

11:00

קבלת החלטה מיוחדת לאישור העסקה ולתיקון שטר הנאמנות שנחתם . 1ח ב"אג

וביטול , של החברה'  בקשר עם אגרות החוב מסדרה ב2010 במרץ 23ביום 

 לשטר הנאמנות7.1.5עילת הפירעון המידית שבסעיף 

בעד)א(בעד

מ "כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע

1104280

610,90913.03.2012 

12:00

המנוהלת , אישור מראש של התקשרות קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית. 1מיוחדת

בפוליסת ביטוח , על ידי החברה ואשר החברה מהווה שותף מוגבל שלה

 למנהלי Investment Management Insurance,אחריות כאשר הקרויה

.)"IMI"(הקרן בחברה 

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות מקצועית . 2

 4לתקופות מצטברות שלא תעלנה על , לפיה יבוטחו מנהלי קרן אנטומיה

.שנים

בעד)א(בעד

 11176881,096,72913.03.2012מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

ישעיהו , בעז בירן, בן יעקב )שרול(ה ישראל "אישור מינויים מחדש של ה. 2

.פרי ושלמה אבן כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "דיגל השקעות ואחזקות בע

4930046

014.03.2012 

13:00

ד רענן "עו, הנציגות והנאמן, כ המחזיקים"מתן הוראות לנאמן ובאמצעות ב. 1נדחית

.לפתוח בהליכי פירוק, קליר

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.ד יעקב שפיגלמן"י עו"ע, עורכי דין' משרד יעקב שפיגלמן ושות. 2

נגד)א(ד"אין חוו.ד חנית נוב"י עו"ע, עורכי דין' משרד נוב ושות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.ד בר ניר"י עו"ע, עורכי דין' פירון ושות.משרד מ. 4

נגד)א(ד"אין חוו.ב'ד חן ברדיצ"י עו"ע, ב גזית רואי חשבון'משרד אבידור ברדיצ. 5

מ "אינטרקולוני השקעות בע

1117902

014.03.2012 

11:00

ח ששימשו אותה לרכישת "ש'  מ1.3- אישור בקשת החברה להשבה של כ. 1ח"אג

 ומתן הוראות לנאמן להעביר את הסך 2011,במהלך שנת  )'סדרה ג(ח "אג

.האמור לחברה

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

014.03.2012 

15:00

השתת.יח

פות

כך שמועד הפקיעה , של החברה )2סדרה (אישור שינוי בכתבי האופציה . 1

.ידחה

בעד)א(נגד

כך שמועד הפקיעה , של החברה )3סדרה (אישור שינוי בכתבי האופציה . 2

.ידחה

בעד)א(נגד

אלון החזקות ברבוע כחול ישראל 

1082551מ "בע

649,65114.03.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלפנדרי דוד כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 363010142,29215.03.2012מ "אינספייר השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.דוד כדירקטור בחברה- אישור מינויו מחדש של מר אליאב בר . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אסף דגן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דרור כהן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של שמואל היזלבק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עופר מריאש כדירקטור חיצוני בחברה. 6

גליה מלכה ומר עופר מריאש כדירקטורים ' אישור תנאי כהונתם של גב. 7

.חיצוניים בחברה

בעד)א(נגד

לא כולל סעיפים המתייחסים לביטוח ושיפוי (אישור החלפת תקנון החברה . 8

השינוי נדרש על מנת . ) לתקנון החברה23,נושאי משרה כמפורט בתקנה 

להתאים את הוראות התקנון הנוכחי להוראות חוק החברות ובכללם לתיקון 

16.

בעד)א(נגד

אישור החלפת תקנון החברה בהתייחס לסעיפי הביטוח ושיפוי נושאי . 9

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית , ) לתקנון החברה23תקנה (משרה 

או ליתן התחייבות /ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט.10

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .11

 4220216015.03.2012מ "אקורד בע. אר.אס

12:30

דיון)א(דיון.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

דיון)א(דיון.ח"פירעון מיידי של אג. 2

 1080829015.03.2012מ "תכשיטי כפריס בע

12:00

 2010, באוגוסט 6אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו בדיעבד מיום . 1מיוחדת

.של מר ישי הרמתי כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

 2010, באוגוסט 6אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו בדיעבד מיום . 2

.של מר ישראל פייג כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

אביגיל הדר ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 3

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

 10816031,260,33015.03.2012מ "פלסאון תעשיות בע

10:00

פלם כדירקטורית חיצונית - דפנה שלו ' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה מר יאיר אסטליין כדירקטור חיצוני בחברה. 2

ר דירקטוריון "אישור הענקת כתב שיפוי למר שאול אשכנזי המכהן כיו. 3

.מ"פלסאון בע, החברה וכדירקטור בחברת הבת

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב שיפוי למר יאיר אסטליין המועמד לכהונה כדירקטור . 4

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

 1085026015.03.2012מ "קרדן טכנולוגיות בע

12:00

אישור תיקון הסכם המסגרת להעמדת הלוואות וערבויות בין החברה לבין . 1שנתית

.בעלת השליטה בחברה, מ"קרדן ישראל בע

בעד)א(בעד

מ "כלל תעשיות והשקעות בע

608018

018.03.2012 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ק כדירקטורית חיצונית בחברה'ליאורה פולצ' אישור מינויה מחדש של גב. 2

מ "ן בע"סאמיט אחזקות נדל

1081686

1,155,88018.03.2012 

11:00

אישור תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי וסיטוח נושאי משרה עקב חוקי . 1נדחית

.ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

לרבות הנימנים , הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

.על בעלי השליטה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.לרבות הנימנים על בעלי השליטה, הענקת כתבי פטור. 3

בעד)א(בעדביטוח דירקטורים ונושאי משרה. 4

בעד)א(בעד.או עדכון פוליסה/החלטת מסגרת לחידוש ו. 5

ר דירקטוריון "בעל השליטה ויו, אישור מינויו מחדש של מר זוהר לוי. 6

.החברה כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה כדירקטור בחברה"מנכ, אישור מינויו מחדש של מר אמיר שגיא. 7

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אילן רייזנר. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו דיין כדירקטור חיצוני בחברה. 9

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה .10

 ועד למועד האסיפה הכללית 2011החשבון המבקר של החברה לשנת 

.השנתית הבאה של החברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.אין קבלת החלטות - 2010דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .11

 108536490,80018.03.2012מ "טכנולוגיות בע. ה.ר

11:00

גדליה המרמן ויצחק ויצמן , ה רוזנברג יעקב"אישור מינויים מחדש של ה. 1נדחית

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 108536490,80018.03.2012מ "טכנולוגיות בע. ה.ר

11:30

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1נדחית

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות , בהתאם למוצע. 2

לרבות המנהלים האחרים בקבוצה הכפופים במישרין , לנושאי משרה חברה

ל החברה או שמתוקף תפקידם בקבוצה עשויים להיחשב כנושאי "למנכ

.לרבות בעלי השליטה בחברה, משרה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה\. 3

.אשר אינם מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

מ "בנין חברה להשקעות בע

6050025

019.03.2012 

12:00

דיון)א(ד"אין חוו.אישור  עקרונות הסכם כפר ורדים. 1ח"אג

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 

1098755מ "בע

236,59319.03.2012 

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו. 2

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

אשר אינם , אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3

.מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אשר הינם , אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

.מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

ביו לייט השקעות במדעי החיים 

1095223מ "בישראל בע

119,91519.03.2012 

11:00

תמר כפיר לכהונה שלישית כדירקטורית ' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר שמואל פרץ לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני . 2

.בחברה

בעד)א(בעד

תמר כפיר ולמר שמואל פרץ '  אלף אופציות לגב124.6- אישור הקצאת כ. 3

.)לכל אחד(המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה 

בעד)א(נגד

מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

1085497

101,47819.03.2012  

 8:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית יונאי כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרק אלוש כדירקטור בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד גרוסמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון דיאמנט כדירקטור חיצוני בחברה. 4

בעד)א(בעד.דפנה כהן כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויו מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.ל החברה"אישור מתן מענק תלוי גיוס למנכ. 6

דירקטור חיצוני , אישור הקצאת אופציות של החברה למר ירון דיאמנט. 7

.בחברה

בעד)א(נגד

דירקטורית חיצונית , דפנה כהן' אישור הקצאת אופציות של החברה לגב. 8

בחברה

בעד)א(נגד

 108357559,34820.03.2012מ "נעמן פורצלן בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 1שנתית

 10870221,073,17020.03.2012מ "ויזל בע-פוקס

12:00

בעד)א(בעד.אסנת רונן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1שנתית

 1104058181,90020.03.2012מ "ח המרמן בע.מ.צ

10:00

אישור הענקת כתבי שיפוי , בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית. 1מיוחדת

לרבות דירקטורים , מתוקנים מראש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

רן בן , ה אבי בן אברהם"ה, הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

.חיים פייגלין ופיליפ גרינהולץ, אברהם

בעד)א(נגד

, אישור חידוש הענקת כתבי פטור מאחריות,  לחוק החברות16לאור תיקון . 2

.חיים פייגלין ופיליפ גרינהולץ, רן בן אברהם, ה אבי בן אברהם"לה

בעד)א(נגד

 1104058181,90020.03.2012מ "ח המרמן בע.מ.צ

11:00

לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה . 1מיוחדת

ל החברה "לרבות המנהלים האחרים בקבוצה הכפופים במישרין למנכ, חברה

לרבות , או שמתוקף תפקידם בקבוצה עשויים להיחשב כנושאי משרה

.הדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

 246017021.03.2012מ "וולקן תעשיות רכב בע

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

למעט הוראות ( לחוק החברות 16תיקון תקנון החברה לאור תיקון . 2

.)פטור וביטוח, העוסקות בשיפוי

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי . 3

לרבות , המשרה בחברה ובחברות המצויות בשליטתה במישרין או בעקיפין

.מקרב בעלי השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 4

שאינם מקרב , בחברה ובחברות המצויות בשליטתה במישרין או בעקיפין

.בעלי השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מבעלי השליטה , אישור הענקת כתב פטור מתוקן למר יצחק ביטון. 5

.ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ, בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

, מבעלי השליטה בחברה, אישור הענקת כתב פטור מתוקן למר דוד ביטון. 6

.המכהן כדירקטור בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מבעלי השליטה , אישור הענקת כתבי פטור מתוקן למר שמעון ביטון. 7

המכהן כדירקטור בחברה, בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מבעלי השליטה , אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר יצחק ביטון. 8

.ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ, בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

, מבעלי השליטה בחברה, אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר דוד ביטון. 9

.המכהן כדירקטור בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

מבעלי השליטה , אישור הענקת כתב שיפוי  מתוקן למר שמעון ביטון.10

.המכהן כדירקטור בחברה, בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

לאשר ולאשרר התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים .11

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים .12

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

, אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר מאיר ארנון.13

.ר דירקטוריון החברה"כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו

בעד)א(נגד

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720034

021.03.2012 

10:30

א לאשר להסיר מסדר יומה של האסיפה את נושא המינוי המשותף של . 1ח"אג

.ר שלמה נס לתפקיד מפרקים משותפים של החברה"ד בר ניר וד"עו

בעד)א(ד"אין חוו

שלמה ' ביחד עם דר' פירון ושות. ד בר ניר ממשרד מ"מינוי משותף של עו. 2

.נס

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.עורכי דין' זליגמן ושות, ד אהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב"א מינוי עו. 3

מסדר 

היום

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720075

021.03.2012 

10:30

א לאשר להסיר מסדר יומה של האסיפה את נושא המינוי המשותף של . 1ח"אג

.ר שלמה נס לתפקיד מפרקים משותפים של החברה"ד בר ניר וד"עו

נגד)א(ד"אין חוו

שלמה ' ביחד עם דר' פירון ושות. ד  בר ניר ממשרד מ"מינוי משותף של עו. 2

.נס

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' זליגמן ושות, ד אהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב"א מינוי עו. 3

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720109

021.03.2012 

10:30

א לאשר להסיר מסדר יומה של האסיפה את נושא המינוי המשותף של . 1ח"אג

.ר שלמה נס לתפקיד מפרקים משותפים של החברה"ד בר ניר וד"עו

נגד)א(ד"אין חוו

' ביחד עם דר' פירון ושות. ד רוני בר ניר ממשרד מ"מינוי משותף של עו. 2

.שלמה נס

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' זליגמן ושות, ד אהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב"א מינוי עו. 3

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720117

021.03.2012 

10:30

א לאשר להסיר מסדר יומה של האסיפה את נושא המינוי המשותף של . 1ח"אג

.ר שלמה נס לתפקיד מפרקים משותפים של החברה"ד בר ניר וד"עו

נגד)א(ד"אין חוו

שלמה ' ביחד עם דר' פירון ושות. ד בר ניר ממשרד מ"מינוי משותף של עו. 2

.נס

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' זליגמן ושות, ד אהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב"א מינוי עו. 3

 6912127,520,41121.03.2012מ "בנק דיסקונט לישראל בע

16:00

הורד מסדר .עליזה רוטברד כדירקטורית  בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

, אישור מינויו לראשונה של מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בחברה. 2

. להוראות ניהול בנקאי תקין301בהתאם להוראה 

בעד)א(בעד

, עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

.בהתאם להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון הבנק. 4

או ליתן התחייבות מראש לשיפוי /ניירות ערך המאפשר לבנק לבטח ולשפות ו

.נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

, אישור התקשרות הבנק בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים. 5

.נושאי משרה והמבקר הפנימי בבנק

בעד)א(בעד

 7390371,761,60721.03.2012מ "אלקטרה בע

11:30

מבעלת , אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול. 1מיוחדת

לתקופה של שלוש שנים ממועד , )"אלקו"(מ "אלקו החזקות בע, השליטה

.אישור האסיפה הכללית

בעד)א(בעד

 1094044197,78321.03.2012מ "ן בע"אלקטרה נדל

10:00

מבעלת , אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול. 1מיוחדת

לתקופה של שלוש שנים ממועד , )"אלקו"(מ "אלקו החזקות בע, השליטה

.אישור האסיפה הכללית

בעד)א(בעד

מ "ח להשקעות בע"קרן קציר אג

1098094

021.03.2012 

14:30

הורד )א(ד"אין חוומינוי נציגות וסמכויותיה. 1נדחית

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הורד )א(ד"אין חוו. חברים לכהונה בנציגות1בחירת . 2

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו. חברים לכהונה בנציגות2בחירת . 3

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.בחירת מר שמואל אשל לנציגות. 4

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.בחירת מר אודי רוזנברג לנציגות. 5

מסדר 

היום

נגד)א(ד"אין חוו.ד גיא גיסין לייצוג מחזיקי אגרות החוב"מינוי עו. 6

נגד)א(ד"אין חוו.ד ארז חבר לייצוג מחזיקי אגרות החוב"מינוי עו. 7

בעד)א(ד"אין חוו.ד אור נוי לייצוג מחזיקי אגרות החוב"מינוי עו. 8

 1103209021.03.2012מ "אורכית תקשורת בע

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לדחיית מועדים. 2

 3190014022.03.2012מ "פטרו גרופ בע

17:30

דיון)א(ד"אין חוו.כ הנאמן"כ החברה הנציגות וב"דיווח מאת ב. 1שנתית

דיון)א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות המחזיקים. 2

 421016112,44622.03.2012מ "נתנאל גרופ בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבנר גבאי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 495010022.03.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

10:30

בעד)א(בעד.אישור הארכת מועד פקיעת האופציות והפחתת מחיר המימוש. 1נדחית

מ "אלקטרה מוצרי צריכה בע

5010129

421,82922.03.2012 

10:00

מבעלת , אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול. 1מיוחדת

לתקופה של שלוש שנים ממועד , )"אלקו"(מ "אלקו החזקות בע, השליטה

.אישור האסיפה הכללית

בעד)א(בעד

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

612010

414,24322.03.2012 

12:00

ל "כמנכ, מבעלי השליטה, אישור תנאי העסקתו של מר עופר נמרודי. 1נדחית

.החברה

בעד)א(בעד

 61703510,64022.03.2012מ "ארגמן תעשיות בע

11:00

בעד)א(בעד.הגדלת הון החברה. 1מיוחדת

מ "יצור ושווק בע- קליר כימיקלים 

1097302

022.03.2012 

12:00

אישור מינויו מחדש של מר יורם דגן לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור גמול למר ,  לעיל1בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר דגן בסעיף . 2

.יורם דגן

בעד)א(בעד

 1096130022.03.2012מ "פיברולן בע

11:00

אישור מינויו מחדש של מר משה חבר לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני . 1שנתית

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר חיים רוזן לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני . 2

.בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 3

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 4

או יוענקו /אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל3סעיף (מנהלית 

לנושאי משרה מקרב בעלי שליטה וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה 

או /המכהנים ו, בה עשויים להיחשב בעלי ענין אישי במתן כתב השיפוי להם

.מעת לעת, שיכהנו בחברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מתן כתבי , ) לעיל3סעיף (בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה . 5

או בחברות /או יוענקו לנושאי משרה בחברה ו/שיפוי מתוקנים אשר הוענקו ו

, או שיכהנו מעת לעת בחברה/ולרבות נושאי משרה המכהנים ו, בת שלה

.או קרוביהם/אשר אינם בעלי שליטה 

בעד)א(נגד

אישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות ,  לחוק החברות16לאור תיקון . 6

אשר , או שיכהנו בחברה/המכהנים ו, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

הינם נושאי משרה מקרב בעלי שליטה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות נושאי משרה . 7

 2012, במרץ 1החל מיום . לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה, בחברה

.לתקופות שלא תעלה במצטבר על חמש שנים

בעד)א(בעד

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1121474מ "אנרגיה בע

21,13522.03.2012 

10:00

 באופן שתקופת המימוש תוארך 1אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1מיוחדת

.2012 באפריל 30 ועד ליום 2012 בפברואר 28מיום , בחודשיים

בעד)א(נגד

 3730157025.03.2012מ "אאורה השקעות בע

14:00

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 3730165025.03.2012מ "אאורה השקעות בע

14:00

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 3730231025.03.2012מ "אאורה השקעות בע

14:00

ח ב "אג

12/11חש

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 3730173025.03.2012מ "אאורה השקעות בע

14:00

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 3730256025.03.2012מ "אאורה השקעות בע

14:00

ח ג "אג

חש 

12/11

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 3730181025.03.2012מ "אאורה השקעות בע

14:00

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 373020740,98825.03.2012מ "אאורה השקעות בע

16:00

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1ח ה"אג

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 373021569,11825.03.2012מ "אאורה השקעות בע

16:00

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1ח ו"אג

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 3730264025.03.2012מ "אאורה השקעות בע

16:00

ח ה "אג

1/12חש

 )'סדרה א(מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב . 1

- שזומנה ליום שלישי ה, באסיפת הנושים המובטחים של החברה

 בנוגע להצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה27.03.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 1091032025.03.2012מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

10:00

דיון)א(דיון.ח על התקדמות הליכי פירוק של החברה"עדכון מאת נציגות מחזיקי אג. 1ח"אג

וקבלת , הנאמן או המחזיקים, דיון בנושאים אשר יועלו על ידי הנציגות. 2

.החלטות לשם הגנה על זכויות המחזיקים

דיון)א(דיון

 1125376025.03.2012מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

10:00

ח א "אג

חש 

12/11

דיון)א(דיון.ח על התקדמות הליכי פירוק של החברה"עדכון מאת נציגות מחזיקי אג. 1

וקבלת , הנאמן או המחזיקים, דיון בנושאים אשר יועלו על ידי הנציגות. 2

.החלטות לשם הגנה על זכויות המחזיקים

דיון)א(דיון

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1125061מ "אנרגיה בע

025.03.2012 

10:15

 באופן שתקופת המימוש תוארך 1אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

.2012 באפריל 30 ועד ליום 2012 בפברואר 28מיום , בחודשיים

בעד)א(בעד

 63403089,77326.03.2012מ "שמן תעשיות בע

11:00

בעד)א(בעד.מ"אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם חברת ממורנדום בע. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.מ או תאגיד אחר מטעם פינק"אישור הסכם ניהול עם ממורנדום בע. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

18,275,41427.03.2012 

11:00

מ עם "בע )1998(אס שירותי לווין .בי.תיקון התקשרות חברת הבת די. 1מיוחדת

 Advanced (ADB- ו  )"יורוקום"(מ "חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

Digital Broadcast S.A""( , בהסכם לרכישת ממירים וקבלת אשראי ספקים

.נוסף

בעד)א(בעד

 10910651,069,76027.03.2012מ "מיטרוניקס בע

13:00

דיון)א(דיון.אין קבלת החלטות - 2010דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו מחדש של מר יונתן בשיא. 2

.כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי. 3

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר שמעון מיזלס. 4

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, רמי פרלינג'אישור מינויו מחדש של מר ג. 5

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יששכר אהרוניאן. 6

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, עירית מור' אישור מינויה מחדש של גב. 7

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 8

 ועד למועד האסיפה 2010כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

.הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד)א(בעד

אישור ההתקשרות לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 9

.ומסגרת לחידוש ההתקשרות, כפי שיהיו מעת לעת, משרה בחברה

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת - חלץ -לפידות

1091248

144,44427.03.2012 

11:00

השתת.יח

פות

 5.1לרשימת נכסי הנפט המופיעה בסעיף " עוז /"394הוספת רישיון . 1

.להסכם השותפות המוגבלת ומחיקת רישיון בנימין

בעד)א(בעד

 5.1לרשימת נכסי הנפט המופיעה בסעיף " אריה /"395הוספת רישיון . 2

.להסכם השותפות המוגבלת

בעד)א(בעד

 5.1מרשימת נכסי הנפט המופיעה בסעיף " שרית /"320מחיקת רישיון . 3

.להסכם השותפות המוגבלת

בעד)א(בעד

 5.1או גז בסעיף /תיקון פרוצדורת אישור פרויקטים אחרים בחיפוש נפט ו. 4

.להסכם השותפות המוגבלת

בעד)א(בעד

רכישת פוליסת ביטוח -  להסכם הנאמנות11.1-  ו10.1.9תיקון סעיפים . 5

.ועדכון שכר המפקח

בעד)א(בעד

אישור התקשרות השותפות בהסכם לחכירת ציוד ולקבלת שירותי . 6

.תחזוקה ושיקום בארות מבעלת השליטה בנאמן ובשותף בכללי

בעד)א(נגד

מ "ספאנטק תעשיות בע. ר.נ

1090117

828,94028.03.2012 

10:00

בעד)א(בעדאישור מינויו לראשונה של מר חיים דביר כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעדיעל גיט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

מ "ח להשקעות בע"קרן קציר אג

1098094

028.03.2012 

12:00

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.בחירת חבר אחד לכהונה בנציגות. 2

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו. חברים לכהונה בנציגות2בחירת . 3

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מינוי מר שמואל אשל לחבר בנציגות. 4

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מינוי מר אודי רוזנברג לחבר בנציגות. 5

מסדר 

היום

נגד)א(ד"אין חוו.ח רון פאינרו ליועץ כלכלי"מינוי רו. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.ח עופר כהן ליועץ כלכלי"מינוי רו. 7

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אודי רוזנברג ליועץ כלכלי. 8

 1102805029.03.2012מ "איזי אנרגיה בע

12:15

דיווח מאת החברה בדבר ההתפתחויות ממועד האסיפה האחרונה אשר . 1ח"אג

 ובדבר יכולת החברה לפרוע את תשלום 2012 בפברואר 13התקיימה ביום 

.2012 באפריל 12הקרן בגין אגרות החוב אשר מועדו נדחה ליום 

דיון)א(דיון

 12דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הקרן אשר קבוע ליום . 2

.2012באפריל 

בעד)א(ד"אין חוו

דיון וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל שיועלו . 3

או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"ע

דיון)א(דיון

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

139,44329.03.2012 

11:00

, אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רמי שריקי. 1מיוחדת

.ל ודירקטור בחברה"מנכ

בעד)א(בעד

 3390044001.04.2012מ "קמן אחזקות בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום האחרון על חשבון קרן וריבית. 1ח"אג

 3390135001.04.2012מ "קמן אחזקות בע

15:30

דיווח החברה בדבר מצבה ויכולתה לפרוע את התשלומים למחזיקי .   1ח"אג

.)'סדרה ב(אגרות החוב 

דיון)א(דיון

או /י מחזיקי אגרות החוב ו"דיון וקבלת החלטות בהצעות ככל שיועלו ע.   2

.הנאמן באשר לפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב

דיון)א(ד"אין חוו

 192012343,57102.04.2012מ "ן בע"רוזבאד נדל

14:00

דיון)א(דיון.דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה. 1ח ג"אג

 253013126,22802.04.2012מ "מדטכניקה בע

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

או יוענקו /אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל1סעיף (מנהלית 

או /אשר הינם בעל שליטה בחברה ו , לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.קרוביו המכהנים בה כנושא משרה

בעד)א(בעד

אישור מתן כתבי , ) לעיל1סעיף (בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה . 3

, או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה/שיפוי מתוקנים אשר הוענקו ו

.או קרוביו המכהנים בה כנושא משרה/אשר אינם בעל שליטה בחברה ו 

בעד)א(בעד

 339036002.04.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

ולאור , לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

. לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

או יוענקו /אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל1סעיף (מנהלית 

לרבות לבעל השליטה , מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.בחברה

בעד)א(בעד

 3560067002.04.2012מ "סובריין נכסים בע

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.העמדה לפרעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

במידה ולא תושלם עסקת מכירת השליטה בחברה כל עוד מתנהלים . 2

 תידחה ותתבצע אוטומטית 1מגעים להסדר אזי כניסתה לתוקף של החלטה 

.במועד בו תינתן הודעה על הפסקת המגעים

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.כ להגיש בקשת פירוק כנגד החברה"להורות לנאמן ולב. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות בת חבר אחד. 4

ירושלים אויל אקספלורשיין . ל.א.ו.י

583013מ "בע

2,602,40202.04.2012 

10:00

אישור הצטרפות החברה להסדר מוצע במסגרת תביעה שהגישו מפרקי . 1מיוחדת

.קבוצת קווי אשראי נגד החברה ונגד נתבעים נוספים

בעד)א(בעד

מ "נפטא חברה ישראלית לנפט בע

643015

2,448,36102.04.2012  

 9:00

אישור הצטרפות החברה להסדר מוצע במסגרת תביעה שהגישו מפרקי . 1מיוחדת

.קבוצת קווי אשראי נגד החברה ונגד נתבעים נוספים

בעד)א(בעד

 654012112,95802.04.2012מ "אמנת ניהול ומערכות בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אסף כמנהלת תחום - ענבל גביש ' אישור ואשרור תנאי העסקתה של גב. 3

חברה , מ"ארגון ומדעי ניהול יועצים בע- ההדרכה ופיתוח ארגוני בחברת אמן 

.ואישור עדכון תנאי העסקתה, פרטית בבעלות מלאה של החברה

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1082007

20,77302.04.2012 

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

ולאור , לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

 לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

או יוענקו /אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל1סעיף (מנהלית 

לרבות נושאי משרה , מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.ולדירקטורים שלבעלת השליטה בחברה ענין אישי בהענקתם

בעד)א(בעד

 1095959002.04.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.אישור אופן ביצוע תשלום פברואר. 2

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים כנגד בעלי השליטה. 3

מ "סטרלינג תקשורת מתקדמת בע

1105261

002.04.2012 

11:00

בעד)א(בעד:להלן, אישור התקשרותה של החברה בהסכם מיזוג שהצדדים לו הם. 1מיוחדת

 1080274003.04.2012מ "זוקו שילובים בע

10:00

מקבוצת חייקין , מ"בע )1998(ר ניהול .כ.אישור חידוש מינויה של חברת ח. 1מיוחדת

כיועצת בנושא הערכת אפקטיביות הבקרה , רואי החשבון', כהן רובין ושות

.)SOX-I(הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי 

בעד)א(נגד

 10819423,534,04303.04.2012מ "שיכון ובינוי בע

13:00

הראל  )חקי(אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר יצחק . 1נדחית

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

מ "ן יזום ופיתוח בע"קרדן נדל

1118447

264,84903.04.2012 

12:00

מבוטלתמבוטלתמ"התקשרות עם קרדן ישראל בע. 1מבוטלת

 110449657,89503.04.2012מ "אורד בע

11:00

אישור הארכת תוקפו של הסכם ניהול שבין החברה לבין חברה בשליטתם . 1מיוחדת

 ושינוי 2011, בנובמבר 15שהיה בתוקף עד ליום , של בעלי השליטה בחברה

.חלק מתנאיו

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"יו, מתן התחייבות לפטור למר אילן בן גיגי. 2

דירקטור בחברה ואחראי על , מתן התחייבות לפטור למר אמנון אדורם. 3

.תחום הרגולציה

נגד)א(נגד

נגד)א(נגד.ל"דירקטור בחברה ומנכ, מתן התחייבות לפטור למר אריאל אדורם. 4

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, מתן התחייבות לפטור למר זהר טל. 5

בעד)א(נגד.דירקטורית חיצונית בחברה, עליזה רוטברד' מתן התחייבות לפטור לגב. 6

בעד)א(נגד.דירקטורית חיצונית בחברה, יהודית גלס' מתן התחייבות לפטור לגב. 7

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, מתן התחייבות לשפיוי למר אילן בן גיגי. 8

דירקטור בחברה ואחראי על , מתן התחייבות לשפיוי למר אמנון אדורם. 9

.תחום הרגולציה

בעד)א(בעד

נגד)א(בעד.ל"דירקטור בחברה ומנכ, מתן התחייבות לשפיוי למר אריאל אדורם.10

בעד)א(בעד.דירקטור בחברה, מתן התחייבות לשפיוי למר זהר טל.11

בעד)א(בעד.דירקטורית חיצונית בחברה, עליזה רוטברד' מתן התחייבות לשפיוי לגב.12

בעד)א(בעד.דירקטורית חיצונית בחברה, יהודית גלס' מתן התחייבות לשפיוי לגב.13



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.14

בעד)א(נגד.אישור החלפת תקנון החברה.15

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

003.04.2012  

 9:00

סדרה (לאשר לנקוט בכל ההליכים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב . 1זרה-ח"אג

וזאת נוכח אי . או בעלי השליטה בחברה/כנגד החברה ו, ככל שיידרשו, )'א

קבלת מידע ומסמכים אשר התבקשו על ידי הנציגות המשותפת מהחברה 

כחלק בלתי  )'סדרה ג(לבד או ביחד עם מחזיקי אגרות החוב , ובעל השליטה

,נפרד מהחלטה זו

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

003.04.2012  

 9:00

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באסיפה זו. 1זרה-ח"אג

באמצעות כתבי הצבעה, מ"חברה לשירותי נאמנות בע- למשמרת 

בעד)א(ד"אין חוו

סדרה (לאשר לנקוט בכל ההליכים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב . 2

או בעלי השליטה בחברה וזאת נוכח אי /כנגד החברה ו, ככל שיידרשו, )'ג

קבלת מידע ומסמכים אשר התבקשו על ידי הנציגות המשותפת מהחברה 

.ובעל השליטה

בעד)א(בעד

להורות לנאמן שלא להשתמש בכספים המופקדים בכרית הריבית . 3

של החברה לצורך  )סדרה ג(המוחזקת בידיו לטובת מחזיקי אגרות החוב 

 7/3/2012ביצוע תשלום הריבית האחרון אשר היה קבוע להשתלם ביום 

.י החברה"ואשר נכון למועד כתב ההצבעה טרם שולם ע

נגד)א(בעד

מ "בע )1973(מלתא אינטר תעשיות 

1080928

100,99304.04.2012 

14:00

כדירקטור , אישור מחדש של תנאי ההעסקה עם מר אריה קורוטקין. 1נדחית

נציין כי מר קורוטקין הינו בעל . באמצעות חברה פרטית בבעלותו, ל"ומנכ

.השליטה בחברה

נגד)א(נגד

אישור מתן מחדש ביטוח וכתבי שיפוי אשר הוענקו ,  לחוק16לאור תיקון . 2

אשר הינם נמנים מבעלי השליטה . או נושאי משרה בחברה/לדירקטורים ו

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור מתן מחדש כתבי פטור שהוענקו לדירקטורים ,  לחוק16לאור תיקון . 3

.אשר הינם נמנים מבעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

מ "פולישק תעשיות פלסטיקה בע

1119734

004.04.2012 

11:00

לאור בקשת החברה למתן צו , דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה. 1ח"אג

ולמינוי נאמן למימוש הליך , הקפאת הליכים כנגדה וכנגד חברת הבת שלה

.הבראה והסדר נושים

דיון)א(ד"אין חוו

להורות לנאמן לדרוש באמצעות באי כוחו מאת בעלי השליטה את מימוש . 2

.הערבויות

בעד)א(ד"אין חוו

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1111210

004.04.2012 

10:00

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה ועל יכולתה לעמוד . 1זרה-ח"אג

.במלואן ובמועדן', וסדרה ב' ח סדרה ג"בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אג

דיון)א(דיון

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1111202

004.04.2012 

10:00

-ח ב"אג

זרה

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה ועל יכולתה לעמוד . 1

.במלואן ובמועדן', וסדרה ב' ח סדרה ג"בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אג

דיון)א(דיון

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1122068

40,94304.04.2012 

10:00

-ח ד"אג

זרה

דיון)א(דיון.דיווח החברה על מצב עסקיה. 1

יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה .ב

1097229מ " בע1988

130,13004.04.2012 

12:00

 ודיווח 2010,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.על שכר רואה חשבון מבקר

דיון)א(דיון

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביטון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם ביטון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.רות דוד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.מרים בונפיל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 108258555,45704.04.2012מ "תפרון בע

10:00

, פיקוח וייעוץ, אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי איתור. 1מיוחדת

 Asiaאשר יתקשר באמצעות חברת , מר מייק גאו, מבעלי השליטה בחברה

Socks Incלתקופה של שלוש ,  או באמצעות כל חברה אחרת בבעלותו/ ו

.שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד)א(בעד

מ "מסופי מטען וניטול בע-ממן

238014

264,60005.04.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.נחמה רונן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון ארנטל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליצור בר נתן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי דבי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול נחום יהלום כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביר רווה כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה לוי כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים בחברה.13

ר דירקטוריון "נחמה רונן יו' אישור תשלום מענק ותוספת שכר לגב.14

.החברה

בעד)א(נגד

 382010366,47605.04.2012מ "מיחשוב בע. ת.מ.א

16:00

אישור תנאי התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יגאל שפר בעל . 1מיוחדת

ר דירקטוריון פעיל של "כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, השליטה בחברה

.החברה

בעד)א(נגד

 66257727,977,71205.04.2012מ "בנק הפועלים בע

10:00

, דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

.בהתאם להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

  694034856,19705.04.2012מ "אלקו החזקות בע

 9:30

מבעלי השליטה , אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול. 1נדחית

לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה , משפחת זלקינד, בחברה

.הכללית

בעד)א(בעד

מ " הנדסה וקבלנות בע2011מלרג 

1110980

005.04.2012 

17:00

דיון)א(דיוןדיווח על ידי החברה והנאמן בדבר התקדמות ביצוע הסדר הנושים. 1ח"אג

מ " הנדסה וקבלנות בע2011מלרג 

1094655

005.04.2012 

17:00

דיון)א(דיוןדיווח על ידי החברה והנאמן בדבר התקדמות ביצוע הסדר הנושים. 1ח"אג

 1101021121,35008.04.2012מ "אפליסוניקס בע

16:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כרואה חשבון ', מינוי משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות. 2

המבקר של החברה חלף משרד רואי חשבון יוסף שמעוני והסמכת 

.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גולדרט כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הרט כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא רוזן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.שבע אלרן כדירקטורית בחברה- בת ' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.יוכבד דביר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1122886מוגבלת 

008.04.2012  

 9:30

קבלת החלטה המאשרת הסדר בדבר הארכת תקופת מימוש של כתבי . 1אופציה

.)4סדרה (ושל כתבי אופציה  )3סדרה (אופציה 

בעד)א(בעד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1122910מוגבלת 

008.04.2012 

10:00

קבלת החלטה המאשרת הסדר בדבר הארכת תקופת מימוש של כתבי . 1אופציה

.)4סדרה (ושל כתבי אופציה  )3סדרה (אופציה 

בעד)א(בעד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1119833מוגבלת 

4,55008.04.2012 

10:30

השתת.יח

פות

קבלת החלטה המאשרת הסדר בדבר הארכת תקופת מימוש של כתבי . 1

.)4סדרה (ושל כתבי אופציה  )3סדרה (אופציה 

בעד)א(נגד

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1119833מוגבלת 

4,55008.04.2012 

11:00

השתת.יח

פות

קבלת החלטה המאשרת הסדר בדבר הארכת תקופת מימוש של כתבי . 1

.)4סדרה (ושל כתבי אופציה  )3סדרה (אופציה 

בעד)א(נגד

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

557,93209.04.2012 

11:00

אישור מינויו מחדש של מר גורן אליצור לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני . 1שנתית

.בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם למוצע הון המניות . הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 2

'  מ100- הרשום של החברה יגדל כך שההון הרשום של החברה יסתכם ב 

כל אחת ותיקון תקנון . נ.ח ע" ש1מניות בנות '  מ100- המחולק ל , ח"ש

.החברה בהתאם

בעד)א(בעד

 132019011.04.2012מ "קמור בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הונה הרשום של החברה. 1נדחית

בתקנון התאגדות , אישור החלפת תקנון ההתאגדות של החברה במלואו. 2

 לתקנון הנוכחי 135למעט ביחס לתקנה , המותאם להוראות חוק החברות

.העוסקת בביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

באופן שיתווספו תקנות , אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 3

העוסקות בביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה בחברה בקשר עם חוק 

.החברות בנוסחו העדכני וחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך

בעד)א(בעד

הוספת הוראה לתזכיר ההתאגדות של החברה ולתקנון החברה לפיה . 4

יהיה רוב רגיל מבין , הרוב לשינוי הוראות התזכיר והוראות תקנון החברה

.בעלי המניות המשתתפים בהצבעה

בעד)א(נגד

אישור ,  לעיל3כמוצע בסעיף , בכפוף לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 5

.תיקון כתבי השיפוי שניתנו לדירקטורים שאינם בעלי שליטה או קרוביהם

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב שיפוי בנוסח זהה לנוסח המעודכן לגבי כלל . 6

בעל השליטה בעקיפין בחברה המכהן , גם למר דני ברנר, הדירקטורים

.ל החברה"כדירקטור וכמנכ

בעד)א(בעד

חברה , מ"בע ) 2001 (אישור התקשרותה של החברה עם תורו גלובל . 7

בעל השליטה בעקיפין בחברה בהסכם , פרטית בשליטתו של מר דני ברנר

.לקבלת שירותי ניהול

בעד)א(נגד

בעל השליטה , אישור הסכם להעמדת ערבות אישית על ידי מר דני ברנר. 8

לטובת בנקים זרים שהעניקו אשראי בנקאי לחברות , בעקיפין בחברה

.בשליטת החברה הפועלות בתחום הספנות

בעד)א(נגד

אישור מינויו של מר מנחם מרדר לכהונת דירקטור בחברה וזאת עד . 9

וכן אישור תנאי כהונתו , למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.ר דירקטוריון החברה"בתפקיד יו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב.10

 10826921,081,35111.04.2012מ "סיליקום בע

12:00

ישעיהו אורבך וזהר זיספאל , ה אבי אייזמן"אישור מינויים מחדש של ה. 1מיוחדת

הובהר , בהתאם לשיחות שביצענו עם נציגי החברה. כדירקטורים בחברה

.מינוי הדירקטורים מתבצע כמקשה אחת, לנו

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקר . 2

.של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

,  אלף דולר למר ישעיהו אורבך150- אישור תשלום מענק בסך של כ. 3

.ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

המכהן ,  אלף דולר למר אבי אייזמן150- אישור תשלום מענק בסך של כ. 4

.ר דירקטוריון החברה"כיו

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

או /מוצע לאשר תיקון כתב השיפוי הקיים והתחייבות לשיפוי אשר הוענקו ו. 6

.שיכהנו מעת לעת בחברה, יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה . 7

 110223531,69712.04.2012מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

10:00

אישור הגדלת מספר הדירקטורים המירבי לשנים עשר חברי דירקטוריון . 1נדחית

.בהתאם, ותיקון התקנון

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ר יואב קידר כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של ד. 2

בעד)א(נגד.דורית סלינגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 3

בעד)א(נגד.ר יהודה קריב כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של ד. 4

וואן טכנולוגיות 

161018מ "בע)טי.אס.או(תוכנה

744,13015.04.2012 

11:00

, בעל השליטה בחברה, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר עדי אייל. 1מיוחדת

.ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ

בעדצד קשור

אשרור ואישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 2

.מ"ונושאי משרה משותפת עם מיחשוב ישיר בע

בעדצד קשור

מ "בע )1969(טיב תשלובת טכסטיל 

300012

85,07715.04.2012 

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

,  אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

.שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3

.הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 4

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור עדכון תנאי העסקתו של מר שמעון שחר כמחסנאי ראשי בחברה. 5

כמנהל , אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר בני בואהרון. 6

.תפעול בחברה וכמנהל בחברה נכדה

בעד)א(נגד

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה 

1119924שותפות מוגבלת 

59,70715.04.2012 

16:00

השתת.יח

פות

אישור התקשרות השותפות החברה בהסכם לרכישת זכויות השתתפות . 1

.ברישיון ימי לחיפושי נפט

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון הסכם השותפות ושינוי ייעוד כספי השותפות. 2

 3190014016.04.2012מ "פטרו גרופ בע

17:00

, לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות למשמרת. 1ח"אג

.הנאמן למחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.ד עודד גולדשטיין לנציגות מחזיקי אגרות החוב ללא שכר"מינוי עו. 2

 3960028016.04.2012מ "טמבור בע

11:00

אישור הארכת התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם בעלת שליטה . 1מיוחדת

.)%84- המחזיקה בכ" חברת האם"(מ "גרנית הכרמל השקעות בע, בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

ולאור , לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

 לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

או יוענקו /אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל2סעיף (מנהלית 

אשר אינם בעלי שליטה או , מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.קרוביהם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף זינגר כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה שרף כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל ברונשטיין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל שוסהיים כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד פז כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.דגנית פלטי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.10

בעד)א(נגד.שרון עזרילביץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור בחברה.12

כמשרדי רואי חשבון ' אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות.13

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .14

מ "כרמית תעשיות ממתקים בע

440016

34,20616.04.2012 

11:00

אישור תנאי התקשרות החברה בהסכם ניהול החדש עם מר יהודה . 1שנתית

באמצעות חברת ניהול , ל החברה ובעל השליטה בחברה"סאקסטין מנכ

.ר דירקטוריון פעיל של החברה"כיו, בבעלותו

בעד)א(נגד

  1097088016.04.2012מ "יורו גלוב בע

 9:00

 מתוך סכום הקרן שמועד תשלומה %17- דחיית מועד תשלום בסך של כ. 1ח"אג

30.4.12.ביום 

בעד)א(נגד

מ "אליום מדיקל סולושנס בע

1101450

61,84616.04.2012 

10:00

למר , מ"בתוספת מע,  אלף דולר125- אישור תשלום מענק בסך של כ . 1מיוחדת

.ר דירקטוריון פעיל של החברה"אלעד נגר יו

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ר אהוד גלר כדירקטור בחברה"אישור תנאי כהונתו של ד. 2

 1107531016.04.2012מ "אייס אוטו דיפו בע

12:00

אישור קבלת החלטות בדרך של כתבי הצבעה כמו כן אישור החלטה . 1נדחית

להסמיך את הנאמן להאריך את המועדים שלעיל לקבלת הצבעות ככל 

.שיידרש ובהתאם לנסיבות

בעד)א(בעד

הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב לדחות את מועד התשלום הקבוע . 2

 2012 באפריל 18 ואת המועד הקובע לתשלום ליום 2012 באפריל 30ליום 

עד לתקופה של לא , י שיקול דעת הנציגות"עפ, וכן לשוב ולדחותם מעת לעת

 ביולי 18דחיית המועד הקובע עד לא יאוחר מיום , יותר משלושה חודשים קרי

.2012 ביולי 30 ודחיית התשלום עד לא יאוחר מיום 2012

בעד)א(בעד

 3040148,796,23317.04.2012מ "אסם השקעות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

, אברהם פינקלשטיין, גד פרופר, ה דן פרופר"אישור מינויים מחדש של ה. 2

, ן דניאל לוטי'ג, פייר סטרייט, רד סייקס'ריצ, אלי זהר, גבי הייק, יצחק ירקוני

וכן אישור , ננדקישורה כדירקטורים בחברה )ננדו(ר סטטלר ודורסוואמי 'רוג

מינויים אלו , למיטב הבנתנו. מינויו של מר גזי קפלן לכהונה כדירקטור בחברה

.מבוצעים כמקשה אחת

בעד)א(נגד

כרואי חשבון מבקר של החברה ' אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות. 3

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "סי נפט וגז אחזקות בע.פי.איי

456012

25,48817.04.2012 

15:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר הנרי הווארד קופר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל רבינא כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איגור אפימוב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן לוין כדירקטור בחברה. 6

המכהן כגיאולוג מייעץ , אישור תיקון תנאי העסקתו של מר איגור אפימוב. 7

.ודירקטור בחברה

בעד)א(נגד

אופציות למר איגור אפימוב המכהן כגיאולוג '  מ2אישור הקצאת . 8

.וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

36,01617.04.2012 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה. 11ח "אג

הורד )א(ד"אין חוו.אי הגשת התנגדות לבקשת החברה לחלוקת דיבידנד. 2

מסדר 

היום

מ "אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרג

1123355

711,33417.04.2012 

10:00

דיון)א(דיון2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

רואה החשבון הקיים של ( סומך חייקין KPMGמינוי מחדש של משרד . 2

2012כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת , )החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דורית בן סימון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

 365015120,46118.04.2012מ "אי בע.אר.י'ג.אי

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר יאיר צדוק ויל כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

בעד)א(בעד.ר שי ויל כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל ויל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רונן הראל כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה.10

מ " הנדסה וקבלנות בע2011מלרג 

1094622

40,06318.04.2012 

11:00

דיון)א(דיון2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

בעד)א(בעדאישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון הנוכחי. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל גרוס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן אבי טל כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יריב הלמן כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 8

נגד)א(נגד.אישור תיקון והענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 9

אישור מראש של התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .10

.משרה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות  בהסכם עם בעלת השליטה בחברה להעמדת מסגרת .11

.אשראי לחברה

בעד)א(בעד

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1095405מ "בע

15,00618.04.2012 

11:00

באופן שתקופת המימוש  )בלתי סחירות(אישור שינוי תנאי כתבי אופציה . 1מיוחדת

.תוארך בשנתיים

נגד)א(נגד

 110486836,27318.04.2012מ "אקסלנז ביוסיינס בע

10:00

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1מיוחדת

מ "ביונדווקס פרמצבטיקה בע

1105204

63,38818.04.2012 

11:00

ר רון בבקוב "אישור עדכון והארכת הסכם התקשרות של החברה עם ד. 1מיוחדת

.באמצעות חברה שבבעלותו, ל ודירקטור בחברה"מנכ

בעד)א(נגד

 )מקבוצת ברנד(התכוף תעשיות 

7950066מ "בע

019.04.2012 

18:00

דיון)א(ד"אין חוו,וכן בא כוחו החברה, דיווח ועדכון מאת נאמנת מטעם בית המשפט. 1נדחית

דיון וקבלת החלטות בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב . 2

ככל שיוצעו הצעות החלטה , לשם הגנה על זכויותיהם וקבלת כל החלטה

.נוספות באסיפה על ידי מי מהנוכחים

דיון)א(דיון

 1102805019.04.2012מ "איזי אנרגיה בע

11:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח החברה בדבר התפתחויות מאסיפה קודמת. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.2012 במאי 2דחיית מועד תשלום אשר קבוע ליום . 2

דיון)א(ד"אין חוו.מינוי מומחים ונציגות. 3

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

32,17719.04.2012 

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן כיצד לפעול בקשר עם פרוייקט וויטסטון. 2

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

019.04.2012 

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 1107119019.04.2012מ "ן בע"דלק נדל

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור קבלת החלטות באמצעות כתב הצבעה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרונות ההסדר המשופרים. 2

נגד)א(ד"אין חוו.הגבלת סמכויות הנציגות- ד ויסולי "הצעת עו. 3

 1082346019.04.2012מ "אורכית תקשורת בע

15:00

אישור בעלי המניות של הסדר החוב הכולל את בעלי אגרות החוב סדרה . 1נדחית

.'ובעלי אגרות חוב סדרה ב' א

בעד)א(בעד

 29002352,18320.04.2012תעוזה 

10:30

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט. 2

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

, שוקי גלייטמן, גיורא מיוחס, ה משה ארנס"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.רמי גוטרמן ודוד פוקס כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

ה מיכל הוכמן ודני וייס כדירקטורים חיצונים "אישור מינויים מחדש של ה. 4

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור החלפת תקנון החברה בהתייחס לסעיפי הביטוח ושיפוי נושאי . 5

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , )  לתקנון החברה26- ו25תקנות (משרה 

או ליתן /מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין 

.אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 אשר אושר 2010,מוצע לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים לשנת . 6

ואשר שולם ביום , ח"ש'  מ7 בסך של 02.10.2011בדירקטוריון החברה ביום 

.2011 במאי 4

בעד)א(בעד

 שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 

232017

10,530,20822.04.2012 

16:00

השתת.יח

פות

והענקת אופציה " שמשון"אישור העברת זכויות השתתפות ברישיון . 1

".דניאל מערב"ו" דניאל מזרח"לרכישת זכויות השתתפות ברישיונות 

בעד)א(בעד

הסמכת השותף הכללי לחתום בשם השותפות על כל מסמך שיידרש . 2

לצורך הוצאתן לפועל של ההחלטות דלעיל ולביצוע כל פעולה שתידרש לצורך 

.כך

בעד)א(בעד

מרכז חומרי בניה וקרמיקה -מרחב

384016מ "בע

371,89122.04.2012 

12:00

 Deloitteאישור מינויו לראשונה של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור . 1מיוחדת

.כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

 5620091022.04.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:00

דיון)א(דיון.עדכון ודיווח בהתייחס לפעילות ומצב עסקי החברה. 1ח"אג

 5620083022.04.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:00

דיון)א(דיון.עדכון ודיווח בהתייחס לפעילות ומצב עסקי החברה. 1ח"אג

 5620075022.04.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:00

דיון)א(דיון.עדכון ודיווח בהתייחס לפעילות ומצב עסקי החברה. 1ח"אג

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 

1098755מ "בע

236,59322.04.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011חות הכספיים של החברה לשנת "דיון בדו. 1מיוחדת

אישור מינויו לראשונה של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואי חשבון . 2

.מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון בירם כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן גרודצקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.נורית פלג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

 112285238,06622.04.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

דיון)א(דיון.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה. 1ח ג"אג

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

 1085042022.04.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כרואי חשבון מבקר של ' אישור מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אל כדירקטורים - ה בצלאל איגר וניסים בר "אישור מינויים מחדש של ה. 3

.בחברה

בעד)א(נגד

 109851620,78022.04.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד עדי פיגל"באמצעות עו, פיגל- מינוי משרד עורכי דין פרץ. 2

ד עודד "באמצעות עו', מינוי משרד עורכי דין עודד גולדשטיין ושות. 3

.גולדשטיין

נגד)א(ד"אין חוו

 1098524022.04.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

דיון)א(דיון.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

 1093319022.04.2012מ "ן בע"דלק נדל

18:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע לבקשה לפירוק החברה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להסדר עם החברה. 3

ד המחזיקים להמשיך את ההתנהלות "מתן הוראות לנאמן לנציגות ולעו. 4

.מלו החברה

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 110674951,73722.04.2012מ "מצלאוי חברה לבניה בע

11:00

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר סמי מצלאוי בעל . 1מבוטלת

ר דירקטוריון פעיל של "כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, השליטה בחברה

.החברה

מבוטלת)א(נגד

קלרה מצלאוי בעלת ' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 2

.אשר מכהנת כמנהלת קשרי בנקים וגזברית החברה, עניין בחברה

מבוטלת)א(נגד

כאחראית , מירב דבש' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 3

.תשלומים ושכר בחברה, גבייה

מבוטלת)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 4

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

מבוטלת)א(נגד

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה . 5

לרבות מקרב בעלי , ובחברות המצויות בשליטתה במישרין או בעקיפין

.השליטה בחברה

מבוטלת)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 6

.או קרוביהם, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

מבוטלת)א(נגד

למעט הוראות ( לחוק החברות 16תיקון תקנון החברה לאור תיקון . 7

.)פטור וביטוח, העוסקות בשיפוי

מבוטלת)א(בעד

 373020740,98823.04.2012מ "אאורה השקעות בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישרור התוספת לשטר הנאמנות. 1ח ה"אג

 3730264023.04.2012מ "אאורה השקעות בע

17:00

ח ה "אג

1/12חש

בעד)א(ד"אין חוו.אישרור התוספת לשטר הנאמנות. 1

 373021569,11823.04.2012מ "אאורה השקעות בע

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור התוספת לשטר הנאמנות. 1ח ו"אג

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920053

023.04.2012 

12:00

דיון)א(דיון.כ המחזיקים"דיווח מאת ב. 1ח"אג

אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של העקרונות המפורטים במתווה . 2

.להסדר החוב

בעד)א(דיון

כ הנאמן והמחזיקים בקשר עם יישומו והוצאתו "מתן הוראות לנאמן ולב. 3

.לפועל של מתווה ההסדר

בעד)א(דיון

כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן בקשר עם המשך "מתן הוראות לנאמן ולב. 4

ניהולה של בקשת הפירוק בזמני אשר תלויה בבית המשפט המחוזי בתל 

.יפו- אביב 

ה.אין ח)א(דיון

כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן בקשר עם תשלום "מתן הוראות לנאמן ולב. 5

31.5.2012.האמור להשתלם ביום  )'סדרה ג(למחזיקי אגרות החוב 

בעד)א(דיון

כ "י ב"או ע/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 6

.המחזיקים

דיון)א(דיון

 632018441,49023.04.2012מ "נייר חדרה בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל אביטל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לבנת כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רוני מילוא כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.חיים כדירקטור בחברה-  אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר . 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עדי רוזנפלד כדירקטור בחברה. 8

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 9

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 726018569,43123.04.2012מ "בנק ירושלים בע

10:00

, אישור התקשרות הבנק בהסכם ניהול מחדש עם מר זאב גוטמן. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון הבנק"כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו

בעד)א(בעד

 112016130,35023.04.2012מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 1מיוחדת

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1121474מ "אנרגיה בע

21,13523.04.2012 

11:00

- ו 2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

2011.

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

נמרודי ומר יוסף - יעל ברנט , ה רלי שביט"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.מאיר כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

023.04.2012 

10:00

מוצע לדחות בשנית את מועד הכניסה לתוקף של החלטת האסיפה . 1זרה-ח"אג

 ולהקנות לנציגות 2012, , במאי17וזאת עד ליום , )"מועד הכניסה לתוקף"(

את הסמכות להמליץ לנאמן לדחות את מועד הכניסה לתוקף בארבעה עשר 

ככל שיידרש הדבר לשם גיבוש וקיום של הסדר סופי בין , ימים נוספים )14(

החברה ומחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

023.04.2012 

10:00

ח ב "אג

1/12חש 

מוצע לדחות בשנית את מועד הכניסה לתוקף של החלטת האסיפה . 1

 ולהקנות לנציגות 2012, , במאי17וזאת עד ליום , )"מועד הכניסה לתוקף"(

את הסמכות להמליץ לנאמן לדחות את מועד הכניסה לתוקף בארבעה עשר 

ככל שיידרש הדבר לשם גיבוש וקיום של הסדר סופי בין , ימים נוספים )14(

החברה ומחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

 192013024.04.2012מ "ן בע"רוזבאד נדל

10:00

 )1987(אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם השקעות ביילסול . 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה, מ"בע

בעד)א(בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

18,275,41424.04.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה . 2

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.פלד כדירקטורית בחברה-אורנה אלוביץ' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה סבן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.משה כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה. 9

דירקטור (אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה .10

)מטעם העובדים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה.11

ח שהינם יתרת "ש'  מ1,074- אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ.12

.2011 בדצמבר 31הרווחים הניתנים לחלוקה נכון ליום 

בעד)א(בעד

ח למר יהודה פורת המכהן " אש95אישור הענקת בונוס שנתי בסך של .13

וכמנהל אגף בטיחות וביטחון בחברה )מטעם העובדים(כדירקטור 

בעד)א(בעד

מ עם "בע )1998(אס שירותי לווין .בי.אישור התקשרות חברת הבת די.14

 Advanced Digital Broadcast,- מ ו"חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

S.A בהסכם לרכישת ספקי כוח לממירי yesMaxHD 131 ובעלות כוללת של 

.אלפי דולר

בעד)א(בעד

מ "בע )1998(אס שירותי לווין .בי.אישור התקשרות חברת הבת די.15

- ו )"יורוקום"(מ "עם יורוקום תקשורת דיגיטלית בע )"YESחברת "(

Advanced Digital Broadcast S.A )"ADB"(  בהסכם לרכישת ממירים

.וקבלת אשראי ספקים נוסף

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 288019473,44824.04.2012מ "קבוצת סקופ מתכות בע

10:00

בדוח הדירקטוריון ובדוח רואי החשבון של החברה , דיון בדוחות הכספיים. 1מיוחדת

2011לשנת 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל שילה כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמי בם כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מתתיהו דב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 7

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר . 8

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 FIMSCO Limited Partnershipאישור הארכת הסכם ניהול עם . 9

06.04.2012.לשנה מיום , בעלת השליטה בחברה, )"פימי"(

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

345017

13,16124.04.2012 

14:30

השתת.יח

פות

הורד )א(בעד.2אישור התקשרות מודיעין בהסכם עם ישראמקו נגב . 1

מסדר 

היום

הורד )א(בעד. להסכם השותפות5.1תיקון סעיף . 2

מסדר 

היום

הורד )א(בעד.שינוי יעוד הכספים של מודיעין. 3

מסדר 

היום

אישור השתתפות מודיעין במכרז לקבלת רישיונות לחיפושי נפט וגז . 4

.בקפריסין

בעד)א(בעד

  3730173024.04.2012מ "אאורה השקעות בע

 9:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות החדש. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות המתוקן. 2

  3730165024.04.2012מ "אאורה השקעות בע

 9:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות החדש. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות המתוקן. 2

  3730256024.04.2012מ "אאורה השקעות בע

 9:00

ח ג "אג

חש 

12/11

נגד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות החדש. 1

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות המתוקן. 2

  3730157024.04.2012מ "אאורה השקעות בע

 9:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות החדש. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות המתוקן. 2

  3730181024.04.2012מ "אאורה השקעות בע

 9:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות החדש. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות המתוקן. 2

  3730231024.04.2012מ "אאורה השקעות בע

 9:00

ח ב "אג

12/11חש

נגד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות החדש. 1

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שטר הנאמנות המתוקן. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "דיגל השקעות ואחזקות בע

4930046

024.04.2012 

14:00

מתן הוראות לנאמן בדבר פנייה לבית המשפט לעניין זהות המפרק זמני . 1ח"אג

.המוצע על ידי מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 6370126024.04.2012מ "טאו תשואות בע

15:00

ההחלטה בנושא זה . אישור קבלת ההחלטות באמצעות כתבי הצבעה. 1ח"אג

.התקבלה פה אחד במעמד האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(בעד.העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. 2

נקיטת הליכים משפטיים להגנת מחזיקי אגרות החוב וליישום ההחלטה . 3

.לרבות הגשת בקשה לפירוק החברה, להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון שטר הנאמנות. 4

בעד)א(בעד.הארכת מועדים. 5

 6370068024.04.2012מ "טאו תשואות בע

15:00

בעד)א(בעד.העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. 1ח"אג

נקיטת הליכים משפטיים להגנת מחזיקי אגרות החוב וליישום ההחלטה . 2

.לרבות הגשת בקשה לפירוק החברה, להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון שטר הנאמנות. 3

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

4,795,28224.04.2012 

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1שנתית

.בחברות בנות ובחברות קשורות של החברה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ח"ש'  מ150אישור חלוקת דיבידנד בסך של . 2

ר "יו, ח למר אהרון פוגל" אלף ש570- אישור מענק שנתי בסך של כ. 3

.2011בגין שנת , דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

בתוכנית , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור השתתפות מר אהרון פוגל. 4

.2012תגמול קצר טווח של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

 109735116124.04.2012מ "בע )נט אקספרס(נטקס 

10:00

 באופן שתקופת המימוש תוארך 1אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

. חודשים18- בתקופה של כ

בעד)א(בעד

 11191062524.04.2012מ "בע )נט אקספרס(נטקס 

10:30

 באופן שתקופת המימוש תוארך 2אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה . 1אופציה

. חודשים18- בתקופה של כ

בעד)א(בעד

 1104066024.04.2012מ "ן למגורים בע"גמול נדל

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור תיקון לשטר הנאמנות. 1נדחית

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

2,437,57625.04.2012  

 9:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 402016029.04.2012מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

 9אישור מינויו מחדש של מר יוסף שוינגר לכהונה שלישית החל מיום . 1שנתית

. כדירקטור חיצוני בחברה2012בפברואר 

בעד)א(בעד

 778019029.04.2012מ "י כבלים בע'סינרג

11:00

 31.12.2011דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1מיוחדת

ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים המאוחדים "דו, בין היתר, ובכללו

.והמבוקרים של החברה ואישורו

דיון)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קסוס כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.הארכת כהונת הדירקטורים של החברה שאינם דירקטורים חיצונים. 3

מקבוצת השליטה , ה יעקב דוניץ ודב דוניץ"אישור תנאי העסקה של ה. 4

.2012-2014לשנים , בחברה

בעד)א(נגד

הארכת מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה . 5

.לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.2012קביעת מסגרת חלוקת דיבידנד לשנת . 6

 1094119587,51229.04.2012מ "קמהדע בע

11:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראלף האן כדירקטור בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה. 7

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ל "למר דוד צור המכהן כמנכ, ח" אלף ש400אישור תשלום מענק בסך של . 9

.ודירקטור בחברה

בעד)א(נגד

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105162

29,56029.04.2012 

11:00

אישור מינויו מחדש של מר אלכס פחמן לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני . 1מיוחדת

.2012 בינואר 9החל מיום , בחברה

בעד)א(בעד

מ "ויקטורי רשת סופרמרקטים בע

1123777

317,48529.04.2012 

14:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.רביד כדירקטור בחברה )ויקטור(אישור מינויו מחדש של מר חיים . 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.טליה חנן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 9

 1080274030.04.2012מ "זוקו שילובים בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כרואי חשבון מבקר של החברה ' אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות. 2

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

יוסי , אלכסיי שרייר, ה סר ברנרד שרייר"אישור מינויים מחדש של ה. 3

משה כהן ויחזקאל דסקל ', צבי בורוביץ, מיכאל רשנר, רוברט לוי, סמירה

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 4

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

 43301120,00230.04.2012מ "מיקרומדיק טכנולוגיות בע

11:00

עם ביו  )"הסכם סינרגיה"או " ההסכם"(אישור התקשרות בהסכם סינרגיה . 1מיוחדת

, בעלת עניין בחברה, )"ביו לייט"(מ "לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע

.2012 בינואר 1 שנים החל מיום 3לתקופה של 

בעד)א(בעד

, חברה פרטית בשליטתו של מר מקוב, אישור התקשרות עם חברת מקוב. 2

ר דירקטוריון פעיל של "כיו, בהסכם למתן שירותי ייעוץ על ידי מר מקוב

.החברה

בעד)א(בעד

החברה , בהתאם לתנאי ההתקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר מקוב. 3

ר דירקטוריון "יו,  כתבי אופציה לא סחירים למר מקוב632,316- תקצה כ

.פעיל של החברה

בעד)א(בעד

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 

593038מ "בע

5,518,15230.04.2012 

11:00

, ר אמנון גולדשמידט כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 1מיוחדת

. להוראות ניהול בנקאי תקין301בהתאם להוראה 

בעד)א(בעד

 819011755,21430.04.2012מ "ן מניב בע"עוגן נדל

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר כרואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(דיון

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו, אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג. 3

.כדירקטור בחברה, השליטה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר ירח ניסן. 4

בעד)א(בעד.כדירקטורית חיצונית בחברה, נורית פלג ' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יאיר לרמן. 6

 1084185030.04.2012מ "בדיקות תכנה בע-טסנת

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם אסף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל בר אור כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן שחם כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עידו שכטר כדירקטור בחברה. 6

אישור מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה . 7

.שלישית

בעד)א(בעד

שלומית איתן כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה מחדש של גב. 8

.לכהונה שלישית

בעד)א(בעד

 1103282292,26730.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1ח א"אג

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד

 110329087,44130.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1ח ב"אג

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד

 110330895,39330.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1ח ג"אג

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד

 1108620700,46530.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1נדחית

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד

 1116003030.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

ח א "אג

חש 

11/09

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד

 1116011030.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1ח"אג

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד

 1116029030.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1ח"אג

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1116037030.04.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת . 1נדחית

,  במאי3, מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי

 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר הנאמנות 10:00 בשעה 2012

.)'סדרה כו(לאגרות החוב 

נגד)א(בעד

מ "ר הנדסה ופיתוח בע.ס.ב

1107085

030.04.2012 

11:00

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

2011.

דיון)א(דיון

, סטיבן פרוביזור, רועי גיל, ה נחשון קויתי"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.אדורם הדרי ויורם בוכנר כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, סטיבן פרוביזור, גדעון חסדאי, ה נחשון קויתי"אישור מינויים מחדש של ה. 4

ר אירופה .ס.איתן אלדר וירון למלבאום כדירקטורים בחברת הבת ב, רועי גיל

.מ"בע

בעד)א(בעד

סטיבן פרוביזור , רועי גיל, ה נחשון קויתי"אישור מינויים מחדש של ה. 5

.מ"ר פרוייקטים בע.ס.וניסים ברדה כדירקטורים בחברת הבת ב

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"אישור מינויו של מר סטיבן פרוביזור כיו. 6

 1119387030.04.2012מ "סולקון תעשיות בע

10:00

אישור תיקון והארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול של עם חברת . 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה, מ"מרתון השקעות בע

בעד)א(בעד

 1119387030.04.2012מ "סולקון תעשיות בע

10:30

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

למעט הוראות ( לחוק החברות 16תיקון תקנון החברה לאור תיקון . 2

.)העוסקות בביטוח ושיפוי

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3

לרבות מקרב בעלי השליטה , בחברות בת של החברה ובחברות קשורות

.או קרוביהם/בחברה ו

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

שאינם מקרב בעלי השליטה , בחברות בת של החברה ובחברות קשורות

.או קרוביהם/בחברה ו

בעד)א(בעד

 1084383030.04.2012מ "ן בע'רדויז

10:00

בעד)א(בעד.ן לחברת אוויה'אישור הסכם המיזוג בין רדויז. 1מיוחדת

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים מראש לדירקטורים ונושאי משרה . 2

.שאינם דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, בחברה

בעד)א(נגד

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים מראש לדירקטורים ונושאי משרה . 3

לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה , בחברה

.וקרוביהם

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטוריום . 4

שאינם נושאי משרה ודירקטורים מקרב בעלי שליטה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטוריון . 5

לרבות נושאי משרה ודירקטורים מקרב בעלי שליטה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1440023001.05.2012מ "לנדמארק גרופ בע

17:00

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באסיפה זו. 1נדחית

.לנאמן

בעד)א(ד"אין חוו

להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב . 2

ולהסמיך את הנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לשם ביצועה של החלטה 

.זו בהקדם האפשרי

נגד)א(ד"אין חוו

 לשם קיום 2012, בספטמבר 30עד ליום , לאשר לחברה ארכת זמן נוספת. 3

.כל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות והסדר הנושים

נגד)א(ד"אין חוו

 313015291,45701.05.2012מ "אספן גרופ בע

11:00

ר "יו, ח למר גיא פרג" אלף ש300- אישור מענק שנתי בסך של כ. 1מיוחדת

.2011בגין שנת , דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

בגין , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור בונוס מותנה ביעדים למר גיא פרג. 2

.2012שנת 

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים . 3

.כפי שיהיו מעת לעת, ונושאי משרה חברה

בעד)א(בעד

 313015291,45701.05.2012מ "אספן גרופ בע

11:30

דיון)א(דיון2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

יגאל דן , נורית סגל, עמית קפלן, ה גיא פרג"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.ויוסף פסטל כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

כמשרד רואי חשבון ' מינויו לראשונה משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 3

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שינוי הוראה בתקנון החברה. 4

 5050161,876,02601.05.2012מ "גרופ בע. או.די.איי

10:00

דיוןצד קשור.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר עופר קוטלר כדירקטור בחברה. 2

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר דורון בלשר כדירקטור בחברה. 3

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה. 4

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר גיא דבורין כדירקטור בחברה. 5

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר עדי קייזמן כדירקטור בחברה. 6

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר אליושה רגימוב כדירקטור בחברה. 7

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר רן פורר כדירקטור בחברה. 8

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר אבי מריוס שוורץ כדירקטור בחברה. 9

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של .10

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעדצד קשור

בעדצד קשורRun Off.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג .11

 698024798,40401.05.2012מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים לשם הגנה על נושי אגרות החוב. 1נדחית

 6980296001.05.2012מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים לשם הגנה על נושי אגרות החוב. 1נדחית

מ "רפק תקשורת ותשתיות בע

769026

60,04101.05.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

, אלכס מילנר, יגאל ברמן, ה תנחום אורן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.אורלי פלנר הירדני ורוני אורן כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 4

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

 לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 5

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1086230157,74301.05.2012מ "טכנולוגיות בע.טי.אר.או

12:00

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים \. 1מיוחדת

2011.

דיון)א(דיון

יגאל , אלכס מילנר, רון אורן, ה תנחום אורן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.ברמן וגיא עדיה כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נתן גדרון כדירקטור חיצוני בחברה. 3

מינויו לראשונה של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 4

.2012החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

מוצע לאשר את הסך הכולל של דיבידנדים הביניים שחולקו או אושרו . 5

.2011לחלוקה במהלך שנת 

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 6

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 7

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1095942001.05.2012מ "חפציבה חופים בע

15:00

בעד)א(בעד.מינוי משרד עורכי דין לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

 1113562001.05.2012מ "חפציבה חופים בע

15:00

ח א "אג

2/09חש 

בעד)א(בעד.מינוי משרד עורכי דין לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 1

מ "אלקטרוניקה בע.אל.אס.אר

299016

16,88502.05.2012 

10:00

 2009 2008,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.2010- ו

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבישי לוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב דגני כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.מאשה דגני כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.איריס אבן טוב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורן גלבוע כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רני ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אשר דויטש כדירקטור חיצוני בחברה. 9

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

345017

836,38302.05.2012 

14:30

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד.2אישור התקשרות מודיעין בהסכם עם ישראמקו נגב . 1

בעד)א(בעד. להסכם השותפות5.1תיקון סעיף . 2

בעד)א(בעד.שינוי יעוד הכספים של מודיעין. 3

מ "פלייט מדיקל איננוישנס בע

502013

002.05.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון מניות החברה. 1מיוחדת

-  ו 2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 2

.ט רואה חשבון מבקר" לרבות דיון בשכ2011,

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בורשטיין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל טאובר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.ר משה בן שאול כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן שאול כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור בחברה. 8

 110280572,32602.05.2012מ "איזי אנרגיה בע

11:30

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באסיפה זו. 1נדחית

.למשמרת

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום. 2

מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע

1087824

412,43802.05.2012 

11:00

בעד)א(בעד. שנים נוספות3- אישור התגמול לו זכאים חברי דירקטוריון החברה ל. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נמרוד בורוביץ כמנהל פרויקט  )ח"רו(אישור הארכת תנאי העסקתו של מר . 2

 שנים נוספות3- שותפויות אסטרטגיות בחברה ל

בעד)א(בעד

 110637618,27402.05.2012מ "אינטרקיור בע

11:00

הנמנה על בעלי , אישור הארכת הסכם העסקתו של מר ארז גביש. 1מיוחדת

 חודשים נוספים החל מיון 6לתקופה של , ל ודירקטור בחברה"כמנכ, השליטה

התקופה הקצרה ,  יום ממועד השלמת ההסדר60 או 2012, באפריל 1- ה

.ביותר

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה , ) לעיל2סעיף (מנהלית 

.שאינם בעלי שליטה בחברה, בחברה

בעד)א(נגד

אישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה . 4

.בחברה

בעד)א(נגד

 שנים 7 לתקופה של Run Offאישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח . 5

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

67,02002.05.2012 

17:00

-נדחית

זרה

דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע . 1

7.5.2012בגינה הינו יום 

בעד)א(בעד

, כ"מעת לעת ובסה, הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום הריבית. 2

 יום מעבר לדחיית המועד בהצעת ההחלטה 60דחייה של לא יותר מאשר 

.ככל שתתקבל,  לעיל1בסעיף 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הסרת נושא העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מסדר יומה של האסיפה. 3

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

60,69002.05.2012 

17:00

-נדחית

זרה

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באסיפה זו. 1

ל או "דוא, באמצעות כתבי הצבעה, מ"חברה לשירותי נאמנות בע- למשמרת 

.פקס ללהסמיך את הנאמן להאריך את המועד בהתאם לנסיבות

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(בעד.הסרת נושא העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מסדר יומה של האסיפה. 2

 1082437002.05.2012מ "בלופניקס פתרונות בע

14:00

בעד)א(נגד.אישור הסכמים בין החברה לבין שלושת בעלי מניות מהותיים. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.פטור מאחריות ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. 2

עדי ברשדסקי כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 3

.בחברה

בעד)א(בעד

 - )Restricted Share Units(אישור הענקת יחידות מניה מוגבלות . 4

.לדירקטורים החיצוניים של החברה

בעד)א(נגד

למר   )Restricted Share Units(אישור הענקת יחידות מניה מוגבלות . 5

.ראש דירקטוריון החברה-יושב, מל קיטינג

בעד)א(נגד

 Restricted Share(אישור הענקת יחידות מניה מוגבלות של החברה . 6

Units( - לדירקטורים שאינם עובדי החברה.

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור ואשרור חידוש פוליסת הביטוח עבור דירקטורים ונושאי משרה. 7

מ "כלל החזקות עסקי ביטוח בע

224014

3,450,06503.05.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינוים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד סומך . 2

חייקין כמשרד רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה והסמכת 

.הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שי לבנת כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה.10

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.11

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.12

לרבות מקרב בעלי השליטה , בחברות בת של החברה ובחברות קשורות

.בחברה

בעד)א(בעד

בי חברה .די.אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם חברת אי.13

.בעלת השליטה בחברה, מ"לפתוח בע

בעד)א(בעד

, מבעלי השליטה בחברה, אישור תנאי כהונתו של מר יצחק מנור.14

.כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

, בי על ידי כלל פיננסים בטוחה.די.אישור קבלת פיקדונות מקבוצת אי.15

.חברה בבעלות מלאה של החברה, חברה בבעלות מלאה של כלל פיננסיים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יוסף יגיל כדירקטור חיצוני בחברה.16

 2410082003.05.2012מ "טאגור קפיטל בע

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את כתב ההתחייבות של החברה. 1נדחית

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720034

003.05.2012 

15:30

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמנים בקשר עם המתווה החדש למכר המניות. 1נדחית

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720075

003.05.2012 

15:30

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמנים בקשר עם המתווה החדש למכר המניות. 1נדחית

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720109

003.05.2012 

15:30

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמנים בקשר עם המתווה החדש למכר המניות. 1נדחית

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720117

003.05.2012 

15:30

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמנים בקשר עם המתווה החדש למכר המניות. 1נדחית

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

6110365

3,357,09503.05.2012 

10:00

בעד)א(בעד.)'סדרה כו(אישור תוספת לשטר הנאמנות לאגרות החוב . 1ח כו"אג

 260018006.05.2012מ "אורמת תעשיות בע

11:00

אישור התקשרות החברה במספר התקשרויות שונות בקשר עם עסקת . 1מיוחדת

.רכישת מניות שליטה בחברה על ידי קרן פימי והצטרפותה לגרעין השליטה

בעד)א(בעד

אבי זיגלמן ויצחק , גילון בק, ה ישי דוידי"אישור מינויים לראשונה של ה. 2

.שרם כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 3

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

20,71306.05.2012 

15:00

בעד)א(בעד".תשלום הסף"אישור דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע . 1ח"אג

קרן ומועד , אישור הסמכת הנאמן לדחות את מועדי תשלום הריבית. 2

.תשלום הסף

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.דיווח החברה אודות תזרים הכנסות מבניין בית סולל בונה בחיפה. 3

 108365889,73906.05.2012מ "עילדב השקעות בע

12:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 2

לרבות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי , ונושאי משרה בחברה

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

76,45306.05.2012 

13:00

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד . 1ח ב"אג

.בהתחייבויותיה במועדן

דיון)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על . 2

.זכויותיהם

דיון)א(דיון

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

3,25506.05.2012 

13:00

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד . 1ח"אג

.בהתחייבויותיה במועדן

דיון)א(דיון

דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על . 2

.זכויותיהם

דיון)א(דיון

מ "דמרי בניה ופיתוח בע.ח.י

1090315

710,34906.05.2012 

10:00

דיון)א(דיון2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגדנורית טואיטו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעדדינה סבן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

ל כספים ודירקטורית "סמנכ, נורית טואיטו' לגב, אישור הענקת בונוס שנתי. 7

בחברה

בעד)א(נגד

 110346450,70806.05.2012מ "אורתם סהר הנדסה בע

13:00

אישור מחדש של הסכם ניהול עם אחת מבעלות השליטה המשותפת . 1מבוטלת

.2012 בינואר 1בחברה לתקופה של שלש שנים מיום 

מבוטלת)א(בעד

 110320990,30406.05.2012מ "אורכית תקשורת בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר, דחיית מועד פדיון מוקדם. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחית מועדים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לדחיית מועדים. 3

 130013161,77007.05.2012מ "זנלכל בע

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.משרה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד גולן כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.אביבית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 3

מ "בע )58(וורלד גרופ קפיטל 

1350107

007.05.2012 

12:00

אודות הפעולות אשר בוצעו על ידו , ד שחר בן מאיר"מתן דיווח על ידי עו. 1ח"אג

לרבות הגשת תובענה כנגד נושאי משרה לשעבר בחברה להשבת כספים 

לחברה

דיון)א(דיון

דיון)א(ד"אין חוואו המחזיקים/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים אשר יועלו בישיבה ע. 2

 488015162,51607.05.2012מ "בע )1992(ניסקו תעשיות 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר אלקון כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 555011007.05.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

בעד)א(בעד.אתי לבני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

 57601710,747,06007.05.2012מ "החברה לישראל בע

11:00

ר "יו, ח למר אמיר אלשטיין"ש'  מ2.4אישור מענק שנתי בסך של . 1מיוחדת

.2011בגין שנת , דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

אישור המחאת גמול הדירקטורים המועסקים כנושאי משרה בחברות . 2

.שאינן החברה או חברות בשליטתה, הקשורות לבעלת השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 7670122,596,78907.05.2012מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

ר משה "אישור תנאי ההתקשרות עם חברת ניהול בקשר עם כהונתו של ד. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון החברה"ברקת כיו

בעד)א(בעד

 767038007.05.2012מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

ר משה "אישור תנאי ההתקשרות עם חברת ניהול בקשר עם כהונתו של ד. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון החברה"ברקת כיו

בעד)א(בעד

מ "אלקטרוניקה בע. אס.אם.אי

1085141

23,35707.05.2012 

12:00

, ה נחמיה למלבאום"אישור עדכון תנאי הסכם הלוואה של החברה עם ה. 1מיוחדת

.בעלי השליטה בחברה, חיה למלבאום' מריו סגל והגב

בעד)א(נגד

 138016008.05.2012מ "ארזים השקעות בע

10:00

נגד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איל ניר שליידר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 1380047008.05.2012מ "ארזים השקעות בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן אישור לתיקון להסדר. 21ח "אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הראשון. 2

 1380146008.05.2012מ "ארזים השקעות בע

15:00

 2ח "אג

4/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.מתן אישור לתיקון להסדר. 1

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הראשון. 2

 13800544,19208.05.2012מ "ארזים השקעות בע

15:00

נגד)א(ד"אין חוו.מתן אישור לתיקון להסדר. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הראשון. 2

 138010499,02308.05.2012מ "ארזים השקעות בע

15:00

לאשר כי התשלום הראשון כהגדרתו בהסדר יבוצע לאחר שכל המסמכים . 41ח "אג

.הדרושים לשם רישום השעבודים יוגשו לרשם הרלוונטי באנגליה

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.לדחות את יום התשלום הראשון בשלושים יום או למועד מוקדם יותר. 2

 1380146008.05.2012מ "ארזים השקעות בע

15:00

 2ח "אג

4/12חש 

נגד)א(ד"אין חוו.מתן אישור לתיקון להסדר. 1

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הראשון. 2

 1380120008.05.2012מ "ארזים השקעות בע

15:00

 3ח "אג

5/10חש 

נגד)א(ד"אין חוו.מתן אישור לתיקון להסדר. 1

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הראשון. 2

 1380153008.05.2012מ "ארזים השקעות בע

15:00

 3ח "אג

4/12חש 

נגד)א(ד"אין חוו.מתן אישור לתיקון להסדר. 1

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הראשון. 2

 33900448,49708.05.2012מ "קמן אחזקות בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום האחרון על חשבון קרן וריבית. 1ח"אג

 568014252,63108.05.2012מ "ספקטרוניקס בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח התקופתי של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

יחיאל , אילן דומניס, ה חביב פרלמן"הודעה בדבר מינויו מחדש של ה. 3

ספקטור ואילנה ספקטור ומינויו לראשונה של מר צביקה שרף כדירקטורים 

.בחברה

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור קביעת גמולם של הדירקטורים. 4

נכון (ח "ש'  מ20 בסך כולל של 2011אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת . 5

.)דולר'  מ5.5- כ, ח זה"למועד דו

בעד)א(בעד

מ "פולישק תעשיות פלסטיקה בע

1119734

7,87708.05.2012 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה. 1ח"אג

בעד)א(בעד.מ כחברה בנציגות"אישור מינויה של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע. 2

בעד)א(בעד.מ כחבר בנציגות"אישור מינויו של מר גיא מני בשם מיטב גל ופנסיה בע. 3

נגד)א(בעד.ח והנאמן"לייצג את מחזיקי אג' פירון ושות. מינויו של משרד עורכי דין מ. 4

בעד)א(בעד.ח והנאמן"מינויו של משרד עורכי דין קליר בנימיני לייצג את מחזיקי אג. 5

 109447399,00208.05.2012מ "כן פייט ביופרמה בע

10:00

דירקטור , למר אילן כהן )בלתי סחירות(אישור הארכת תנאי כתבי אופציה . 1מיוחדת

 2012 במאי 9מיום , באופן שתקופת המימוש תוארך בחמש שנים, בחברה

.2017 במאי 9ועד ליום 

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "חברת פרטנר תקשורת בע

1083484

1,371,62308.05.2012 

10:00

- חבר ב, אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן. 1מיוחדת

PricewaterhouseCoopers כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד)א(בעד

 ואשר נקבע על 2011,לדון בשכר הטרחה שנקבע לרואה החשבון לשנת . 2

.אין קבלת החלטות. ידי ועדת הביקורת

דיון)א(דיון

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 3

.אין קבלת החלטות. 2011

דיון)א(דיון

ר "ד, מר אילן בן דב: ה"אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים ה. 4

עד . אריק שטיינברג ואבי זלדמן, יהל שחר, ר אריה עובדיה"ד, שלמה נס

.לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(בעד.דירקטור חיצוני בחברה, ר אנגל"אישור התגמול המוצע לד. 6

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 7

בעד)א(נגד.אישור תיקונים בתוכנית האופציות של החברה לנושאי משרה. 8

בעד)א(נגד.דירקטור חיצוני בחברה, ר מיכאל אנגל"אישור מתן כתב שיפוי לד. 9

בעד)א(נגד.דירקטור חיצוני בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר בארי בן זאב.10

בעד)א(נגד.דירקטורית בחברה, אסנת רונן' אישור מתן כתב שיפוי לגב.11

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר אריה שטיינברג.12

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר אבי זלדמן.13

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר אילן בן דב.14

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר שלמה נס.15

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר אריה עובדיה.16

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר יהל שחר.17

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

164,82909.05.2012 

12:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר , כפי שיהיו מעת לעת, משרה בחברה

.נמנים על בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ "קבוצת חנן מור אחזקות בע

1102532

27,65009.05.2012 

14:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקר של ' אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות. 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אבי מאור וטל כרמלי כדירקטורים , ה חנן מור"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 4

.כפי שיהיו מעת לעת, משרה בחברה

בעד)א(בעד

 114017010.05.2012מ "ן והשקעות בע"ורדינון נדל

10:00

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

2011.

דיון)א(דיון

כרואי ' פרושן ושות, אישור הארכת כהונת משרד רואי החשבון גולדברג. 2

להסמיך את , החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן ורדינון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיהוד דוד כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.שולה ורדינון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי הייער כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון תורן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי לבוא ורדינון כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.דלית לאוב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גיטרמן דירקטור חיצוני בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מתיתיהו לזרסון כדירקטור חיצוני בחברה.11

 2260191,119,85010.05.2012מ "מבני תעשיה בע

10:00

מבוטלתמבוטלת.1אישור רכישת נכס בנצרת מסיטי . 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.1אישור רכישת נכס בעפולה מסיטי . 2

 3570025010.05.2012מ "מטיס קפיטל בע

13:00

מבוטלת)א(בעדקבלת החלטה בדבר אופן ההצבעה בהסדר הנושים. 1מבוטלת

מ "חץ נכסים והשקעות בע-אלוני

390013

4,341,45610.05.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק פורר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 4840144,58610.05.2012מ "י בע'גוליבר אנרג

11:00

אישור תיקון כתבי השיפוי והתחייבות החברה לשיפוי על פיהם כלפי נושאי . 1מיוחדת

, המכהנים בחברה וכפי שיכהנו מעת לעת, משרה בחברה ובחברות בת

.לרבות בעלי השליטה המכהנים כנושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

10,98510.05.2012 

12:00

דיון וקבלת החלטות בדבר דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד . 1ח"אג

".תשלום הסף"לביצוע 

בעד)א(בעד

קבלת החלטה בדבר אישור הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום . 2

.הריבית ומועד תשלום הסף

בעד)א(בעד

קבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום הקרן אשר היום הקובע . 3

. ודחיית מועד תשלום הסף2012 במאי 19בגינה הינו יום 

בעד)א(בעד

קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום . 4

וזאת עד למועד כינוס אסיפות כלל מחזיקי אגרות החוב לפי , מעת לעת, הקרן

.לצורך אישור ההסדר,  לחוק החברות350סעיף 

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

21,61210.05.2012 

12:00

דיון וקבלת החלטות בדבר דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד . 1ח ד"אג

".תשלום הסף"לביצוע 

בעד)א(בעד

קבלת החלטה בדבר אישור הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום . 2

.הריבית ומועד תשלום הסף

בעד)א(בעד

קבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום הקרן אשר היום הקובע . 3

. ודחיית מועד תשלום הסף2012 במאי 19בגינה הינו יום 

בעד)א(בעד

קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום . 4

וזאת עד למועד כינוס אסיפות כלל מחזיקי אגרות החוב לפי , מעת לעת, הקרן

.לצורך אישור ההסדר,  לחוק החברות350סעיף 

בעד)א(בעד

 802033010.05.2012מ "תעשיות בע. ת.א.ת

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.רגינה אונגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נתנאל בוטבול כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גלאי כדירקטור חיצוני בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 8

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

 לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 9

אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה , ) לעיל8סעיף (מנהלית 

לרבות , כפי שיהיו מעת לעת, או יוענקו על ידי החברה/בחברה אשר הוענקו ו

.לנושאי משרה ולדירקטורים שלבעלת השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1082007

20,77310.05.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.חנה מירצקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רוני אלרואי כדירקטור בחברה. 5

, מ"אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם קמן אחזקות בע. 6

.בעלת השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 108412813,795,30810.05.2012מ "קבוצת דלק בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בן ציון זילברפרב כדירקטור חיצוני בחברה. 3

 109578555,83410.05.2012מ "נקסטקום בע

11:00

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אייל כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קובי פז כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 3

בעד)א(נגד.אישור תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

, בעל השליטה בחברה, אישור התקשרות החברה עם מר גיא ישראלי. 5

.ל החברה"בהסכם העסקה כמנכ

בעד)א(נגד

 1124478159,21010.05.2012מ "בע )2011(קרדן יזמות 

12:00

תיקון הסכם העסקתו של מר יובל רכטר בחברת מילגם חניה סלולארית . 1נדחית

מ"בע

בעד)א(בעד

 110320988,80610.05.2012מ "אורכית תקשורת בע

14:00

בעד)א(בעד.)'סדרה א(אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב . 1נדחית

 112384319,94510.05.2012מ "אורכית תקשורת בע

14:00

בעד)א(בעד.)'סדרה ב(אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

 258012240,43013.05.2012מ "תדיראן הולדינגס בע

10:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד כדירקטור בחברה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד כדירקטור בחברה. 2

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 3

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מבוטלת)א(בעד

מבוטלת)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

מבוטלת)א(נגד.החלפת תקנון החברה. 6

מבוטלת)א(נגד.אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה . 8

או שלבעלי השליטה /שאינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם ו, בחברה

.בחברה אין עניין אישי בהענקתם

מבוטלת)א(נגד

בעל , אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים למר משה ממרוד. 9

.השליטה בחברה

מבוטלת)א(נגד

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר משה ממרוד .10

ר דירקטוריון "כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, בעל השליטה בחברה

.ל החברה"ומנכ

מבוטלת)א(נגד

 112285257,01513.05.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

נגד)א(ד"אין חוו.ח וקביעת סמכויותיה"מינוי נציגות למחזיקי אג. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מתן הוראות לנאמן למנות עו. 2

מ "רוזלם גולד בע'חפציבה ג

1099944

013.05.2012 

12:00

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באספה זו. 1ח"אג

.למשמרת

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין עדי פיגל לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין איה יופה לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 3

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין אברהם וול לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 4

נגד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי עורך דין. 5

מ "רוזלם גולד בע'חפציבה ג

1099951

013.05.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין עדי פיגל לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין איה יופה לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 3

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין אברהם וול לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 4

נגד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי עורך דין. 5

מ "רוזלם גולד בע'חפציבה ג

1099969

013.05.2012 

12:00

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באספה זו. 1ח"אג

.למשמרת

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין עדי פיגל לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין איה יופה לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 3

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין אברהם וול לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 4

נגד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי עורך דין. 5

 110449657,89513.05.2012מ "אורד בע

11:00

 )2006(התקשרות החברה בתוספת להסכם הלוואה עם פלנוס מזנין . 1מיוחדת

.מ"בע. פי.י'מ  ובתוספת להסכם הלוואה עם אוריגו השקעות ג"בע

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון תקנון. 2

 110486836,27313.05.2012מ "אקסלנז ביוסיינס בע

11:00

 )מורי(אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה עם מר משה . 1נדחית

.מבעלי השליטה בחברה, ארקין

בעד)א(בעד

 110530374,60613.05.2012מ "ענני תקשורת בע

10:00

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

2011.

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר את גבאי כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.2012של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אודי מירון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון שיינמן כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.איריס הוד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.דבורה קמחי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית קרן כדירקטור בחברה. 7

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 8

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 9

.משרה בחברה

נגד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים .10

לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים , ונושאי משרה בחברה

.להיחשב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

נגד)א(בעד

אישור תיקון והארכת הסכם התקשרות של החברה עם מר אוהד מירון .11

.באמצעות חברה שבבעלותו, ל ודירקטור בחברה"מנכ

נגד)א(בעד

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

3660024

127,00114.05.2012 

10:00

קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ויכולתה לעמוד . 1ח"אג

.בהתחייבויותיה במועד

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

3660040

21,82014.05.2012 

10:00

קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ויכולתה לעמוד . 1ח"אג

.בהתחייבויותיה במועד

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

 108068841,18514.05.2012מ "איזי אנרגיה בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי רזניק כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור הענקת כתב שיפוי מאחריות למר יוסי רזניק , בכפוף לאישור מינויו. 2

.בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה

בעד)א(נגד

אישור הענקת כתב פטור מאחריות למר יוסי רזניק , בכפוף לאישור מינויו. 3

.בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה

בעד)א(נגד

אדוונסד לוגיסטיקס . די.אל.אי

1084003מ "דוולופמנטס בע

12,39614.05.2012 

14:00

אין . 2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.קבלת החלטות

דיון)א(דיון

גבאי את קסירר , פורר, אישור הארכת כהונת משרד רואי החשבון קוסט. 2

ולהסמיך את דירקטוריון , כרואי החשבון המבקרים של החברה בשנה נוספת

.החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

, בעל השליטה בחברה, ר זיגמונד בלובבנד"אישור מינויו מחדש של ד. 3

.כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

ר "מר דר מכהן כיו. אישור מינויו מחדש של מר חן דר כדירקטור בחברה. 4

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה פונדק כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר נדב פונדק כדירקטור בחברה. 6

בעל מומחיות (אישור כי המינוי של מר גיורא צנציפר כדירקטור חיצוני . 7

 שנים החל 3 הינו לתקופה של 1.5.2011שאושר ביום  )חשבונאית ופיננסית

1.5.2012.מתום האסיפה שהתקיימה ביום 

בעד)א(בעד

מאיה צמרת כדירקטורית חיצונית שאושר ביום ' אישור כי המינוי של גב. 8

 שנים החל מתום האסיפה שהתקיימה ביום 3 הינו לתקופה של 1.5.2011

.1.5.2012

בעד)א(בעד

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח ובעסקת מסגרת לצורך ביטוח . 9

.דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.10



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ר זיגמונד בלובבנד "ד, ל ונשיא החברה"אישור תנאי העסקתו של מנכ.11

במסגרת הסכם , )המכהן גם כדירקטור בחברה והינו בעל השליטה בחברה(

1.1.2012.החל מיום , העסקה חדש

בעד)א(בעד

, ר זיגמונד בלובבנד"ד, ל ונשיא החברה"אישור הבונוס השנתי למנכ.12

וזאת החל מיום , המכהן גם כדירקטור בחברה והינו בעל שליטה בחברה

.1.1.2012

בעד)א(בעד

מוניקה ' גב, אישור תנאי העסקתה של מנהלת הכספים של החברה.13

1.1.2012.החל מיום , במסגרת הסכם העסקה חדש, שטיינקורט

בעד)א(נגד

 1107119241,38314.05.2012מ "ן בע"דלק נדל

10:00

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באספה זו. 1ח"אג

.ל או פקס באמצעות כתבי הצבעה"לנאמן על אופן הצבעתם באמצעות דוא

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 2

. בדבר כינוס אסיפות נושים2012 במאי 13החברה מיום 

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 3

. בדבר ביטול צו הפירוק והצו למינוי מפרק זמני2012 במאי 13החברה מיום 

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 4

 בדבר השעיית צו הפירוק והצו למינוי מפרק 2012 במאי 13החברה מיום 

.זמני

בעד)א(ד"אין חוו

 110982697,77514.05.2012מ "ן בע"דלק נדל

11:00

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 1ח"אג

. בדבר כינוס אסיפת נושים2012 במאי 13החברה מיום 

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 2

.החברה בדבר ביטול צו הפירוק והצו למינוי מפרק זמני

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 3

.החברה בדבר השעיית צו הפירוק וביטול הצו למינוי מפרק זמני

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת , לאור בקשת החברה לכנס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר. 4

למשוך את , החלטה בדבר מתן הוראה לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולנאמן

.בקשת הפירוק

בעד)א(ד"אין חוו

 1125632014.05.2012מ "ן בע"דלק נדל

11:00

ח כה "אג

1/12חש 

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 1

. בדבר כינוס אסיפת נושים2012 במאי 13החברה מיום 

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 2

.החברה בדבר ביטול צו הפירוק והצו למינוי מפרק זמני

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת . 3

.החברה בדבר השעיית צו הפירוק וביטול הצו למינוי מפרק זמני

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת , לאור בקשת החברה לכנס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר. 4

למשוך את , החלטה בדבר מתן הוראה לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולנאמן

.בקשת הפירוק

בעד)א(ד"אין חוו

 109331934,75714.05.2012מ "ן בע"דלק נדל

17:00

בקשת החברה כי בית המשפט יאשר לה לכנס אסיפות לצורך אישור . 1ח"אג

.הסדר מפורט

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.בקשת החברה כי צו הפירוק והצו למינוי מפרק זמני יתבטלו. 2

בעד)א(ד"אין חוו.בקשת החברה החלופית לפיה כי צו הפירוק והצו למינוי מפרק זמני יושעו. 3

הסמכת הנציגות ועורך הדין לקיים משא ומתן עם החברה ובעל השליטה . 4

.בניסיון לשפר את הצעת החברה ובעל השליטה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב. 5

 1101732014.05.2012מ "מלאנוקס טכנולוגיות בע

17:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איל וולדמן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דב בהרב כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.ק כדירקטורית בחברה'גלנדה דורצ' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארווין פדרמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר תומאס וויטרפורד כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

המכהן , אישור תשלום מענק ועדכון בתנאי העסקתו של מר איל וולדמן. 6

.ר דירקטוריון החברה"ל ויו"כמנכ

בעד)א(נגד

 אלף 84- ר החברה כ"ל וכיו"אישור הענקה למר איל וולדמן המכהן כמנכ. 7

.מניות חסומות

בעד)א(נגד

של התגמול לנושאי המשרה הבכירים , על בסיס מייעץ ולא מחייב, אישור. 8

)named executive officers( ידי -כפי שמתאפשר עלSay On Pay"( 

2010 Street Reform and Consumer Protection Act of- Frank Wall-

Dodd"(.

בעד)א(נגד

אישור מחדש ותיקון תוכנית הקצאת מניות לעובדים ונושאי משרה משנת . 9

. של החברה2006

בעד)א(בעד

 כמשרד רואי PriceWaterhouseCoopersמינויו מחדש של משרד .10

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .11

 2260191,119,85015.05.2012מ "מבני תעשיה בע

10:30

 לרבות 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.ח הדירקטוריון"ט רואי החשבון המבקר הכלול בדו"בשכ

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר פישמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.רונית אבן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.ענת מניפז כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מירון איזקסון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה אגרסט כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שי מילוא כדירקטור בחברה. 7

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסיר כמשרד רואי חשבון . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה. 9

 )סטאר מערכות בטחוניות(אס .די.אס

296012מ "בע

015.05.2012 

11:00

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם חברת סטאר . 1נדחית

.בעלת השליטה בחברה, מ"נייט טכנולוגיות בע

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר מרדכי סלומון בעל . 2

.ל החברה"כמנכ, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, השליטה בחברה בעקיפין

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"כיו, איילת חייק' אישור תנאי כהונתה של גב. 3

 507012293,50715.05.2012מ "קבוצת מיחשוב ישיר בע

10:00

בעדצד קשור.אישור תיקון הוראות בתקנון החברה שעניינן שיפוי וביטוח. 1מיוחדת

בעדצד קשור.למעט הוראות שעניינן לשיפוי וביטוח, אישור תיקון תקנון החברה. 2

החלפת כתבי ההתחייבות לשיפוי , כפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

.דירקטורים ונושאי משרה

בעדצד קשור

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 4

.משרה

בעדצד קשור

-  ו2010ח הדירקטוריון של החברה לשנים "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 5

2011.

דיוןצד קשור

בעדצד קשור.מינויו מחדש של מר ניצן ספיר כדירקטור בחברה. 6

בעדצד קשור.מינויו מחדש של מר חיים וייספיש כדירקטור בחברה. 7

בעדצד קשור.דינה עמיר כדירקטורית בחברה' מינויה מחדש של גב. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

-' אלמגור זוהר ושות, מינוי מחדש לכהונה של משרד רואי החשבון בריטמן. 9

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית ,  רואי חשבון

.הבאה ודיווח על שכרו

בעדצד קשור

 54901474315.05.2012מ "פרופיט תעשיות בניה בע

11:00

ר "ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

, )ג( 121בהתאם לתקנה . בהתאמה, ל החברה"דירקטוריון החברה וכמנכ

.לחוק החברות

בעד)א(נגד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צבי יצחקי מבעלי .   2

.ר דירקטוריון החברה"כיו, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר גיא יצחקי מבעלי . 3

.ל החברה"כמנכ, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 1081074408,41815.05.2012מ "איסתא ליינס בע

10:00

אשר אינם דירקטורים , אישור תנאי כהונה של הדירקטורים בחברה. 1מיוחדת

.ר הדירקטוריון"יו, חיצוניים ולמעט מר בועז טופורובסקי

בעד)א(בעד

 10985249,53515.05.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

10:00

דיון)א(דיון.דיון בדבר אי היענות החברה לאף אחת מדרישות המחזיקים. 1ח"אג

דיווח החברה על כך כי אין בידה מקורות מספיקים לתשלום מלוא . 2

.הסכומים למחזיקי אגרות החוב של כל הסדרות

דיון)א(דיון

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות 

1092204מ "בע

304,75015.05.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דב אמיתי כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב בלום כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן לוין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל קרניאל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נעם לויט כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד היימן כדירקטור בחברה. 6

פורר את גבאי כמשרד רואי חשבון , אישור מינויו מחדש של משרד קוסט. 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1101518394,47715.05.2012מ "ביוליין אר אקס בע

11:00

בעד)א(בעד.ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ר רפי הופשטיין כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל אנגל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרידמן כדירקטור בחברה. 4

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 5

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ותיקון תקנון החברה בהתאם, הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 6

בעד)א(בעד.העוסקת ברישום תעודות מניה,  בתקנון החברה6.1תיקון הוראה . 7

 2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

.ובנושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה

דיון)א(נגד

. פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

1121730

732,43415.05.2012 

17:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זמי אברמן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל בן יורם כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק בראון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרק גרמיאן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.מוריה קווית כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.חווה מרצקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נחום רוסמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה. 8

דיון)א(נגד.נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה. 9

 1086537015.05.2012מ "ינג בע'גיוון אימג

16:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נחום שמיר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.ענת לוינשטיין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של פרופ. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריה בורנשטיין כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר סטנלי סטרן כדירקטור בחברה. 7

, המכהן כנשיא, אישור הענקת מענק שנתי ותגמול הוני למר נחום שמיר. 8

ל החברה"דירקטור ומנכ

בעד)א(נגד

 כמשרד רואי חשבון מבקר KPMGמינויו מחדש של משרד סומך חייקין . 9

.של החברה והסמכת ועדת הביקורת והדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

2011.

דיון)א(דיון

דיון)א(נגד.נושאים נוספים שיעלו באסיפה.11

 25701457,12416.05.2012מ "נפקו סטאר בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי בן דוד כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.סמדר אביסרור כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

כמשרד רואי חשבון מבקר של ' אישור מינויו של משרד ברזילי ושות. 5

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף שקד כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 8

ה יוסף "מתן התחייבות לשיפוי לה, )8- ו7(בכפוף לאישור מינויים בסעיפים . 9

וכן אישור הכללתו בפוליסת , דירקטורים חיצוניים בחברה, שקד ויהודה כהן

המועמדים מחדש , ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה

.לכהונה

בעד)א(בעד

מתן התחייבות כתבי פטור , )8- ו7(בכפוף לאישור מינויים בסעיפים .10

, דירקטורים חיצוניים בחברה, ה יוסף שקד ויהודה כהן"מאחריות לה

.המועמדים מחדש לכהונה כדירקטורים

בעד)א(נגד

 49500366,93316.05.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1נדחית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1096171114,97516.05.2012מ "מדיגוס בע

11:00

ר גבי סרוסי כדירקטור "אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של ד. 1מיוחדת

.חיצוני בחברה לכהונה שלישית

בעד)א(נגד

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר אורי הרשקוביץ . 2

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

 338012214,38917.05.2012מ "מר תעשיות בע.ח

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 2

וזאת בהתאם לחוק ייעול , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, בחברה

.אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 3

, )ה חיים מר ויצחק בן בסט"ה(שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה , בחברה

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

, אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

.מנהלית

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.ל החברה"דירקטור ומנכ, אישור מנגנון מענק שנתי למר מריאן כהן. 5

 40101818,28217.05.2012מ "ניא בע-פלג

11:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.2012החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

יוסי שחק וחי , אטי יוחאי, ה פנחס אוסלרנה"אישור מינויים מחדש של ה. 3

בהתאם לכתב ההצבעה , למיטב הבנתנו. כדירקטורים בחברה' נטוביץ

.מינויים אלו מבוצעים כמקשה אחת, המצורף לדוח העסקה

בעד)א(בעד

 401018017.05.2012מ "ניא בע-פלג

12:00

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה אשר . 1מיוחדת

.לרבות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה, מכהנים בחברה

בעד)א(בעד

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240080

15,97617.05.2012 

12:30

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באסיפה זו. 1נדחית

.לנאמן על אופן הצבעתם

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.אי נקיטת פעולות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין. 3

 1106806181,24217.05.2012מ "קמן קפיטל בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.רגינה אונגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נתי בוטבול כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.צולר כדירקטורית בחברה-דניאלה ירון' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 6

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק16תיקון 

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 7

אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה , ) לעיל6סעיף (מנהלית 

לרבות , כפי שיהיו מעת לעת, או יוענקו על ידי החברה/בחברה אשר הוענקו ו

.לנושאי משרה ולדירקטורים שלבעלת השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

בעד)א(נגד

 1081926020.05.2012מ "אפקון טכנולוגיות בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים שוטפים כלליים מחדש . 1מבוטלת

.בעלת השליטה בחברה, מ"עם חברת אפקון החזקות בע

מבוטלת)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם חברת אפקון החזקות . 2

.בעלת השליטה בחברה, מ"בע

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 109604948,97220.05.2012מ "ביו ויו בע

12:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 3

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמנואל  גיל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישה סיטון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה. 9

ל ודירקטור "המכהן כמשנה למנכ, אישור תשלום מענק למר יובל הררי.10

.בחברה

בעד)א(נגד

כדירקטורית חיצונית  )גורן(קי רוזנבלום 'ג' אישור מינויה מחדש של גב.11

.בחברה לכהונה שלישית

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר נדיב ארבר כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה .12

.שלישית

בעד)א(בעד

מ "ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע

1103621

48,70520.05.2012 

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברת ניסקו טק . 1נדחית

.מ"בע )1994(

בעד)א(בעד

מבעלי השליטה , ריקי ניצן בתו של מר ניצן' אישור המשך העסקתה של גב. 2

.כמנהלת תחום המיתוג בחברה ואישור תנאי העסקתה, בחברה

בעד)א(בעד

 )1993(אישור התקשרות החברה בשני הסכמים עם ארדן תעשיות חשמל . 3

.מ"ועם מגה אור החזקות בע, חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה, מ"בע

בעד)א(בעד

מ "איתוראן איתור ושליטה בע

1081868

1,952,13221.05.2012 

15:00

 Ituran Systems de Monitoramentoאישור התקשרות חברת הבת . 1מיוחדת

Ltda 23.2.201. בהסכם עם מר אבנר קורץ בקשר עם קבלת השירותים מיום

בעד)א(נגד

מ "גדות תעשיות ביוכימיה בע

1107796

137,50521.05.2012 

17:00

דיון)א(דיון.דיווח ועדכון מטעם החברה לאור עסקאות שדווחו לאחרונה. 1ח"אג

דיון)א(דיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"החלטה בנושאים שונים שיועלו בישיבה ע. 2

 109595950,40021.05.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

15:30

קבלת החלטה בנוגע למזכר העקרונות למכירת חלק מהזכויות . 1נדחית

.)החלטה מיוחדת(המשועבדות במקרקעין בוואדי סאליב 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.)החלטה מיוחדת(קבלת החלטות בנוגע להסכם הלוואת הבעלים . 2

 1126176021.05.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

15:30

ח א "אג

4/12חש 

קבלת החלטה בנוגע למזכר העקרונות למכירת חלק מהזכויות . 1

.)החלטה מיוחדת(המשועבדות במקרקעין בוואדי סאליב 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.)החלטה מיוחדת(קבלת החלטות בנוגע להסכם הלוואת הבעלים . 2

  19701252,06022.05.2012מ "כתר הוצאה לאור בע

 9:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

יעקב , עמוס מר חיים, אשר רשף, ה צלי רשף"אישור מינויו מחדש של ה. 2

.יצחק נבו  ומיכה לוין כדירקטורים בחברה, אילון

בעד)א(נגד

אישור מינויו של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה והסמכת . 3

.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.מ"אישור מכירת מניות ארלדן השקעות בע. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 25902484,341,99822.05.2012מ "בתי זקוק לנפט בע

11:00

אישור המחאת גמול הדירקטורים לו זכאים דירקטורים המועסקים על ידי . 1נדחית

מבעלות  )או חברה קשורה שלה במישרין או בעקיפין(מ "החברה לישראל בע

או לחברות הקשורות (למעסיקם , המכהנים מעת לעת, השליטה בחברה

.וזאת בהתאם לבקשת הדירקטורים המועסקים )למעסיקם

בעד)א(בעד

יעל אנדורן קרני כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

 4950105,26122.05.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

 562009191,13722.05.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:00

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של כתבי הצבעה עד ליום חמישי . 1ח"אג

.החלטה זו התקבלה פה אחד במועד האסיפה. 2012 במאי 31

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(בעדמינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 2

בעד)א(בעד.בחירת נציגות משותפת. 3

נגד)א(נגד.בחירת נציגות נפרדת. 4

נגד)א(נגד.מינוי נציגות המורכבת משני חברי בנציגות. 5

בעד)א(בעד.מינוי נציגות המורכבת משלושה חברים בנציגות. 6

בעד)א(בעד.באמצעות מר דנאור ארז- מינוי פסגות כחבר נציגות שלא בשכר . 7

בעד)א(בעד.באמצעות מר יוני שר- מינוי הראל ביטוח כחבר נציגות שלא בשכר . 8

באמצעות מר - מינוי מנורה מבטחים גמל כחבר נציגות שלא בשכר . 9

.שמואל אשל

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.ד עופר שפירא כחבר נציגות בשכר"מינויו של עו.10

נגד)א(נגד.ד עודד גולדשיין כחבר נציגות בשכר"מינויו של עו.11

 562007547,94822.05.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:00

בעד)א(בעדמינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

בעד)א(בעד.בחירת נציגות משותפת. 2

נגד)א(נגד.בחירת נציגות נפרדת. 3

נגד)א(נגד.מינוי נציגות המורכבת משני חברי בנציגות. 4

בעד)א(בעד.מינוי נציגות המורכבת משלושה חברים בנציגות. 5

באמצעות מר - מינוי מנורה מבטחים גמל כחבר נציגות שלא בשכר . 6

.שמואל אשל

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.באמצעות מר יוני שר- מינוי הראל ביטוח כחבר נציגות שלא בשכר . 7

בעד)א(בעד.באמצעות מר דנאור ארז- מינוי פסגות כחבר נציגות שלא בשכר . 8

נגד)א(נגד.ד עופר שפירא כחבר נציגות בשכר"מינויו של עו. 9

נגד)א(נגד.ד עודד גולדשיין כחבר נציגות בשכר"מינויו של עו.10

 109389723,97122.05.2012מ "פולאר תקשורת בע

12:00

ויכולת החברה לעמוד , דיווח נציגי החברה אודות מצב עסקי החברה. 1ח"אג

.ובפרט כלפי מחזיקי אגרות החוב, בהתחייבויותיה בכלל

דיון)א(דיון

 ובקשר עם 2011,דיון בקשר עם הדוחות הכספיים של החברה לשנת . 2

.עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי הוראות שטר הנאמנות

דיון)א(דיון

מ "בנין חברה להשקעות בע

6050025

022.05.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.מתן אישור להעברת סכום הנאמנות לידי הנאמנים בהקפאת ההליכים. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 386011119,47623.05.2012מ "קווינקו בע )ז.י(

16:00

אישור הצעת רכש חליפין מלאה לרכישת מניות הציבור בחברת הבת . 1מבוטלת

.)QLI(מ "ר אינטרנשיונל בע'קווינקו להז

מבוטלת)א(נגד

 1096148429,59823.05.2012מ "בע. ק.קבוצת גולף א

10:00

לתקופת , כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו מחדש של מר בזיל גמזו. 1מיוחדת

. שנים3כהונה נוספת בת 

בעד)א(בעד

 3390368,04724.05.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

מבוטלתמבוטלת.אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב. 1מבוטלת

 386011120,98024.05.2012מ "קווינקו בע )ז.י(

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של גברת רות ברגר כדירקטורית חיצונית בחברה. 1נדחית

מ "בע)1989(קציר קרן השקעות

556019

6,34224.05.2012 

11:00

בעד)א(נגד.פרו ודש מיזוגים-אישור התקשרות החברה במערכת הסכמים עם אינווסט. 1נדחית

בעד)א(נגד.אישור מסגרת לביצוע ההקצאה הפרטית על ידי החברה. 2

אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה עם קרדן לביצוע השקעה של . 3

.במסגרת ההקצאה הפרטית וכחלק בלתי נפרד ממנה, קרדן בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור לקבלת התחייבות להשקעה בחברה מאת דש איפקס הולדינגס. 4

לתקופה של " עסקת מסגרת"ב, אישור התקשרות החברה עם דש מיזוגים. 5

.שלוש שנים

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.החלפת תקנון החברה בנוסח המוצע. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר יאיר אפרתי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.ה ויקטור שמריך כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של ה. 8

בעד)א(נגד.ה יריב כספי כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של ה. 9

בעד)א(נגד.שלומית ארדן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של הגב.10

בעד)א(נגד.ה עמית בן יהודה כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של ה.11

הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים הממונים וכן לדירקטורים החיצוניים .12

.המכהנים בחברה בנוסח המוצע

בעד)א(נגד

הענקת כתבי פטור לדירקטורים הממונים וכן לדירקטורים החיצוניים .13

.המכהנים בחברה בנוסח המוצע

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי .14

".Claims Made"משרה בחברה מסוג 

בעד)א(נגד

אשר , אישור הענקת תגמול לכל הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים.15

ר דירקטוריון "למעט יו, יכהנו בחברה לאחר מועד השלמת הסכם המסגרת

.החברה

בעד)א(נגד

בכפוף (ר דירקטוריון החברה "אישור תנאי התגמול למר יאיר אפרתי כיו.16

.)ר הדירקטוריון על ידי דירקטוריון החברה"למינויו לתפקיד יו

בעד)א(נגד

בעד)א(נגדמ"אדן אנרגיה בע- שינוי שם החברה ל.17

אין . 2010דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת .18

.קבלת החלטות

דיון)א(דיון

ח המבקר של "ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רו"מינוי משרד רו.19

החברה

בעד)א(בעד

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920061

024.05.2012 

14:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום הקרן והריבית. 1נדחית

 109428397,62124.05.2012מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1נדחית

.משרה בחברה ובחברות הבת

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 2

.ונושאי משרה בחברה ובחברות הבת

בעד)א(בעד

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר שאול זילברשטיין . 3

ר דירקטוריון "כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, מבעלי השליטה בחברה

.פעיל של החברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

חברה , מ"אישור התקשרות החברה בהסכמים עם טרקלין חשמל בע. 4

לקבלת שירותי רצפת , בשליטת בעל השליטה בחברה מר שאול זילברשטיין

.או שירותים נלווים/מכירה ו

בעד)א(בעד

חברה בשליטת , מ"אישור השתתפות החברה בעלויות טרקלין חשמל בע. 5

.בירידי מכירות, בעל השליטה בחברה מר שאול זילברשטיין

בעד)א(נגד

 1102482024.05.2012מ "אמריס אחזקות בע

10:00

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות . 1ח"אג

.לנאמן על הצבעתם

בעד)א(ה.אין ח

התנגדות להצעת החברה לרכישת החזקות החברה בשרשור /הסכמה. 2

.ח" ש22000000בחברת הנפט קלינינגרד נפט בתמורה לסך של 

נגד)א(ה.אין ח

בעד)א(ה.אין ח.מינוי משרד דנצינגר ברימר לוין לייצג את המחזיקים. 3

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240080

15,97624.05.2012 

15:30

דיון וקבלת החלטה בקשר עם הצעות החברה אשר הובאו בפני מחזיקי . 1ח"אג

 ובהצעות 17/5/2012אגרות החוב במסגרת האסיפה שהתקיימה ביום 

.י החברה"נוספות ככל שיובאו בפני המחזיקים ע

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. 2

או /דיון וקבלת החלטות בנושאים נוספים שיועלו באסיפה על ידי הנאמן ו. 3

.מחזיקי אגרות החוב

דיון)א(דיון

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

756015

250,28028.05.2012 

10:00

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר נחום שויצקי כדירקטור . 1מיוחדת

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר שמעון חפץ כדירקטור . 2

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

  1080985755,20128.05.2012מ "ישרוטל בע

 9:00

דיון)א(דיון2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שינוי הוראה בתקנון החברה. 3

, וליאן לואיס וסימון לואיס'ה לג"אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי לה. 4

.המכהנים כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

לואיס , מר יעקב גולדמן, ה רויטל דגני"אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי לה. 5

ליאור רביב ומשה מגיד כך שיכלול גם אחריות דירקטור לנפגע הפרה , האריס

.בהליך מנהלי על פי חוק ניירות ערך

בעד)א(נגד

 108432625,01528.05.2012מ "אריקום תוכנה בע

16:00

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור התקשרות בעסקת מיזוג. 2

 1113398187,84828.05.2012מ "ן בע"סקורפיו נדל

14:00

בחברת  )50%(אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת אחזקותיה . 1נדחית

Grechetto Holdings Ltd.הבת 

בעד)א(בעד

ה שמעון "אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים המכהנים ה. 2

דוד גרנות ושלומי הולנדר אשר הינם בעלי זיקה לבעלי השליטה , מנחם

, בין היתר, בחברה או שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

.בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה . 3

אשר אינם בעלי זיקה לבעל השליטה או שלבעל השליטה בחברה , בחברה

.בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, בין היתר, עניין אישי בהענקתם

בעד)א(בעד

דוד , ה שמעון מנחם"אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים המכהנים ה. 4

גרנות ושלומי הולנדר אשר הינם בעלי זיקה לבעלי השליטה בחברה או 

.שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

נגד)א(נגד

אישור הענקת כתבי פטור אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה . 5

אשר אינם בעלי זיקה לבעל השליטה או שלבעל השליטה בחברה , בחברה

.עניין אישי בהענקתם

נגד)א(נגד

 111811622,07728.05.2012מ "יקס בע'פרוטאולוג

15:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

עדכון האסיפה הכללית על קביעת שכרם של רואי החשבון המבקרים של . 2

.החברה בהתאם להחלטת הדירקטוריון

בעד)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של . 3

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 4

בעד)א(בעד.שינוי תקנון החברה. 5

 11250126,66128.05.2012מ "שמן משאבי נפט וגז בע

12:00

כ "סה(של החברה  )2סדרה ( אופציות 79,954,145- אישור הקצאה כ. 1נדחית

ה אברהם נניקשווילי ויעקב בן "לבעלי השליטה ה ) אופציות159,908,290

.ללא תמורה, זקן

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

תיקון תקנון החברה כל שתתבצע הגדלת הון המניות הרשום של החברה . 2

.וכן יוגבל סכום השיפוי המירבי לדירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(בעד

או /אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ו. 3

לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או , יכהנו בחברה מעת לעת

.קרוביהם של בעלי שליטה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 4

לרבות נושאי , או יכהנו בחברה מעת לעת/משרה בחברה אשר מכהנים ו

.משרה ודירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם של בעלי שליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 5

לתקופת , או יכהנו בחברה מעת לעת/ונושאי משרה בחברה אשר מכהנים ו

. שנים3ביטוח שלא תעלינה במצטבר על 

בעד)א(בעד

אישור מינויו לראשונה של מר יואל ביסמוט כדירקטור בחברה ואישור . 6

.תנאי כהונתו

בעד)א(בעד

 339016816,99528.05.2012מ "קמן אחזקות בע

15:00

דיון)א(דיוןדיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

 356006712,63928.05.2012מ "סובריין נכסים בע

13:00

דיון)א(דיון.עדכון מאת החברה. 1נדחית

דיון)א(דיון.דיווח מאת הנציגות. 2

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

85,74928.05.2012 

11:00

לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה על העמדת אגרות החוב . 1ח"אג

וזאת לשם  , 2021 ביוני 21של החברה לפרעון מיידי עד ליום  )'סדרה ב(

.המשך ניהול משא ומתן עם החברה

נגד)א(נגד

- לקבל את החלטת הדחייה אך זאת רק בכפוף לכך שעד ליום חמישי ה. 2

.יתקיים אחד מהתנאים, 12:00 בשעה 2012, במאי 31

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

028.05.2012 

11:00

ח ב "אג

1/12חש 

לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה על העמדת אגרות החוב . 1

וזאת לשם  , 2021 ביוני 21של החברה לפרעון מיידי עד ליום  )'סדרה ב(

.המשך ניהול משא ומתן עם החברה

נגד)א(נגד

- לקבל את החלטת הדחייה אך זאת רק בכפוף לכך שעד ליום חמישי ה. 2

.יתקיים אחד מהתנאים, 12:00 בשעה 2012, במאי 31

בעד)א(בעד

 3390367,51529.05.2012מ "קמן אחזקות בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רוני אלרואי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.דנה כספי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יחיאל חדד כדירקטור חיצוני בחברה. 5

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

736579

951,62729.05.2012 

12:00

ותיקון תקנון ותזכיר החברה , הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1מיוחדת

.בהתאם

בעד)א(בעד

 108422730,81229.05.2012מ "טלכור טלקום בע

10:00

דיון)א(ד"אין חוו.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.אילנה דיאמנט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר בן ציון דיאמנט כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר דב דקל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר מור יעקב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(ד"אין חוו.תמר מנע כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 7

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר עודד תדמור כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה. 9

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1095405מ "בע

15,00629.05.2012 

10:00

וקביעת , כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו מחדש של מר ירון קולס. 1נדחית

גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם למקובל 

.בחברה

בעד)א(נגד

 3אישור מינויו מחדש של מר רפי הופשטיין כדירקטור בחברה בקבוצה . 2

וקביעת גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם 

.למקובל בחברה

בעד)א(נגד

 3אהוד קוקיה כדירקטור בחברה בקבוצה ' אישור מינויו לראשונה של פרופ. 3

.והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם למקובל בחברה

בעד)א(נגד

 1104744123,68329.05.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר אלי יוסף כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר אמיר שוהם כדירקטור בחברה. 3

מינוי מר ארז ,  לעיל1בכפוף לאישור מינויו של מר ארז מלצר בסעיף . 4

.ר דירקטוריון החברה"מלצר כיו

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "בכפוף לאישור מינויו של מר ארז מלצר כדירקטור וכיו. 5

מוצע לאשר תנאי התקשרות החברה בהסכם ,  לעיל4- ו1החברה בסעיפים 

ר דירקטוריון "כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, ניהול עם מר ארז מלצר

.פעיל של החברה

בעד)א(בעד

 1119387165,58829.05.2012מ "סולקון תעשיות בע

10:00

אישור התקשרות החברה במספר הסכמים כחלק מהמכירת אחזקות בעלי . 1מיוחדת

.המניות בחברה לקרן פורטיסימו

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1098300

40,86529.05.2012 

10:00

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר יוסף מימן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר ליאו מלמוד כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר מנחם מורג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר דניאל וקנין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אירית אילוז כדירקטורית בחברה' מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר סביו סיילאן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.רויטל דגני כדירקטורית בחברה' מינויה מחדש של גב. 8

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

הסמכת דירקטוריון החברה לבצע איחוד הון במניות החברה ולתקן את .10

.תקנון החברה בהתאם

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(נגד.נושאים נוספים שיעלו באסיפה.11

מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

1085497

101,47829.05.2012 

10:30

דירקטור חיצוני , אישור הקצאת אופציות של החברה למר בן ציון ויינר. 1נדחית

.בחברה

בעד)א(נגד

דירקטור חיצוני , אישור הקצאת אופציות של החברה למר דוד גרוסמן. 2

.בחברה

בעד)א(נגד

 8290102,357,05230.05.2012מ "דלק מערכות רכב בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר את גבאי כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1094473124,25230.05.2012מ "כן פייט ביופרמה בע

11:00

בשבעה , )6סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1מיוחדת

31.12.2012.באופן שמועד פקיעתם יהא יום , חודשים

בעד)א(נגד

 555009036,94130.05.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב. 3

בעד)א(ד"אין חוו.)'סדרה ג(תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות המורכבת מחבר נציגות אחד. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות המורכבת משלושה חברי בנציגות. 6

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר גזית לנציגות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.ד זאב מאי לנציגות"מינוי עו. 8

נגד)א(ד"אין חוו.ל לנציגות'מינוי מר איתי אנצ. 9

נגד)א(ד"אין חוו.רניאק לנציגות'מינוי מר מיכאל צ.10

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר נתן פולבר לנציגות.11

בעד)א(ד"אין חוו.קביעת סמכויותיה של הנציגות המשותפת.12

בעד)א(ד"אין חוומימון פעולות הנאמן והנציגות המשותפת13..

 55501088,76230.05.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב. 3

בעד)א(ד"אין חוו.)'סדרה ג(תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות המורכבת מחבר נציגות אחד. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות המורכבת משלושה חברי בנציגות. 6

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר גזית לנציגות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.ד זאב מאי לנציגות"מינוי עו. 8

נגד)א(ד"אין חוו.ל לנציגות'מינוי מר איתי אנצ. 9



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.רניאק לנציגות'מינוי מר מיכאל צ.10

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר נתן פולבר לנציגות.11

בעד)א(ד"אין חוו.קביעת סמכויותיה של הנציגות המשותפת.12

בעד)א(ד"אין חוומימון פעולות הנאמן והנציגות המשותפת13..

 555011626,84030.05.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1ח ג"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב. 3

בעד)א(ד"אין חוו.)'סדרה ג(תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות המורכבת מחבר נציגות אחד. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות המורכבת משלושה חברי בנציגות. 6

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר גזית לנציגות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.ד זאב מאי לנציגות"מינוי עו. 8

נגד)א(ד"אין חוו.ל לנציגות'מינוי מר איתי אנצ. 9

נגד)א(ד"אין חוו.רניאק לנציגות'מינוי מר מיכאל צ.10

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר נתן פולבר לנציגות.11

בעד)א(ד"אין חוו.קביעת סמכויותיה של הנציגות המשותפת.12

בעד)א(ד"אין חוומימון פעולות הנאמן והנציגות המשותפת13..

 26401019,33031.05.2012מ "גפן השקעות ביומד בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.ר בן ציון ויינר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אפרת רומנו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

המכהן , ר בן ציון ויינר"אישור הארכת מועד פקיעת האופציות שהוענקו לד. 8

.כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 382010141,60231.05.2012מ "מיחשוב בע. ת.מ.א

15:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

ח יוסף שמעוני כמשרד רואי חשבון "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

.דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, מבקר של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם יעקבי כדירקטור חיצוני בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

עידית פרידמן ויס כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה מחדש של גב. 4

.בחברה

בעד)א(בעד

 1087949615,66331.05.2012. וי.קרדן אן

15:00

דיון)א(דיון.פתיחה. 1שנתית

דיון)א(דיון.2011הצגת פעילות החברה בשנת . 2

דיון)א(בעד.פ הדין ההולנדי"אימוץ הדוחות הסטטוטוריים הערוכים ע. 3

דיון)א(דיון.דיון ביישום קוד הממשל התאגידי על ידי חברה. 4

בעד)א(בעד.2012מינוי רואה חשבון מבקר לחברה לשנת . 5

שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחובתם בקשר לדוחות הכספיים לשנת . 6

2011.

בעד)א(נגד

שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחובתם בקשר לדוחות הכספיים . 7

.2011לשנת 

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחבותם עד למועד האסיפה. 8

בעד)א(נגד.שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחבותם עד למועד האסיפה. 9

 11בכפוף לאישור סעיף ,  לתקנון החברה45.2-  ו9 8 ,7,תיקון סעיפים .10

.שעל סדר היום

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. ועד בכלל46 עד 10-  ו6,5,1תיקון סעיפים .11

 4שנור כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של . אישור מינויו של מר א.12

.שנים

בעד)א(נגד

 4חרון כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של . אישור מינויו של מר מ.13

.שנים

בעד)א(נגד

 4מאי כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של . אישור מינויו של מר א. 14

.שנים

בעד)א(נגד

 4שלדון כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של . אישור מינויו של מר פ.15

.שנים

בעד)א(נגד

 4אורן כדירקטור שאינו אקזקוטיבי  לתקופה של . י.אישור מינויו של מר ש.16

.שנים

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.קביעת התגמול לחברי הדירקטוריון המנהל. 17

 2009בגין שנים  )לשעבר(הענקת אופציות לחברי הדירקטוריון המנהל .18

.2011עד 

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול לדירקטוריון החברה.19

בעד)א(נגד.ל החברה"קביעת תגמול לדירקטור אקזקוטיבי ומנכ.20

בעד)א(נגד.קביעת תגמול לדירקטורים שאינם אקזקוטיביים.21

בעד)א(נגד.ח התגמול של החברה"אישור דו.22

הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק זכויות .23

.לרכישת מניות החברה

בעד)א(נגד

הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה .24

)Preemptive rights( במניות החברה.

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.הסמכת הדירקטוריון החברה לרכוש מניות של החברה.25

בעד)א(דיון.מדיניות חלוקת דיבידנדים.26

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240064

031.05.2012  

 9:30

בעד)א(בעד.של החברה )'סדרה א(לאשר דחייה חלקית של פירעון אגרות החוב . 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

37,78031.05.2012 

12:00

 )'סדרה א(אישור דחית מועד ביצוע תשלום הריבית לבעלי אגרות החוב . 1ח"אג

.2021 ליוני 21 ליום 2021 ליוני 3-שנקבע ליום ה

בעד)א(נגד

 2160103,67803.06.2012מ "טק בע-אלדן

12:00

דיון)א(דיון.2010דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

 ברייטמן אלמגור זוהר Deloitte,אישור מינויו של משרד רואה החשבון  . 2

כרואה החשבון המבקר של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה 

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

כדירקטור , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו של מר אליהו זמיר. 3

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו של מר מלניק מרום אהד. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה. 5

בעד)א(בעד.שלי משקיף כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 7

בעד)א(בעד.אישור רכישת פוליסת שיפוי וביטוח. 8

אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי עבור נושאי משרה ודירקטורים כולל כאלו . 9

.שהינם בעלי שליטה בחברה

בעד)א(נגד

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 

593038מ "בע

4,286,09903.06.2012 

10:30

כהן כדירקטורית חיצונית - פנינה ביטרמן ' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

.בבנק

בעד)א(בעד

 1119189005.06.2012. פרולור ביוטק אינק

11:30

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר פואד פארס כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר מריאן גורצקי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר אברהם הברון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.ין שאו כדירקטורית בחברה'ג' מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר שי נוביק כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה. 7

כמשרד רואי החשבון מבקרים ' אישור מינויו מחדש של משרד יראל ושות. 8

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה. 9

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

5,13305.06.2012 

16:00

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעה באמצעות כתב . 1ח"אג

.הצבעה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הפקדת כספים אצל הנאמן. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מר דרור אדם- צמצום הנציגות לחבר נציגות אחד . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מר אדוארד קלר- צמצום הנציגות לחבר נציגות אחד . 4

 698024798,40406.06.2012מ "פולאר השקעות בע

15:00

מ אשר "ד עדי פיגל באשר למו"עדכון נושי אגרות החוב על ידי הנציגות ועו. 1נדחית

.התנהל עם החברה וקרן אוריגו

דיון)א(דיון

 6980296006.06.2012מ "פולאר השקעות בע

15:00

מ "ד עדי פיגל באשר למו"עדכון נושי אגרות החוב על ידי הנציגות ועו. 1נדחית

.שהתנהל עם החברה וקרן אוריגו

דיון)א(דיון

 1117795182,14106.06.2012מ "אינטק פארמה בע

11:00

, אישור תיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גיורא קרני. 1מיוחדת

.ל ודירקטור בחברה"מנכ

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק16תיקון 

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

אישור מתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי , ) לעיל2סעיף (מנהלית 

.שאינם בעלי שליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(נגד

 408013007.06.2012מ "ן בע'רפיד ויז

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

ה "אלי כהן וה, רון ויסברג, ה שמשון מרפוגל"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.רינות ויעל נמרודי ברנט כדירקטורים בחברה- סמדר נמרודי

בעד)א(נגד

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, מ" דולר לחברת הכשרת הישוב בישראל בע256אישור תשלום בסך של . 4

בגין חלקה של החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים , בעלת השליטה בחברה

.ונושאי משרה של קבוצת הכשרת הישוב

בעד)א(בעד

 110223512,86707.06.2012מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

11:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר ישעיהו יקיר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

בעד)א(בעד.רפאל קטן כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר פלג כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צחי סולטן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.דורית סלינגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.ר יהודה קריב כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 8

בעד)א(בעד.ר יואב קידר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 9

ר דירקטוריון "יו, אישור החזר חלק מהוצאות הטיסה והלינה למר רון לונג.10

.2012 במרץ 28בגין השתתפותו בישיבת הדירקטוריון ביום , לשעבר בחברה

בעד)א(בעד

נושאי משרה , ה צחי סולטן וניר פלג"מוצע לאשר הענקת כתב שיפוי לה.11

למשך , בעלת השליטה בחברה, מ"בחברה ומבעלי השליטה בסולג פיתוח בע

. שנים3- תקופה של כ

בעד)א(בעד

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

19,73407.06.2012 

10:00

-ח א"אג

זרה

בין , שסמכויותיה יהיו )'סדרה א(אישור מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב . 1

לנהל משא ומתן אל מול נציגי החברה וכן למנות יועצים ומומחים , היתר

.מטעמה

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.אישור כי בנציגות מחזיקי אגרות החוב יכהן חבר אחד. 2

בעד)א(נגד.אישור כי בנציגות מחזיקי אגרות החוב יכהנו שני חברים. 3

נגד)א(בעד.אישור כי בנציגות מחזיקי אגרות החוב יכהנו שלושה חברים. 4

נגד)א(בעד.ד עודד גולדשטיין לנציגות מחזיקי אגרות החוב"מינויו של עו. 5

בעד)א(בעד.מינויו של מר מעין פז לנציגות מחזיקי אגרות החוב. 6

נגד)א(בעד.מינויו של מר טוביה אבן לנציגות מחזיקי אגרות החוב. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.מנויו של מר שמואל אשל לנציגות מחזיקי אגרות החוב. 8

בעד)א(בעד.'ח מסדרה א"אישור מינוי יועץ משפטי למחזיקי אג. 9

בעד)א(בעד.ליועץ משפטי' פירון ושות. מינויו של משרד עורכי דין מ.10

נגד)א(בעד.גרשט ליועץ משפטי- מינויו של משרד עורכי דין נאור.11

נגד)א(בעד.ד עודד גולדשטיין ליועץ משפטי"מינויו של עו.12

 11230172,012,00107.06.2012. אינק, לייבפרסון

10:00

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר רוברט לוקאסקיו כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר קווין לאבאן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.2009אישור תיקון תכנית התגמול ההוני הקיימת בחברה משנת . 3

ב כמשרד רואי החשבון " ארהBDOאישור מינויה מחדש של פירמת . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

של התגמול לנושאי המשרה הבכירים , על בסיס מייעץ ולא מחייב, אישור. 5

.)"Say On Pay"(בחברה 

בעד)א(נגד

 10986233,11507.06.2012מ "ן בע"ליטו נדל

10:00

תוך החרגה של המניות , אישור מכירת אחזקות החברה בחברת הבת. 1ח"אג

מהשעבוד השוטף

נגד)א(נגד

 1115088007.06.2012מ "ן בע"ליטו נדל

10:00

ח א "אג

8/09חש 

תוך החרגה של המניות , אישור מכירת אחזקות החברה בחברת הבת. 1

מהשעבוד השוטף

נגד)א(נגד

 1118140007.06.2012מ "ן בע"ליטו נדל

10:00

ח א "אג

2/10חש 

תוך החרגה של המניות , אישור מכירת אחזקות החברה בחברת הבת. 1

מהשעבוד השוטף

נגד)א(נגד

 10810822,012,65610.06.2012מ "פרוטרום תעשיות בע

12:00

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

2011.

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, ון פרבר'אישור מינויו מחדש של מר ג. 2

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, מאיה פרבר' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, סנדרה פרבר' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר הנס האבדהאלדן. 5

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר גיל ליידנר. 6

- חבר ב, אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן. 7

PricewaterhouseCoopers כרואה החשבון המבקר של החברה לשנים 

. ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה2012-2011

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון תקנון החברה. 8

תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים שאינם בעל . 9

.השליטה או קרובו

בעד)א(בעד

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה או .10

.קרובו

בעד)א(בעד

הרחבת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעל השליטה או .11

.קרובו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.12

נגד)א(נגד.מתן פטור לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.13

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1095405מ "בע

52,61010.06.2012 

11:30

, )3סדרה (אישור הסדר הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1מיוחדת

.2014 במאי 06באופן שמועד פקיעתם יהא ביום , בשנתיים

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1115575מ "בע

1,01810.06.2012 

11:00

, )3סדרה (אישור הסדר הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1אופציה

.2014 במאי 06באופן שמועד פקיעתם יהא ביום , בשנתיים

נגד)א(נגד

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1115575מ "בע

1,01810.06.2012 

11:15

, )3סדרה (אישור הסדר הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1אופציה

.2014 במאי 06באופן שמועד פקיעתם יהא ביום , בשנתיים

בעד)א(בעד

 1103878101,61910.06.2012מ "בע. אס.סי.רבל אי

11:00

מ חברה "ח בע"אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם רביב אגש. 1נדחית

בדרך , מ וקרנות פימי"וינסלו בע, קשורה אשר מוחזקת על ידי קיבוץ רביבים

.של החלפת מניות וכן אישור עסקאות הכרוכות בעסקה

בעד)א(בעד

 109331929,85610.06.2012מ "ן בע"דלק נדל

17:00

דיון)א(ה.אין ח.דיווח. 1ח"אג

בעד)א(ה.אין ח.דחיית מועד תשלום ומועד קובע. 2

דיון)א(ה.אין ח.מתן הוראה לנאמן. 3

דיון)א(ה.אין ח.נושאים נוספים שיועלו. 4

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

611012

1,888,82711.06.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרישפון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתן הבר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ציפורה סמט כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

אישור מינוים מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ומשרד סומך חייקין . 9

כמשרד רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון 

.לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת .10

.לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 722314966,88111.06.2012מ "בנק אגוד לישראל בע

12:00

בתכנית תגמול , ר דירקטוריון הבנק"יו, אישור הכללת מר זאב אבלס. 1מיוחדת

 - 2010שחלה ביחס לשנים , ארוכת טווח לנושאי המשרה הבכירים בבנק

.2013 - 2012 גם ביחס לשנים 2011,

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "יו, לאשר את יישומה של תכנית המענק למר זאב אבלס. 2

 כך שסכום המענק שנתי שישולם יעמוד על סך של 2011,בגין שנת , החברה

.ח" אלף ש956

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "המכהן כיו, אישור תיקון תנאי העסקתו של מר זאב אבלס. 3

.הבנק

בעד)א(בעד

 1103282288,38011.06.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת . 1ח א"אג

מ המוחזקות על "של אפריקה ישראל להשקעות בע )'סדרה כו(אגרות החוב 

.ידה

נגד)א(נגד

 110329085,89111.06.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת . 1ח ב"אג

מ המוחזקות על "של אפריקה ישראל להשקעות בע )'סדרה כו(אגרות החוב 

.ידה

נגד)א(נגד

 110330897,71311.06.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת . 1ח ג"אג

מ המוחזקות על "של אפריקה ישראל להשקעות בע )'סדרה כו(אגרות החוב 

.ידה

נגד)א(נגד

 1108620666,12011.06.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת . 1ח ד"אג

מ המוחזקות על "של אפריקה ישראל להשקעות בע )'סדרה כו(אגרות החוב 

.ידה

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 6912125,031,17212.06.2012מ "בנק דיסקונט לישראל בע

11:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום . 1שנתית

2012 בדצמבר 31

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי. 2

בעד)א(בעד.אישור מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם. 3

ר דירקטוריון החברה כדירקטור "יו, ר יוסי בכר"אישור מינוי מחדש של ד. 4

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר אלי אליעזר גונן. 5

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר חורחה ספרן. 6

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, חנובר יצהר'אישור מינוי מחדש של מר יוסף צ. 7

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, רד מוריס רוברטס'אישור מינוי מחדש של מר ריצ. 8

בעד)א(בעד.2011ר דירקטוריון הבנק בגין שנת "אישור מענק שנתי ליו. 9

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710163

66,24512.06.2012 

12:00

כיועץ משפטי מטעם מחזיקי , ד רענן קליר"לאשר לנאמן למנות את עו. 1ח ז"אג

.והנאמן )'סדרה ז(אגרות החוב 

בעד)א(בעד

 35401976,05613.06.2012מ "טלסיס בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

צלי , אסף יגודה, אשר רשף, ה טומס יגודה"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.עידית גזונטהייט כדירקטורים בחברה' מרדכי פרי והגב, רשף

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סמואל עמוס כדירקטור חיצוני בחברה. 3

כמשרד רואי חשבון מבקר ' גרינבאום ושות, אישור מינויו של משרד הטיס. 4

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 11016661,265,47413.06.2012מ "בבילון בע

10:00

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ודוחות הדירקטוריון של החברה ליום . 1שנתית

2011 ובדוח התקופתי לשנת 2011

דיון)א(דיון

אישור מינויה מחדש של פירמת קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 2

.החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו, אישור מינויו מחדש של מר נועם לניר. 3

.כדירקטור בחברה, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, ל החברה"מנכ, אישור מינויו מחדש של מר אלון כרמלי. 4

בעד)א(בעד. כדירקטור בחברהAnthony James Askewאישור מינויו מחדש של מר . 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה. 6

בהתאם לסכומים הקבועים , אישור קביעת גמולם של הדירקטורים. 7

.בתקנות החברות

בעד)א(בעד

מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

6380083

6,04913.06.2012 

14:00

דיון)א(דיון.נקיטת הליכים והגנה על זכויות המחזיקים. 1ח ג"אג

 26501792,71514.06.2012מ "יס בע'אורביט טכנולוג

17:30

מבוטלתמבוטלת.דיון בדוחות. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מינוי דירקטורים. 2

מבוטלתמבוטלת.מינוי דירקטור. 3

מבוטלתמבוטלת.מינוי דירקטור. 4

מבוטלתמבוטלת.ח"מינוי רו. 5

מבוטלתמבוטלת.חלוקת דיבידנד. 6

 351015138,39114.06.2012מ "אסף תעשיות בע-חד

10:30

אישור מינויו של מר יהודה שגב כדירקטור חיצוני בחברה ואישור הסדרי . 1מיוחדת

.ב"שיפוי וכיוצ, ביטוח

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינויו של גברת שולמית אשבול כדירקטורית חיצונית בחברה . 2

.ב"שיפוי וכיוצ, ואישור הסדרי ביטוח

בעד)א(בעד

 404012125,49114.06.2012מ "מעיינות עדן בע

10:00

 ובדוחות 31.12.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה מיום . 1מיוחדת

הדירקטוריון למועד האמור

דיון)א(דיון

אישור מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר . 2

, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, של החברה

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

לא )א(בעד

משתתף

גיורא נפתלי ויצחק שרם , ה רוני נפתלי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 4

, אישור תנאי ההתקשרות עם חברה המצויה בשליטתו של מר יריב שפירא. 5

.מבעלי השליטה בחברה, שהינו קרובו של מר גיורא נפתלי

בעד)א(נגד

מ "אץ אחזקות בע.איי.פרימיום פי

546010

10,37914.06.2012 

11:00

 חברה Central European Estates N.V.,אישור התקשרות של חברת . 1מיוחדת

בהסכם ייעוץ עם חברת , )%99- המוחזקת בשיעור של כ(בת של החברה 

, מבעלי השליטה בחברה, ייעוץ אשר הינה בשליטתו של מר נמרוד רינות

CEE.ר דירקטוריון "המכהן כיו

בעד)א(נגד

, או יוענקו למר נמרוד רינות/אישור תיקון כתב השיפוי אשר הוענקו ו. 2

.ר דירקטוריון החברה ואשר הינו מבעלי השליטה בחברה"המכהן כיו

בעד)א(נגד

או יוענקו לדירקטורים ונושאי /אישור תיקון כתב השיפוי אשר הוענקו ו. 3

המכהנים בחברה או אשר יכהנו בה , משרה שאינם בעלי השליטה בחברה

.מעת לעת

בעד)א(נגד

מ "בע )ג"ר( )1989(יוניטרוניקס 

1083831

66,52814.06.2012 

13:00

אישור המשך התקשרות בהסכם שכירות עם חברת סקיי סיטי מרכז . 1מיוחדת

חברה פרטית בבעלות ובשליטה של , מ"המשרדים לתעשיות עתירות ידע בע

.בעלי השליטה בחברה, רבקה שני' מר חיים שני ואשתו הגב

בעד)א(בעד

 11204921,138,09214.06.2012. אלעד קנדה אינק

13:00

-שנתית

זרה

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות השנתיים לשנת . 1

בעד)א(בעד.אישור הארכת כהונת רואה החשבון המבקר. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהוד ארז כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בעז שניצר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שי בן יקר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר לאורנס צימרמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נתנאל בן אור כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל אלדר כדירקטור בחברה. 8

,  אלפי דולר קנדי למר נתנאל בן אור70אישור בונוס שנתי בסך של . 9

.ל לפיתוח ושיווק בחברה"דירקטור וסמנכ

בעד)א(נגד

 )Article of Incorporation(אישור תיקון תעודת ההתאגדות של החברה .10

.של החברה

בעד)א(בעד

 1440023014.06.2012מ "לנדמארק גרופ בע

14:00

דיון)א(דיון.דיווח כללי של החברה. 1ח"אג

דיון)א(דיון.מתן הנחיות והוראות לנאמן באשר לאופן התנהלותו מול החברה. 2

 637012615,54914.06.2012מ "טאו תשואות בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי- הרחבת סמכויות הנציגות. 1ח"אג

 637006828,35714.06.2012מ "טאו תשואות בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי- הרחבת סמכויות הנציגות. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 155036235,55017.06.2012מ "מנרב אחזקות בע

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור , ) לעיל1סעיף (בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון החברה . 2

שאינם מקרב , מתן כתבי שיפוי מתוקנים  לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

אישור , ) לעיל1סעיף (בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון החברה . 3

שהינם מקרב , מתן כתבי שיפוי מתוקנים  לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

, אבנון- רונית קוזניצקי' אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב. 4

.המכהנת כדירקטורית בחברה

בעד)א(בעד

- רונית קוזניצקי' לגב, חלף גמול דירקטורים, אישור המשך העמדת רכב. 5

.המכהנת כדירקטורית בחברה, אבנון

בעד)א(בעד

בעלת עניין , זיוה קוזניצקי' אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב. 6

.המכהנת כדירקטורית בחברה, בחברה

בעד)א(בעד

, זיוה קוזניצקי' לגב, חלף גמול דירקטורים, אישור המשך העמדת רכב. 7

.המכהנת כדירקטורית בחברה, בעלת עניין בחברה

בעד)א(בעד

, אישור תנאי העסקתו של מר אברהם קוזניצקי בעל השליטה בחברה. 8

.ל החברה"כמנכ

בעד)א(בעד

ל "כמנכ, אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דרור קוזניצקי. 9

חברת בת בבעלות מלאה של החברה, מ"מנרב פרויקטים בע

בעד)א(בעד

כמנהל , אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר ערן קוזניצקי.10

חברת בת , מ"בקרה תקציבית וחטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין בע

.בבעלות מלאה של החברה

בעד)א(בעד

כאחראית , רותי גנץ' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב.11

.תכנון פנים בחברה

בעד)א(בעד

 1084144431,67117.06.2012מ "דניה סיבוס בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

מנשה שגיא , אבינדב גרינשפון, ה איזי כהן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.שרונה חריש כדירקטורים בחברה' וגב

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר אלברט רודיך כדירקטור חיצוני בחברה. 3

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של . 4

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

של  )בעקיפין(התקשרות של חברת בת של החברה עם חברה בשליטתה . 5

.בעלת השליטה בחברה בהסכם קבלנות לעבודות שלד

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

של  )בעקיפין(התקשרות של חברת בת של החברה עם חברה בשליטתה . 6

.בעלת השליטה בחברה בהסכם הלוואה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

תיקון כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה בקשר להרחבת רשימת . 7

.האירועים

בעד)א(נגד

רפיוטיקס אינק 'פרוטליקס ביות

1120609

2,410,87717.06.2012 

16:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.ר דוד אביעזר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(נגד.ר יוסף שאלתיאל כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.יודפת הראל בוכריס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.ר קורנברג כדירקטור בחברה'ר רוג"אישור מינויו מחדש של ד. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אייל שרצקי כדירקטור בחברה. 8

נושאי משרה ועובדים , אישור תיקון תכנית המענקים ההונית לדירקטורים. 9

. של החברה2006משנת 

בעד)א(נגד

של התגמול לנושאי המשרה הבכירים , על בסיס מייעץ ולא מחייב, אישור.10

)named executive officers( ידי -כפי שמתאפשר עלSay On Pay"( 

2010 Street Reform and Consumer Protection Act of- Frank Wall-

Dodd"(.

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים .11

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(נגד.נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה.12

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה 

1119924שותפות מוגבלת 

170,14917.06.2012 

16:00

השתת.יח

פות

בתקופה , )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1

31.07.2012.של חודש וזאת עד ליום 

בעד)א(נגד

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה 

1119924שותפות מוגבלת 

170,14917.06.2012 

16:15

השתת.יח

פות

בתקופה , )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1

31.07.2012.של חודש וזאת עד ליום 

בעד)א(נגד

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה 

1119957שותפות מוגבלת 

4,47917.06.2012 

16:30

בתקופה , )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1אופציה

31.07.2012.של חודש וזאת עד ליום 

בעד)א(בעד

 562008314,78117.06.2012מ "ישראלום נכסים בע

10:00

מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים אשר . 1ח"אג

.ייצגו את מחזיקי אגרות החוב והנאמן

בעד)א(ד"אין חוו

ענת גואטה בשם ' לאשר את מועמדותה של גב- מינוי נציגות נפרדת . 2

כחברת הנציגות הנפרדת של מחזיקי , מ"אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע

.אגרות החוב

נגד)א(ד"אין חוו

לאשר נציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב - מינוי נציגות משותפת . 3

ללא נציג מחזיקי אגרות חוב , )'סדרה ו(ומחזיקי אגרות החוב  )'סדרה ד(

.'סדרה ה

בעד)א(ד"אין חוו

ענת גואטה ' לאשר את את מועמדותה של גב- מינוי נציגות משותפת . 4

סדרה (מ כנציגת מחזיקי אגרות החוב "בשם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע

) 'סדרה ד(ואת הצטרפותה לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב  )'ה

.)'סדרה ו(ומחזיקי אגרות החוב 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין כיועץ משפטי לנציגות', יגאל ארנון ושות- ד גיל אורן "מינויו של עו. 5

ד כיועץ משפטי "משרד עו, בנימיני-קליר- ד רענן קליר "מינויו של עו. 6

.לנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

עורכי דין כיועץ משפטי ', פירון ושות. מ- ניר - ד רון בר"מינויו של עו. 7

.לנציגות

נגד)א(ד"אין חוו

עורכי דין כיועץ משפטי , לוין, ברימר, דנציגר- ד אריה דנציגר "מינויו של עו. 8

.לנציגות

נגד)א(ד"אין חוו

עורכי דין כיועץ משפטי ', עופר שפירא ושות- ד עופר שפירא "מינויו של עעו. 9

.לנציגות

נגד)א(ד"אין חוו

עורכי דין כיועץ ', עודד גולדשטיין ושות- ד עודד גולדשטיין "מינויו של עעו.10

.משפטי לנציגות

נגד)א(ד"אין חוו

 33901688,02417.06.2012מ "קמן אחזקות בע

11:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מיוני נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

קבלת החלטה מיוחדת בדבר מתן הוראה . אישור קיזוז מתשלום ריבית. 2

ח מתוך תשלום הריבית שאמור להיות " ש250,000לנאמן להפריש סך של 

 מתוך הכספים שהופקדו על 31.7.2012,משולם למחזיקי אגרות החוב ביום 

ולהעביר את כרית , ידי החברה בחשבון הכרית להבטחת תשלום הריבית

.ההוצאות לחשבון על שם הנאמן

בעד)א(בעד

 555009059,10117.06.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

17:00

מבוטלתמבוטלת.אי העמדה לפרעון מיידי. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלתהסכמה להתיר לחברה שעבוד בטוחות. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 555010813,41017.06.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

17:00

מבוטלתמבוטלת.אי ההעמדה לפרעון מיידי. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.הסכמה להתיר לחברה שעבוד בטוחות. 2

 555011640,46717.06.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

17:00

מבוטלתמבוטלתאי העמדה לפירעון מיידי. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.הסכמה להתיר לחברה שעבוד בטוחות. 2

תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח 

673012מ "מערכות בע

12,45018.06.2012 

11:00

כמשרד רואי חשבון ' ח ליאון אורליצקי ושות"מינויו מחדש של משרד רו. 1מיוחדת

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

' שרון גלזר והגב, רן בוקשפן, ה מור בלפור"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.חן כדירקטורים בחברה- נילי אבן 

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אהרון ליכטנשטיין מבעלי . 3

חלף העסקתו , ל החברה"כמנכ, באמצעות חברה בבעלותו, השליטה בחברה

.בחברה

בעד)א(נגד

 1115195131,77318.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

13:00

לאשר קבלת החלטה באסיפה בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן . 1ח"אג

באמצעות כתבי , ל או פקס"של כל סדרה על אופן הצבעתם בדרך של דוא

החלטה זו . הצבעה ולהסמיך את הנאמן להאריך את המועד בהתאם לנסיבות

.התקבלה במועד האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו

מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים אשר . 2

ייצגו את מחזיקי אגרות החוב והנאמן מול החברה לצורך הגנה על זכויות 

מחזיקי אגרות החוב

נגד)א(בעד

נגד)א(נגד. בלבד1-ו' ט-'מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות ז. 3

נגד)א(בעד.מינוי נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב. 4

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 5

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

 112344771,53318.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

13:00

לאשר קבלת החלטה באסיפה בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן . 1נדחית

באמצעות כתבי , ל או פקס"של כל סדרה על אופן הצבעתם בדרך של דוא

החלטה זו . הצבעה ולהסמיך את הנאמן להאריך את המועד בהתאם לנסיבות

.התקבלה במועד האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו

מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים אשר . 2

ייצגו את מחזיקי אגרות החוב והנאמן מול החברה לצורך הגנה על זכויות 

מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

בלבד וללא ' ט-'מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות ז. 3

.1סדרה 

נגד)א(נגד

נגד)א(נגד. בלבד1-ו' ט-'מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות ז. 4

בעד)א(בעד.מינוי נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב. 5

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 6

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

 112345450,46318.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

13:00

לאשר קבלת החלטה באסיפה בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן . 1נדחית

באמצעות כתבי , ל או פקס"של כל סדרה על אופן הצבעתם בדרך של דוא

החלטה זו . הצבעה ולהסמיך את הנאמן להאריך את המועד בהתאם לנסיבות

.התקבלה במועד האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו

מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים אשר . 2

ייצגו את מחזיקי אגרות החוב והנאמן מול החברה לצורך הגנה על זכויות 

מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בלבד וללא ' ט-'מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות ז. 3

.1סדרה 

נגד)א(נגד

נגד)א(נגד. בלבד1-ו' ט-'מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות ז. 4

בעד)א(בעד.מינוי נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב. 5

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 6

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

 112346246,25718.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

13:00

לאשר קבלת החלטה באסיפה בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן . 1נדחית

באמצעות כתבי , ל או פקס"של כל סדרה על אופן הצבעתם בדרך של דוא

החלטה זו . הצבעה ולהסמיך את הנאמן להאריך את המועד בהתאם לנסיבות

.התקבלה במועד האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו

מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים אשר . 2

ייצגו את מחזיקי אגרות החוב והנאמן מול החברה לצורך הגנה על זכויות 

מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(בעד

בלבד וללא ' ט-'מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות ז. 3

.1סדרה 

נגד)א(נגד

נגד)א(נגד. בלבד1-ו' ט-'מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות ז. 4

בעד)א(בעד.מינוי נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב. 5

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 6

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

80,75718.06.2012 

10:00

לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי של . 1ח"אג

 2021 ביוני 21אשר עתידה להיכנס לתוקף ביום , )'סדרה ב(אגרות החוב 

2021 ביולי 21עד ליום  )2021 במאי 31לפי דיווח מיידי מיום (

בעד)א(בעד

', להסיר מסדר היום של אסיפת בעלי אגרות החוב ב- החלטה רגילה . 2

 שעניינו אישור עקרוני 1.2' , את נושא מס2012 ביוני 14אשר זומנה ביום 

אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

018.06.2012 

10:00

ח ב "אג

1/12חש 

לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי של . 1

 2021 ביוני 21אשר עתידה להיכנס לתוקף ביום , )'סדרה ב(אגרות החוב 

2021 ביולי 21עד ליום  )2021 במאי 31לפי דיווח מיידי מיום (

בעד)א(בעד

', להסיר מסדר היום של אסיפת בעלי אגרות החוב ב- החלטה רגילה . 2

 שעניינו אישור עקרוני 1.2' , את נושא מס2012 ביוני 14אשר זומנה ביום 

אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

הראל השקעות בביטוח ושרותים 

585018מ "פיננסים בע

2,599,10519.06.2012 

15:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כרואי חשבון מבקר של החברה ' אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות. 2

.2013-  ו2012והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנים 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.חנובר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.הדר כדירקטורית בחברה-ליאורה קבורס' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה. 9

אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב.10

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "חברת פלסטופיל הזורע בע

1092840

87,94019.06.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של יהודה בן חיים כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דן פלק כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר טדי מוריס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אסף בר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אוריאל גינוסר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר צביקה רמות כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלון פלד כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.נועה לביד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארז ברקאי כדירקטור בחברה.10

אישור מינויו של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה .11

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים .12

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

בחברת , כמנהלת עסקים ראשית, אפרת קטן' אישור תנאי כהונתה של גב.13

,Plastopil Europe BVחברה בת שלה החברה .

בעד)א(בעד

קמרון המכהנת כמנהלת - חגית אורי ' אישור עדכון שכרה החודשי של גב.14

.משאבי אנוש בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"המכהן כמנכ, אישור עדכון שכרו החודשי של מר טדי מוריס.15

המכהן כמנהל רכש , אישור עדכון שכרו החודשי של מר גד שלייסנר.16

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.המכהן כמנהל שיווק בחברה, אישור עדכון שכרו החודשי של מר אלי קטן.17

ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת 

1104041מ "בע )2002(חקלאית 

231,03319.06.2012 

14:00

לרכישת מניות בעלי המניות , אישור התקשרות החברה בעסקת מיזוג. 1מיוחדת

.מקרב הציבור על ידי בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240080

16,39119.06.2012 

14:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה בדבר התפתחויות ממועד אסיפה אחרונה. 1נדחית

דיון)א(דיון.דיווח בדבר הצעת החברה. 2

מ "גרנית הכרמל השקעות בע

276014

591,97219.06.2012 

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

כפי , דנה עזריאלי' לרבות בתו של בעל השליטה גב, משרה של קבוצת גרנית

.2012 במאי 29החל מיום ,  חודשים12לתקופה של , שיהיו מעת לעת

בעד)א(בעד

 שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 

232017

6,143,72519.06.2012 

16:00

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.18לתקן את סעיף . 1

בעד)א(בעד.להסכם השותפות )ג( 9.3לתקן את סעיף . 2

 כאמור יבואו 11באופן שחלף סעיף ,  להסכם השותפות11לתקן את סעיף . 3

.שיפוי ובטוח,  העוסקים באחריות פטור11.3-11.1סעיפים 

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

להסכם  )ב( 11.3יתוקן נוסח סעיף ,  לעיל3' בכפוף לאישור החלטה מס. 4

או "תבואנה המילים " בלבד"כך שבסיפא שלו במקום המלה , השותפות

".ברשלנות רבתי

נגד)א(נגד

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,  לעיל3' בכפוף לאישור החלטה מס. 5

, לדירקטורים" 'נספח ב"ב כ"וכתבי פטור מאחריות המצ" 'נספח א"ב כ"המצ

.או בחברות בנות של השותפות/המכהנים כיום בשותף הכללי ו

נגד)א(נגד

 33901351,66819.06.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות . 1ח"אג

.לנאמן

בעד)א(דיון

קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי . 2

.מסולקת של אגרות החוב

בעד)א(ה.אין ח

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

127,27119.06.2012 

10:00

בעד)א(נגד.אישור תיקון לשטר הנאמנות והסרת התנגדות למשיכת דיבידנד. 11ח "אג

מ "משאבי טבע הולדינגס בע

1080241

20,11020.06.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רועי סבג כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.ושוע קראמב כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 3

בעד)א(נגד.ורד פורת כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ערן מזור כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר תומר דוד כדירקטור חיצוני בחברה. 6

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 7

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

השקעות פיננסיות - ביטוח ישיר 

1083682מ "בע

524,11820.06.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם שוחט כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור הענקת כתב שיפוי למר אברהם שוחט וכן הכללתו בפוליסת ביטוח . 2

.אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 108495363,20620.06.2012מ "סינאל תעשיות בע

10:00

ל "כסמנכ, אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר ארז בוגנים. 1נדחית

.ל ומנהל פיתוח עסקי בחברה"שיווק בינ

בעד)א(בעד

 1096106165,20820.06.2012מ "לידר שוקי הון בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי מרכוס כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר תמיר פוליקר כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 1086792106,00120.06.2012סי .אל.פילת מדיה גלובל פי

16:00

-שנתית

זרה

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מייקל רוזנברג כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרטין בלייר כדירקטור בחברה. 3

 כמשרד Baker Tily UK Audit LLPאישור מינויה מחדש של פירמת . 4

רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

בעד)א(בעד

להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי החשבון . 5

.המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

 2013, ביוני 30שתהיה בתוקף עד ליום , להעניק לדירקטוריון את הסמכות. 6

 3,087,675להקצות ניירות ערך של החברה עד לערך נומינלי כולל של 

 מההון המונפק של %100המייצגות , מניות של החברה'  מ61.7- כ(ט "ליש

.)החברה

בעד)א(נגד

להעניק לדירקטוריון את ,  לעיל6בכפוף לקבלת החלטה שבסעיף . 7

 להקצות את ניירות הערך 2013, ביוני 30שתהיה בתוקף עד ליום , הסמכות

וזאת מבלי להציען קודם לבעלי , בתמורה במזומן,  לעיל6המפורטים בסעיף 

.המניות הקיימים בחברה

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

להעניק לחברה את הסמכות לבצע רכישות של מניות רגילות מהון המניות . 8

- המהוות כ( מניות 3,087,675עד למספר כולל של , המונפק של החברה

 פני למניה ובמחיר 5במחיר מינימאלי של , ) מהון המונפק של החברה%5

לאורך ,  מהמחיר הממוצע למניה רגילה%105 )א(: הגבוה מבין, מקסימאלי

 הימים שקדמו למועד רכישת המניות המתוכנן5

נגד)א(בעד

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 

1118470מ "בע

21,71320.06.2012 

11:00

ח הדירקטוריון של " ובדו2011דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1שנתית

.החברה

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.)צים"למעט דח(אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה . 2

בעד)א(בעד.מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. 3

בעד)א(בעד.אישור הוספת סעיפים לתקנון החברה. 4

אישור מתן כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי . 5

.השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן הכללת . 6

.הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בפוליסות האמורות

בעד)א(בעד

 2160103,67820.06.2012מ "טק בע-אלדן

12:00

אישור ביצוע איחוד וחלוקה מחדש להון המניות המונפק והנפרע של . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

 40001062,67321.06.2012מ "אחים דוניץ בע

10:00

מבוטלתמבוטלת.דיון בדוחות הכספיים. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.צ"מינוי דח. 2

מבוטלתמבוטלת.מינוי דירקטורים. 3

מבוטלתמבוטלת.ר הדירקטוריון"ר הדירקטוריון וסגן יו"אישור תנאי העסקה של יו. 4

מבוטלתמבוטלת.ח"מינוי רו. 5

מבוטלתמבוטלת.קביעת מסגרת חלוקת דיבידנד. 6

 7770372,471,73921.06.2012מ "שופרסל בע

14:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לבנת כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה.10

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עדו ברגמן כדירקטור בחברה.11

בעד)א(נגד.סבינה בירן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.12

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה.13

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יניב מזור כדירקטור בחברה.14



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה.15

 10967423,98321.06.2012מ "בע. די אינסטרומ.אר.טי

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל רמות כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דוד כץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.להוסיף לתקנון החברה הוראה העוסקת במינוי דירקטורים. 3

להוסיף לתקנון החברה הוראה בדבר סתירה בין הסדר הנושים לתקנון . 4

.החברה

הורד מסדר 

)א(היום

בעד

בעד)א(בעד.להוסיף לתקנון החברה הוראה העוסקת בזכויות חתימה בחברה. 5

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 6

כמשרד רואי חשבון ' ח שטיינמיץ עמינח ושות"אישור מינויו של משרד רו. 7

.מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 1084557839,02121.06.2012מ "נובה מכשירי מדידה בע

17:00

כמשרד רואי חשבון ' אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 1מיוחדת

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.להלן השינויים העיקריים המוצעים בתקנון החברה- תיקון תקנון החברה . 2

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר מיכאל ברונשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר אלון דומאניס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה. 5

נעמה זלדיס לכהונה שלישית כדירקטורית ' אישור מינוייה מחדש של גב. 6

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

וזאת (אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה . 7

.) לעיל2בכפוף לאישור סעיף 

בעד)א(נגד

אישור קביעת גמולם של דירקטורים  בחברה וכן של הדירקטורים . 8

.או שיכהנו בעתיד בחברה/המכהנים ו, החיצוניים

בעד)א(נגד

 1107523021.06.2012מ "אייס אוטו דיפו בע

11:00

מבוטלתמבוטלת.אישור הסדר בין החברה לבין נושיה. 1מבוטלת

מ "דיסקונט משכנתאות הנפקות בע

1094853

250,72021.06.2012 

11:00

מ "עדכון בדבר תהליך מיזוג החברה עם ולתוך דיסקונט מנפיקים בע. 1ח"אג

מ עם ולתוך בנק דיסקונט "במסגרת מיזוג בין בנק דיסקונט למשכנתאות בע

.מ"לישראל בע

דיון)א(דיון

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1122886מוגבלת 

6,69421.06.2012 

10:00

אישור קבלת החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות ואישור מיזוג יחידות . 1אופציה

.וכתבי אופציה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור שינוי תנאי כתבי האופציה. 2

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1119833מוגבלת 

21,78121.06.2012 

11:00

השתת.יח

פות

אישור קבלת החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות ואישור מיזוג יחידות . 1

.וכתבי אופציה

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.אישור שינוי תנאי כתבי האופציה. 2

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1119833מוגבלת 

21,78121.06.2012 

11:30

השתת.יח

פות

אישור קבלת החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות ואישור מיזוג יחידות . 1

.וכתבי אופציה

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.אישור שינוי תנאי כתבי האופציה. 2

שותפות )ד.ח.י(גלוב אקספלוריישן

1122910מוגבלת 

6,69921.06.2012 

10:30

אישור קבלת החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות ואישור מיזוג יחידות . 1אופציה

.וכתבי אופציה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור שינוי תנאי כתבי האופציה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "בע )6002(אפיק הירדן אחזקות 

1101211

021.06.2012 

12:00

דיון)א(דיון.דיווח הנציגות. 1ח"אג

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 2

דיון)א(דיון.מינוי נציג מחזיקים. 3

מ "בנין חברה להשקעות בע

6050025

021.06.2012 

14:00

להצביע בעד הסדר הנושים של - גיבוש עמדת המחזיקים ביחס להסדר . 1ח"אג

.החברות הבנות

בעד)א(ה.אין ח

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

13,67424.06.2012 

12:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה על מצבה. 1ח"אג

דיון)א(דיוןדיון בנושאים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2

 49500365,99024.06.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

14:30

דיון)א(דיון.התייעצות לקבלת עמדת המחזיקים בנוגע למתווה להסדר. 1נדחית

דיון)א(דיון. למתווה ההסדר13אישור סופי ומחייב של הוראות ותנאי סעיף . 2

 109595948,61724.06.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

17:00

בעד)א(בעד.נקיטת הליכים והגנה על זכויות נושי אגרות החוב. 1נדחית

לא יאוחר מתום , להורות לנאמן לכנס אסיפה נוספת של נושי אגרות חוב. 2

אשר על סדר יומה יועמדו הנושאים ,  ימים מפרסום תוצאות אסיפה זו14

ככל שכזה יגובש בין , אישור אינדיקטיבי של מתווה להסדר חוב )1(: הבאים

.העמדת החוב לפירעון מידי )2(; בעלי השליטה בה והנציגות, החברה

בעד)א(בעד

 1126176024.06.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

17:00

ח א "אג

4/12חש 

בעד)א(בעד.נקיטת הליכים והגנה על זכויות נושי אגרות החוב. 1

לא יאוחר מתום , להורות לנאמן לכנס אסיפה נוספת של נושי אגרות חוב. 2

אשר על סדר יומה יועמדו הנושאים ,  ימים מפרסום תוצאות אסיפה זו14

ככל שכזה יגובש בין , אישור אינדיקטיבי של מתווה להסדר חוב )1(: הבאים

.העמדת החוב לפירעון מידי )2(; בעלי השליטה בה והנציגות, החברה

בעד)א(בעד

מ "ח להשקעות בע"קרן קציר אג

1098094

155,03124.06.2012 

11:30

בעד)א(ה.אין ח.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1ח"אג

נגד)א(ה.אין ח.מינוי חברת שמואל אשל ייעוץ וליווי עסקי לנציגות. 2

נגד)א(ה.אין ח.אי מחקר אנליטי וממשל תאגידי לנציגות.אס.י'מינוי חברת ג. 3

בעד)א(ה.אין ח.מינוי חברת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי לנציגות. 4

 36801937,06325.06.2012מ "ביומדיקס אינקובטור בע

12:00

בריקמן - מיכל מרום ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

 1920138,53825.06.2012מ "ן בע"רוזבאד נדל

10:00

אישור ביצוע איחוד וחלוקה מחדש להון המניות המונפק והנפרע של . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

 1107119228,70825.06.2012מ "ן בע"דלק נדל

14:00

בעד)א(ה.אין ח.אישור קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הצבעה בכתב הצבעה. 1ח"אג

 שהגישה החברה בענין עסקת 19להורות לנאמן להתנגד לבקשה . 2

.בקינגהם

נגד)א(ה.אין ח

 שהגישה החברה בענין עסקת 19להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשת . 3

.בקינגהם

בעד)א(ה.אין ח

מ "אלקטרוניקה בע.אל.אס.אר

299016

16,18626.06.2012 

10:00

ר "כיו, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אבישי לוי. 1נדחית

ר דירקטוריון החברה בחודש "נציין כי מר לוי מונה ליו. דירקטוריון החברה

.2012מרץ 

בעד)א(בעד

תמורת , ר דירקטוריון לשעבר"יו, אורלי בניזרי סולומון' אישור תשלום לגב. 2

ר "סולומון כיהנה כיו' נציין כי גב. ר דירקטוריון החברה"שירותיה כיו

.2012 ועד מרץ 2011דירקטוריון מנובמבר 

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 3

שהינם בעלי השליטה , כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ונושאי משרה בחברה

בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הוענקו . 4

לרבות כאלו שהינם בעלי , כפי שיהיו מעת לעת, או יוענקו על ידי החברה/ו

.שליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

בעל השליטה , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר זאב דגני. 6

ל ודירקטור "כמנכ, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, בחברה במשותף

. שנים3לתקופה של , בחברה

בעד)א(בעד

בעלת , מאשה דגני' אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב. 7

לית משאבי אנוש "כסמנכ, באמצעות חברת ניהול, השליטה בחברה במשותף

. שנים3לתקופה של , ארגון וניהול ודירקטורית בחברה

בעד)א(בעד

אשר הינו , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים רודריגז. 8

באמצעות חברת ניהול , נשוי לבתו של בעל השליטה בחברה מר זאב דגני

. שנים3לתקופה של , כמנהל הדיאגנוסטיקה, בבעלות מר דגני

בעד)א(בעד

 7390371,761,60726.06.2012מ "אלקטרה בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דני מריאן כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 694034856,19726.06.2012מ "אלקו החזקות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרדימן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.גבריאלה הלר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה. 9

 686014367,39327.06.2012מ "מהדרין בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.סגי איתן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אייל לפידות כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדי גרינשטיין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון הימן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי אידלסון כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.יעל שאלתיאלי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.10

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון בחברה"המכהן כיו, אישור תשלום מענק למר יונתן בשיא.11

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים .12

ובכללם דירקטורים המכהנים בחברה מטעם בעלי , ונושאי משרה בחברה

.2012 באוקטובר 1החל מיום ,  שנים3לתקופות מצטברות של , השליטה

בעד)א(בעד

 20801769,82327.06.2012מ "קבוצת אחים נאוי בע

11:00

בנו של דוד דרורי נאוי ואחיינו , אישור ואשרור תנאי העסקה למר אסף נאוי. 1מיוחדת

.מבעלי השליטה בחברה, של שאול נאוי

בעד)א(בעד

 פרק 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

.תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה

דיון)א(דיון

 כמשרד רואי חשבון מבקר של BDOאישור מינויו של משרד זיו האפט . 3

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דרורי דוד נאוי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.קרובי כדירקטורית בחברה- נואית לוי ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

מ " בעIIתמיר פישמן הון סיכון 

1084367

13,44027.06.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בזיל גמזו כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 2

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 

593038מ "בע

3,875,74927.06.2012 

11:00

המסדירה את אופן קביעת התגמול השנתי בגין , אישור תוכנית תגמול. 1מיוחדת

. ואילך2012שנת 

בעד)א(בעד

מר רוני חזקיהו החל , ר הדירקטוריון הנכנס"אישור הסכם ההעסקה של יו. 2

.מתחילת כהונתו בתפקיד

בעד)א(בעד

אק אלעד בגין שנת 'מר ז, ר דירקטוריון הבנק היוצא"אישור מענק שנתי ליו. 3

2011.

בעד)א(בעד

ר הדירקטוריון היוצא בגין תקופת העסקתו בשנת "אישור מענק שנתי ליו. 4

.מ"ח בתוספת מע" אלפי ש240 בסך של 2012

בעד)א(בעד

 108476310,14227.06.2012מ "עילוי פיננסי בע

10:00

אישור ביצוע איחוד וחלוקה מחדש להון המניות המונפק והנפרע של . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

 112285256,53227.06.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

15:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח. 1מבוטלת

מ "דיגל השקעות ואחזקות בע

4930046

8,60627.06.2012 

14:30

נגד)א(בעד.מתן הוראות לנאמן בדבר תשלום למשקיע שהינו צד שלישי. 1ח"אג

 25דחיית מועד תשלום הקרן והריבית אשר היום הקובע בגינם הינו יום . 2

.2012ביולי 

בעד)א(בעד

נגד)א(בעד.להסמיך את הנציגות להחליט לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן. 3

מ "לודזיה רוטקס השקעות בע

753012

62,70628.06.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל זוסמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רענן סובל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.ציפורה לוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אירה סובל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(נגד.תידקון תקנון החברה.10

בעד)א(נגד.טלי ירון אלדר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב.11

בעד)א(בעד.אישור קביעת גמול אחיד לדירקטורים בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד לדרמן כדירקטור חיצוני בחברה.13

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי ענבר כדירקטור חיצוני בחברה.14

בין החברה לבין מר יאיר , אישור התקשרות בהסכם ניהול ומתן שירותים.15

.רוטלוי וחברה בבעלותו ושליטתו המלאה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ר הדירקטוריון של "אישור התקשרות של החברה עם מר שמואל זוסמן כיו.16

החברה

בעד)א(נגד

 813014998,15428.06.2012מ "מפעלי ברונוס בע-סנו

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברונו לנדסברג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכס לנדסברג כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.צביה גרוס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב בנגל כדירקטור בחברה. 7

, תמר לנדסברג' אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב. 8

.כמנהלת פיתוח עסקי בחברה

בעד)א(בעד

מבעלי , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר ברונו לנדסברג. 9

וזאת החל מחודש ספטמבר , ר דירקטוריון של החברה"כיו, השליטה בחברה

2011.

בעד)א(בעד

בעל , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלכס לנדסברג.10

החל מחודש ספטמבר , המכהן כדירקטור פעיל בחברה, שליטה בחברה

2011.

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.11

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.12

ר "יו, אישור מתן כתבי השיפוי למר ברונו לנדסברג, ) לעיל11סעיף (מנהלית 

.דירקטוריון החברה ובעל השליטה בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.13

סגן , אישור מתן כתבי השיפוי למר אלכס לנדסברג, ) לעיל11סעיף (מנהלית 

.ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחברה"יו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.14

ל "מנכ, אישור מתן כתבי שיפוי למר יובל לנדסברג, ) לעיל11סעיף (מנהלית 

.החברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.15

ל סנו "מנכ, איה שחר' אישור מתן שיפוי לגב, ) לעיל11סעיף (מנהלית 

.אינטרנשיונל

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.16

.אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה, ) לעיל11סעיף (מנהלית 

בעד)א(בעד

 351015136,54728.06.2012מ "אסף תעשיות בע-חד

10:00

בעד)א(בעד.אישור מהלך של שינוי מבנה. 1מיוחדת

 71901363,28928.06.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

.אין קבלת החלטות.2011 בדצמבר 31סיום 

דיון)א(דיון

כרואי החשבון , ח קוסט פורר גבאי את קסירר"מינוי מחדש של משרד רו. 2

.המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו של מר רמי דותן. 3

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, ל משותף בחברה"מנכ, אישור מינויו של מר עזרא לוי. 4

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, מנהל ביצוע בחברה, אישור מינויו של מר אברהם לוי. 5

- כדירקטור בחברה , ל משותף בחברה"מנכ, אישור מינויו של מר יונה לוי. 6

.כאמור לעיל סעיף זה ירד מסדר היום

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר גדעון שגיא כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.מ"אי שירותי ייעוץ לבניין בע-התקשרות בהסכם ניהול עם טל. 8

כמנהל , קרוב של בעל י השליטה, אישור תנאי העסקתו של מר עופר לוי. 9

.שיווק ורכש בחברה

בעד)א(בעד

 26501783,74328.06.2012מ "יס בע'אורביט טכנולוג

17:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב שטיין כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אל כדירקטורית בחברה- ענת גור ' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי לוי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה. 6

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 7

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.2011 ובשנת 2010אישור הכרזה סוית על דיבידנד ביניים שחולק בשנת . 8

בגין סיוע , דירקטור בחברה, אישור תשלום חד פעמי למר יוסף דאובר. 9

.ל"באיתור מנכ

בעד)א(בעד

 )חברה זרה(.טופספין מדיקל אינק

1094168

33,53128.06.2012 

11:00

ר אשר "אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה עם ד. 1מבוטלת

.בעל השליטה בחברה', שמוליביץ

מבוטלת)א(נגד

 1082726147,38728.06.2012מ "תאת טכנולוגיות בע

17:00

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 1מיוחדת

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אן לואב כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ז. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נתי בוטבול כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.רגינה אונגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.איריס שפירא כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.2012אישור תכנית האופציות של החברה משנת . 7

, מ"אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם ישאל אמלט בע. 8

.בעלת השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 9

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק16תיקון 

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.10

או יוענקו /אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו, ) לעיל9סעיף (מנהלית 

לרבות נושאי משרה , מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.ולדירקטורים שלבעלת השליטה בחברה ענין אישי בהענקתם

בעד)א(נגד

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

612010

791,16228.06.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה מעוז כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר נמרודי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.רינות כדירקטורית בחברה- סמדר נמרודי ' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רון ויסברג כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חן לבון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.רוית נמרודי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גילי כהן כדירקטור בחברה. 8

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 9

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "רקח תעשיה פרמצבטית בע

1081009

63,98628.06.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

הלל בן ציון , יעקב אלגרבלי, ה מרדכי אלגרבלי"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.ט אלגרבלי כדירקטורים בחברה'ורג'ג' והגב

בעד)א(נגד

אישור מינויו של משרד בן דוד כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה . 3

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1115187139,65428.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:00

בעד)א(בעדאישור מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים. 1נדחית

, )'סדרה ב(, )'סדרה א(מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

.בלבד, )'ו-סדרה (ו  )'סדרה ד(, )'סדרה ג(

בעד)א(נגד

מינוי נציגות משותפת לכל מחזיקי אגרות החוב של החברה מהסדרות . 3

.שהחליטו כי הן רוצות לפעול באמצעות נציגות מחזיקים משותפת

נגד)א(בעד

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 4

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 111520387,10428.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:00

בעד)א(בעדאישור מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים. 1נדחית

, )'סדרה ב(, )'סדרה א(מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

.בלבד, )'ו-סדרה (ו  )'סדרה ד(, )'סדרה ג(

בעד)א(נגד

מינוי נציגות משותפת לכל מחזיקי אגרות החוב של החברה מהסדרות . 3

.שהחליטו כי הן רוצות לפעול באמצעות נציגות מחזיקים משותפת

נגד)א(בעד

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 4

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

 1115211161,84428.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:00

בעד)א(בעדאישור מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים. 1נדחית

, )'סדרה ב(, )'סדרה א(מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

.בלבד, )'ו-סדרה (ו  )'סדרה ד(, )'סדרה ג(

נגד)א(נגד

מינוי נציגות משותפת לכל מחזיקי אגרות החוב של החברה מהסדרות . 3

.שהחליטו כי הן רוצות לפעול באמצעות נציגות מחזיקים משותפת

בעד)א(בעד

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 4

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

 1115674158,02528.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:00

בעד)א(בעדאישור מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים. 1נדחית

, )'סדרה ב(, )'סדרה א(מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

.בלבד, )'ו-סדרה (ו  )'סדרה ד(, )'סדרה ג(

נגד)א(נגד

מינוי נציגות משותפת לכל מחזיקי אגרות החוב של החברה מהסדרות . 3

.שהחליטו כי הן רוצות לפעול באמצעות נציגות מחזיקים משותפת

בעד)א(בעד

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 4

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

 112081536,28428.06.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:00

בעד)א(בעדאישור מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים. 1נדחית

, )'סדרה ב(, )'סדרה א(מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

.בלבד, )'ו-סדרה (ו  )'סדרה ד(, )'סדרה ג(

נגד)א(נגד

מינוי נציגות משותפת לכל מחזיקי אגרות החוב של החברה מהסדרות . 3

.שהחליטו כי הן רוצות לפעול באמצעות נציגות מחזיקים משותפת

בעד)א(בעד

להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך - תיקון שטר הנאמנות . 4

או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה /שכל הודעה מטעם החברה ו

ללא צורך בפרסום בשני , א"תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ

 350הסדר או פשרה לפי סעיף . וזאת למעט במקרים של א, עיתונים יומיים

.מיזוג. לחוק החברות ב

בעד)א(בעד

  110320977,25128.06.2012מ "אורכית תקשורת בע

 8:30

בעד)א(ה.אין ח.אישור ביצוע תיקונים לשטר הנאמנות. 1ח א"אג

 109714624,81029.06.2012מ "קפיטל פוינט בע

10:00

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר אורי ברון כדירקטור . 1מיוחדת

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב שיפוי למר אורי ,  לעיל1בכפוף לאישור מינויו בסעיף . 2

.ברון וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

אישור מתן התחייבות לפטור בנוסח ,  לעיל1בכפוף לאישור מינויו בסעיף . 3

. למר אורי בראון2006,ובתנאים כמקובל בחברה ממאי 

בעד)א(נגד

 1103464107,03001.07.2012מ "אורתם סהר הנדסה בע

13:00

אישור מחדש של הסכם ניהול עם אחת מבעלות השליטה המשותפת . 1נדחית

2012 בינואר 1בחברה לתקופה של שלוש שנים מיום 

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 109493735,83401.07.2012מ "ורס בע'מעין ונצ

11:00

, ח למר אביעד פרידמן" אלף ש47.5- אישור תשלום מענק בסך של כ. 1מיוחדת

.המכהן כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

המכהן , המוענקים  על ידי מר גיא רוזן, אישור תיקון הסכם מתן השירותים. 2

.ר דירקטוריון החברה"כיו

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "אופציות למר גיא רוזן המכהן כיו'  מ6.59- אישור הקצאת כ. 3

.החברה

בעד)א(נגד

אופציות שהוענקו למר גיא '  מ2.1- אישור הפחתת מחיר המימוש של כ . 4

.ר דירקטוריון החברה"יו, רוזן

בעד)א(נגד

ר "יו, ח למר גיא רוזן" אלף ש180אישור תשלום מענק בסך של . 5

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

 110486834,54901.07.2012מ "אקסלנז ביוסיינס בע

11:00

אישור הסכם המרה חלקית מתוך הלוואה המירה אשר העניק מר משה . 1מיוחדת

.למניות החברה, מבעלי השליטה בחברה, ארקין )מורי(

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 2

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1082114

36,66501.07.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל פלטי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם רינות כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.פנינה דבורין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן בר תקוה כדירקטור בחברה. 5

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של . 6

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתייחס לסכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל , תיקון תקנון החברה. 7

.או בחברות קשורות של החברה/נושאי המשרה בחברה ו

בעד)א(נגד

, המכהן כדירקטור בחברה, אישור תשלום חד פעמי למר רן בר תקוה. 8

.ל כספים ודירקטור בפרימיום"סמנכ, ל"וכמנכ

בעד)א(נגד

 367011001.07.2012מ "ונו קפיטל בע'ג

11:00

להגיש לבית המשפט המוסמך בקשה לפירוק החברה ובקשה למינוי . 1מיוחדת

.מפרק זמני

בעד)א(ד"אין חוו

', פירון ושות. ד מ"שותף בכיר במשרד עו, ניר- ד רון בר"למנות את עו. 2

כמפרק לחברה

בעד)א(ד"אין חוו

 110637661801.07.2012מ "אינטרקיור בע

12:00

אישור הסדר נושים תוכנית הסדר והסכם הקצאת מניות בהתאם להוראות . 1נדחית

. לחוק החברות350סעיף 

בעד)א(נגד

 109355821,04102.07.2012מ "די פארם בע

11:00

אישור עסקת מיזוג בה החברה תרכוש את כול הונה המונפק של חברת . 1נדחית

חברה קשורה אשר מוחזקת בין היתר על ידי כלל תעשיות , מ"טרומבוטק בע

בדרך של החלפת מניות וכן , בעלת השליטה בחברה, מ"ביוטכנולוגיה בע

.אישור עסקאות הכרוכות בעסקה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ותיקון תקנון החברה בהתאם, אישור הגדלת ההון הרשום של החברה. 2

בעד)א(נגדאישור מינויו לראשונה של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר גולדברג כדירקטור בחברה. 6

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 7

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 109613013,63602.07.2012מ "פיברולן בע

16:00

מבעלי , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר צבי שפייזר. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, השליטה בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 3

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל שטיין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי שפייזר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים פישלר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמיר שטיין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עודד טירה כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.פנינה דבורין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

  562007548,29002.07.2012מ "ישראלום נכסים בע

 9:00

בהתאם לנאמר בהצהרת , אשרור בחירת נציג מנורה מבטחים גמל. 1ח"אג

המועמד לכהונה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(נגד.אישור כי בנציגות מחזיקי אגרות החוב יכהנו שני חברים. 2

נגד)א(בעד.אישור כי בנציגות מחזיקי אגרות החוב יכהנו שלושה חברים. 3

נגד)א(בעד.ד עופר שפירא לנציגות מחזיקי אגרות החוב"מינויו של עו. 4

נגד)א(בעד.ד עודד גולדשטיין לנציגות מחזיקי אגרות החוב"מינויו של עו. 5

בעד)א(ד"אין חוו'ו- ו', ה', מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות ד. 6

בעד)א(בעד.מינוי יועץ משפטי לנציגות. 7

ד רון "באמצעות עו, ליועץ משפטי' פירון ושות. מינויו של משרד עורכי דין מ. 8

.ניר-בר

נגד)א(בעד

, ליועץ משפטי' לוין ושות, ברימר, מינויו של משרד עורכי דין דנציגר. 9

.ד אריה דנציגר"באמצעות עו

נגד)א(בעד

באמצעות , ליועץ משפטי' בנימיני ושות- מינויו של משרד עורכי דין קליר.10

.ד אלון בנימיני"ד רענן קליר ועו"עו

בעד)א(בעד

באמצעות , ליועץ משפטי' מינויו של משרד עורכי דין עופר שפירא ושות.11

.ד עופר שפירא"עו

נגד)א(בעד

באמצעות , ליועץ משפטי' מינויו של משרד עורכי דין עודד גולדשטיין ושות.12

.ד עודד גולדשטיין"עו

נגד)א(בעד

ליועץ ', רוזנברג הכהן ושות', מינויו של משרד עורכי דין אגמון ושות.13

.גוטשטיין-ד יונה גושן"באמצעות עו, משפטי

נגד)א(בעד

ד גיל "באמצעות עו, מינויו של משרד עורכי דין יגאל ארנון ליועץ משפטי.14

.אורן

נגד)א(בעד

 310018763,63502.07.2012מ "ארקו החזקות בע

14:00

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות . 1ח ב"אג

.לנאמן על הצבעתם

בעד)א(ה.אין ח

לאשר את התוספת לשטר הנאמנות ולהסמיך את הנאמן לחתום על . 2

התוספת ולעשות את כל הפעולות הנדרשות לשם הוצאות הוראות התיקון 

.לפועל

בעד)א(ה.אין ח

 562009182,96102.07.2012מ "ישראלום נכסים בע

16:00

בהתאם לנאמר בהצהרת , אשרור בחירת נציג מנורה מבטחים גמל. 1ח"אג

המועמד לכהונה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(נגד.אישור כי בנציגות מחזיקי אגרות החוב יכהנו שני חברים. 2

נגד)א(בעד.אישור כי בנציגות מחזיקי אגרות החוב יכהנו שלושה חברים. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(בעד.ד עופר שפירא לנציגות מחזיקי אגרות החוב"מינויו של עו. 4

נגד)א(בעד.ד עודד גולדשטיין לנציגות מחזיקי אגרות החוב"מינויו של עו. 5

בעד)א(ד"אין חוו'ו- ו', ה', מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות ד. 6

בעד)א(בעד.מינוי יועץ משפטי לנציגות. 7

ד רון "באמצעות עו, ליועץ משפטי' פירון ושות. מינויו של משרד עורכי דין מ. 8

.ניר-בר

נגד)א(בעד

, ליועץ משפטי' לוין ושות, ברימר, מינויו של משרד עורכי דין דנציגר. 9

.ד אריה דנציגר"באמצעות עו

נגד)א(בעד

באמצעות , ליועץ משפטי' בנימיני ושות- מינויו של משרד עורכי דין קליר.10

.ד אלון בנימיני"ד רענן קליר ועו"עו

בעד)א(בעד

באמצעות , ליועץ משפטי' מינויו של משרד עורכי דין עופר שפירא ושות.11

.ד עופר שפירא"עו

נגד)א(בעד

באמצעות , ליועץ משפטי' מינויו של משרד עורכי דין עודד גולדשטיין ושות.12

.ד עודד גולדשטיין"עו

נגד)א(בעד

ליועץ ', רוזנברג הכהן ושות', מינויו של משרד עורכי דין אגמון ושות.13

.גוטשטיין-ד יונה גושן"באמצעות עו, משפטי

נגד)א(בעד

ד גיל "באמצעות עו, מינויו של משרד עורכי דין יגאל ארנון ליועץ משפטי.14

.אורן

נגד)א(בעד

 108357579,30903.07.2012מ "נעמן פורצלן בע

10:00

בעדצד קשור.אישור התקשרותה של החברה בהסכם העברת העובדים. 1מיוחדת

אישור התקשרותה של החברה בהסכמים למתן שירותי ניהול על ידי . 2

.החברה לחברות שהינן בעלת השליטה או מוחזקות על בעלות השליטה

בעדצד קשור

ר "כיו, אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם מר שלמה זהר. 3

.באמצעות חברה בבעלותו, דירקטוריון החברה

בעדצד קשור

בעדצד קשור.מיכל בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 4

בעדצד קשור.אביו כדירקטורית בחברה- ורד רז ' אישור מינויה של גב. 5

 1085208521,29103.07.2012מ "קומפיוגן בע

10:00

בעד)א(נגד.רות ארנון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.גרסטל כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר מרטין ס. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דב הרשברג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכס קוצר כדירקטור בחברה. 4

מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר . 5

.של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ר "יו, אופציות של החברה  למר מרטין גרסל'  א62.5אישור הענקת . 6

.הדירקטוריון

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.אין קבלת החלטות- דיון בדוחות הכספיים . 7

דיון)א(נגד.ככל שיועלו, דיון והצבעה בנושאים אחרים שיעולו במהלך הישיבה. 8

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

69,96203.07.2012 

13:00

נגד)א(בעד.אישור מינויו של מר שלמה ונטורה כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

נגד)א(בעד.אישור מינויו של מר רמי גוזמן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב. 2

לכהן כיועצה הכלכלי של מחזיקי , אישור מינויו של מר ליאור פרידמן. 3

.)'ג- ו' סדרה ב(אגרות החוב 

בעד)א(נגד

 לכהן כיועצה Neville Weitzman Consultantsאישור מינוי חברת . 4

.)'ג- ו' סדרה ב(הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב 

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

3,69203.07.2012 

13:00

נגד)א(בעד.אישור מינויו של מר שלמה ונטורה כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

נגד)א(בעד.אישור מינויו של מר רמי גוזמן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב. 2

לכהן כיועצה הכלכלי של מחזיקי , אישור מינויו של מר ליאור פרידמן. 3

.)'ג- ו' סדרה ב(אגרות החוב 

בעד)א(נגד

 לכהן כיועצה Neville Weitzman Consultantsאישור מינוי חברת . 4

.)'ג- ו' סדרה ב(הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב 

נגד)א(נגד

 11063921,54803.07.2012מ "אינטרקיור בע

15:00

מתן הוראות לנאמן להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב ואופן הצבעתו . 1נדחית

 לאישור הסדר 2012 ביוני 27באסיפת הנושים אשר זימנה החברה ליום 

.ח"הנושים והסמכת הנאמן להצביע בשם כלל מחזיקי אג

בעד)א(ה.אין ח

מתן הוראות לנאמן לפעול לנקיטת הליכים משפטיים לשם הגנה על זכויות . 2

.המחזיקים

בעד)א(ה.אין ח

בעד)א(ה.אין ח.מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט. 3

ד עמית פינס ממשרד וקסלר לשם ליווי משפטי של "אישור העסקת עו. 4

מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ה.אין ח

 11000074,379,92504.07.2012מ "פז חברת הנפט בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דליה לב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה. 7. 7

כמשרד רואי חשבון '  סומך חייקין ושותKPMGמינויו מחדש של משרד . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי החשבון לשנת . 9

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.11

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

 לחוק16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי , ) לעיל9סעיף (בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה .12

למעט בעלי , מעת לעת, או יוענקו לדירקטורים בחברה/שיפוי אשר הוענקו ו

.או קרוביהם/שליטה ו

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתבי , ) לעיל12סעיף (בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה .13

או בחברות בנות /או יוענקו לנושאי משרה בחברה ו/שיפוי אשר הוענקו ו

או קרוביהם הינם בעלי שליטה /אשר הם ו, מעת לעת, )לרבות דירקטורים(

.או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם/בחברה ו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח חבות דירקטורים .14

לרבות נושאי משרה ובכללם , וחברות שנות שלה, ונושאי משרה בחברה

 3לתקופות מצטברות של , או קרוביהם בעלי השליטה/דירקטורים אשר הם ו

.2012 באפריל 1החל מיום , שנים

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, אישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח נושאי משרה בחברה.15

או /לרבות נושאי משרה ובכללם דירקטורים אשר הם ו, וחברות שנות שלה

 31 ועד ליום וכולל 2012 במאי 1לתקופה שמיום , קרוביהם בעלי השליטה

.2012במרץ 

בעד)א(בעד

 313015181,06904.07.2012מ "אספן גרופ בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר ליאור שמש כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברוך חכים כדירקטור חיצוני בחברה. 2

  1105097469,70404.07.2012מ "נטו מלינדה סחר בע

 9:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

 לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה 2011, בדצמבר 31ביום 

.החשבון המבקר

דיון)א(דיון

כדירקטור , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא. 2

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה. 4

, ל כספים בחברה"סמנכ, אישור מינויו מחדש של מר יוסף כהנוף. 5

.כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

, אחראית מחלקה בחברה, גלית מלול' אישור מינויה מחדש של הגב. 6

כדירקטורית בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק לנדסמן כדירקטור חיצוני בחברה. 8

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ל הכספים של החברה "המכהן כסמנכ, עדכון שכרו של מר יוסף כהנוף.10

.וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 168013447,24004.07.2012מ "אחזקות בע. ע.נטו מ

10:00

 לרבות 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.נסקי כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.כהן כדירקטורית חיצונית בחברה-מזל בהארי' אישור מינויה מחדש של גב. 7

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 8

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח משותפות יחד עם חברות . 9

.בשליטתה של החברה

בעד)א(בעד

 1119593237,83904.07.2012מ "אפוסנס בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 2

.חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר תומר קריב כדירקטור בחברה. 3

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

המועמד לכהונה , אישור הענקה מחדש של כתב שיפוי למר תומר קריב. 4

.כדירקטור בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

המועמד לכהונה , אישור הענקה מחדש של כתב פטור למר תומר קריב. 5

.כדירקטור בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

בתקופה , )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 6

.2013 בנובמבר 30 חודשים וזאת עד ליום 18של 

בעד)א(נגד

 1119593237,83904.07.2012מ "אפוסנס בע

11:30

בתקופה , )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1מיוחדת

.2013 בנובמבר 30 חודשים וזאת עד ליום 18של 

בעד)א(נגד

 111960115704.07.2012מ "אפוסנס בע

10:30

בתקופה , )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1אופציה

.2013 בנובמבר 30 חודשים וזאת עד ליום 18של 

בעד)א(בעד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

969,26404.07.2012 

11:00

-שנתית

זרה

 הערוך בהתאם לדין ההולנדי 2011,דיון בדוח השנתי של החברה לשנת . 1

.ע"פ תקנות ני" הערוך ע2011,ובדוח התקופתי של החברה של לשנת 

דיון)א(דיון

הערוך בהתאם לדין , אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה. 2

.ההולנדי

בעד)א(בעד

 ומשרד קוסט פורר גבאי IUS Statutory Auditsמינוים מחדש של משרד . 3

את קסירר כמשרד רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה והסמכת 

.הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רוברט ישראל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אולריך טפה כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף הרמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 8

המכהן ,  אלף אופציות למר אולריך טפה29- אישור הקצאה פרטית של כ . 9

.וכדירקטור בחברה. וי. ל חברת הבת בראק קפיטל בטא בי"כמנכ

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.10

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק החברות17- ו 16תיקונים 

בעד)א(נגד

 109880518,36104.07.2012מ "אלביט הדמיה בע

11:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח החברה. 1מבוטלת

 3560067004.07.2012מ "סובריין נכסים בע

13:30

דיון)א(דיון.כ הנאמן והמחזיקים בנוגע למגעים מול החברה"דיווח מאת הנציגות וב. 1ח"אג

 49601864,62505.07.2012מ "קולפלנט אחזקות בע

10:00

בעד)א(דיון.מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר. 1מיוחדת

בעד)א(בעדארזי כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר אפי כהן. 2

בעד)א(נגד.עודד שוסיוב כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן נוסבאום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויה מחדש של מר לירון אדרי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ר אלון דומניס כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של מר ד. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל ביגון כדירקטור בחברה. 8

הענקת כתבי שיפוי ופטור וביטוח לדירקטור חיצוני  )ואשרור(אישור . 9

.בחברה

בעד)א(בעד

 6954376,838,02705.07.2012מ "בנק מזרחי טפחות בע

10:00

בהתאם , אישור מינויו מחדש של מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני בבנק. 1מיוחדת

.להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "יו, ח למר יעקב פרי"ש'  מ1.1אישור תשלום מענק בסך של . 2

.2011בגין הישגי הבנק בשנת , הבנק

בעד)א(נגד

 1380166,20505.07.2012מ "ארזים השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דוד קליין כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 280016337,88205.07.2012מ "קסטרו מודל בע

14:00

חות " ודיון בדו2011חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת "הצגת הדו. 1מיוחדת

.2011 בדצמבר 31ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום "הכספיים ובדו

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אסתר רוטר כדירקטורית בחברה' אישור מינויו מחדש של גב. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו יוסף כדירקטור בחברה. 5

כרואה החשבון ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות. 6

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 2012המבקר של החברה לשנת 

.שכרו

בעד)א(בעד

התקשרות בהסכם שכירות עם חברה הנמצאת בשליטת בעלי השליטה . 7

 לשכירת 1.7.2012החל מיום ,  שנים9כעסקת מסגרת לתקופה של , בחברה

.נכס מסחרי במתחם דיזנגוף סנטר בתל אביב

בעד)א(בעד

, ארכת הסכם שכירות קיים של חברת בת של החברה מול המשכירה. 8

, ללא שינוי בתנאים הקיימים, בקשר עם חלק מהשטח בו פועלת חנות הדגל

30.6.2012. ועד ליום 15.4.2012החל מיום 

בעד)א(בעד

 72401361,17405.07.2012מ "קבוצת שחר חדש בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירמי אולמרט כדירקטור חיצוני בחברה. 3

ר "יו, אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בן ציון וינשטוק. 4

 שנים וזאת החל 3לתקופה של , דירקטוריון החברה ובעל השליטה בחברה

.2011 בנובמבר 15מיום 

בעד)א(בעד

מ "בע )2006(אפיק הירדן אחזקות 

1112937

005.07.2012 

10:00

ח ב "אג

חש 

11/08

נגד)א(ה.אין ח.מתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1

בעד)א(ה.אין ח.לתקן את שטר הנאמנות ולהורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר. 2

מ "בע )2006(אפיק הירדן אחזקות 

1098847

005.07.2012 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים להגנה על זכויות המחזיקים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.לתקן את שטר הנאמנות ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר. 2

 555009049,67505.07.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

15:00

דיון)א(דיוןדיווח הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

דיון)א(דיון.הגנה על זכויות המחזיקים. 2

 555010812,26905.07.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

15:00

דיון)א(דיון.דיווח הנציגות. 1נדחית

דיון)א(דיון.הגנה על זכויות המחזיקים. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 555011635,54605.07.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

15:00

דיון)א(דיון.דיווח הנציגות. 1נדחית

דיון)א(דיון.הגנה על זכויות המחזיקים. 2

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

49,24005.07.2012  

 9:30

השתת.יח

פות

דיון)א(דיון.עדכון שוטף. 1

 1102482005.07.2012מ "אמריס אחזקות בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה על הצבעה באמצעות כתבי הצבעה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ערעור על הוכחת חוב פיננסטיק ואלטשולר שחם. 2

בעד)א(ד"אין חוו.הגשת תגובה התומכת בהדחית חובות לבעלי מניות החברה. 3

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים לאכיפת ההסכם עם מטיס. 4

  1410208117,25605.07.2012מ "שלמה החזקות בע.ש

 9:00

 לשטר 1'  על תוספת מס2008 במאי 28תיקון שטר הנאמנות מיום . 1ח"אג

 כך שיתאפשר ביצוע פדיון מוקדם ביוזמת 2009 ביוני 28הנאמנות מיום 

 )'סדרה ט(של קרן אגרות החוב  )והאחרון(החברה והקדמת התשלום הקרוב 

החלטה - והכול כמפורט להלן , לרבות הריבית שהייתה נצברת, של החברה

.מיוחדת

בעד)א(בעד

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

205,20708.07.2012 

11:00

חברה  - Blutrich Holdings Incאישור חידוש התקשרות החברה עם . 1נדחית

.בעל השליטה בחברה, בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר גיל בלוטרייך

בעד)א(בעד

מ "פרשקובסקי השקעות ובניין בע

1102128

63,33408.07.2012 

10:00

ל פיתוח "המכהן כסמנכ, אישור אופן ותנאי העסקתו של מר יניב צימרמן. 1מיוחדת

ל "המכהן כדירקטור ומנכ, וגיסו של מר יוסף פרשקובסקי, עסקי בחברה

.החברה ומבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 805010201,34708.07.2012מ "טמפו תעשיות בירה בע

10:00

דיוןצד קשור.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעדצד קשור

בעדצד קשור.ק בר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ז. 3

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר רון גוטמן כדירקטור בחברה. 4

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר אמיר בורנשטיין כדירקטור בחברה. 5

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר משה טאקו כדירקטור בחברה. 6

בעדצד קשור.רינה בר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעדצד קשור.לאה בורנשטיין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

ר דירקטוריון "אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר רון גוטמן יו. 9

.באמצעות חברה בבעלותו, החברה

בעדצד קשור

חברת הבת של , אישור עדכון הסכם ההעסקה בין טמפו משקאות.10

ל האחראי על תחום הסחר "החברה לבין מר דניאל בר המכהן כמשנה למנכ

.והמכירות של טמפו משקאות

בעדצד קשור

אישור החלת תכנית תגמול לנושאי משרה בטמפו משקאות ביחס לשנים .11

. ביחס למר דניאל בר2013 עד 2011

בעדצד קשור

אישור החלת מתן מענק לנושאי משרה לגביהם חלה תכנית התגמול בגין .12

. למרות אי עמידה בתנאי הסף ביחס למר דניאל בר2011שנת 

בעדצד קשור

 1460191,038,65308.07.2012מ "בע )ישראל(רוב -אל

16:30

בעד)א(בעד.ר ליאורה מרידור כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 1מיוחדת

ר ליאורה מרידור המועמדת למינוי מחדש "אישור תנאי כהונתה של ד. 2

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

 704015257,31208.07.2012מ "חברה להשקעות בע-יצוא

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה. 1שנתית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובסקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.חנובר כדירקטורית בחברה'תמר צ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 7

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

כרואה חשבון מבקר , מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 8

.2012 הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2012לחברה לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הארכת כהונתו של מר עדי רווה כדירקטור חיצוני בחברה. 9

לימיטד .רמני פאבליק קו'סיביל ג

1097153

008.07.2012 

10:30

-נדחית

זרה

שחולטו ,  אלף אירו110להשתמש בסכום של , לאשר לכונסי הנכסים. 1

לצורך ביצוע , מ"מתוך הערבות הבנקאית שהעמידה חברת אייביטרנס בע

ככל , כי כל הוצאה, יובהר. תשלומים הכרחיים לשמירת הרכוש המשועבד

תוצא אך ורק בכפוף , לרבות ההוצאה הפורטת בסעיף זה לעיל, שתידרש

.לקבלת אישור מראש של בית המשפט

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תשלום הוצאותיהם של כונסי הנכסים. 2

 1100791008.07.2012אף לימיטד .אם.י'ג

13:00

לאשר לנאמן לאשר לכונס הנכסים לחתום על הסכם העקרונות שפורסם . 1זרה-ח"אג

2012 ביוני 23ביום 

בעד)א(בעד

 3770070008.07.2012מ "רילון בע

14:00

דיון)א(דיון.עדכון הנציגות והמפרק. 1ח"אג

 3190014008.07.2012מ "פטרו גרופ בע

12:00

להורות לנציגות להמשיך לשאת ולתת עם החברה על שיפור המתווה . 1ח"אג

.המוצע להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ה.אין ח

 1106749102,28809.07.2012מ "מצלאוי חברה לבניה בע

11:00

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר סמי מצלאוי בעל . 1מיוחדת

ר דירקטוריון פעיל של "כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, השליטה בחברה

.החברה

בעד)א(בעד

קלרה מצלאוי בעלת ' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 2

.ל קשרי בנקים וגזברית החברה"אשר מכהנת כסמנכ, עניין בחברה

בעד)א(בעד

כאחראית , מירב דבש' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 3

.תשלומים ושכר בחברה, גבייה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 4

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה . 5

לרבות מקרב בעלי , ובחברות המצויות בשליטתה במישרין או בעקיפין

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 6

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

למעט הוראות ( לחוק החברות 16תיקון תקנון החברה לאור תיקון . 7

.)פטור וביטוח, העוסקות בשיפוי

בעד)א(בעד

 57601716,705,67309.07.2012מ "החברה לישראל בע

11:00

אישור תשלום סכום הפשרה על ידי צים לחברה וסילוק התובענות . 1מיוחדת

.והויתורים במסגרת הסדר הפשרה

בעד)א(בעד

מ "אליום מדיקל סולושנס בע

1101450

89,51409.07.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה' ר דויד מילץ"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר תומר קריב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ר יעקב דגן כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 7

בעד)א(בעד.אפרת רומנו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(נגד.ר אהוד גלר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 9

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .10

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

 של Run Offר אהוד גלר במסגרת פוליסת ביטוח "אישור הכללת ד.11

.מ"גרדיה מדיקל בע

בעד)א(בעד

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

756015

215,20409.07.2012 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן שוורץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה זייף כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אריה עובדיה כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.עירית בן עמי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

אלמגור את זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 9

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

, מבעלי השליטה בחברה, אישור הענקת כתב שיפוי למר אלכס פסל.11

כפי שאושר באסיפה הכללית , בנוסח המקובל לכלל נושאי המשרה בחברה

.2011 באוגוסט 3של בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום 

בעד)א(בעד

 39301746,73909.07.2012מ "ראלקו סוכנויות בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אלמגור את זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ירון רוזיאק כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.זיוה רוזיאק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף דנאל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל עוזרי כדירקטור בחברה. 6

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי . 7

לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים (מעת לעת , משרה בחברה

.)מעת לעת, מבעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

 108059760,05209.07.2012מ "סאטקום מערכות בע

10:30

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור כרואה . 2

החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי אלמליח כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ענת ויינר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רם גבל כדירקטור חיצוני בחברה. 9

מ "אפריקה ישראל תעשיות בע

800011

376,33209.07.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מנשה שגיב , אבינדב גרינשפון, ה איזי כהן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.וגיא כהן כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 5100162,289,14609.07.2012מ "מערכות תקשורת בע-הוט

14:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי , אישור תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

.אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך

בעד)א(נגד

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720117

009.07.2012 

16:00

להורות : מתן הוראות לנאמן בקשר עם הסכם מכר מניות אורתם סהר. 1ח"אג

 506,615,937ש לאישור מכר "לנאמן להתנגד לבקשה שהושגה לביהמ

מ כמפורט "מ לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מניות אורתם סהר הנדסה בע

.בהסכם מכר מניות אורתם

נגד)א(נגד

 3830183,91910.07.2012מ "אתלון השקעות בע

16:00

ר "כיו, אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אמנון נויבך. 1נדחית

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

, אישרור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה , אשר אינם מקרב בעלי השליטה בחברה

.מנהלית

בעד)א(נגד

אישרור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 4

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 5

אישור מינויו של משרד עמית חלפון כרואי חשבון מבקר של החברה . 6

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1084698407,70010.07.2012מ "חילן טק בע

10:00

מר , ל החברה"אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש מול מנכ. 1מיוחדת

.אבי באום

בעד)א(בעד

, מ"חילן בע: אישור שינוי שם החברה כך שמעתה שמה של החברה יהא. 2

.בהתאם לאישור רשם החברות, או כל שם דומה

בעד)א(בעד

גבאי את קסירר , פורר, אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 3

כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה 

בהתאם להמלצת ועדת , והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.הביקורת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי באום כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דורית סלינגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר מירון אורן כדירקטור בחברה. 7

לתקופה , אישור מינויו מחדש של מר דרור מיזרץ כדירקטור חיצוני בחברה. 8

,נוספת של שלוש שנים

בעד)א(בעד

מ "אינטר גאמא חברה להשקעות בע

174011

85,29310.07.2012 

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.רות אורן הומנאי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.מירי לנט שריר כדירקטורית בחברה' אישור מינויו מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל רוזן כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 2011אישור מינויים מחדש של רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם שנת . 7

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה. 9

 108536492,48310.07.2012מ "טכנולוגיות בע. ה.ר

14:00

אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב . 1מיוחדת

.ר דירקטוריון פעיל של החברה"רוזנברג כיו

בעד)א(בעד

אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה . 2

.ל החברה"המרמן כמנכ

בעד)א(בעד

שושנה ' אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב. 3

מטל . ל חברת הבת ר"כמנכ, אישתו של בעל השליטה בחברה, רוזנברג

.חברת בת בבעלות מלאה של החברה, מ"מכלולים בע

בעד)א(בעד

 4380044010.07.2012מ 'פסיפיקה אחזקות בע

12:00

בדרך של הודעת המצביעים , לאשר קבלת החלטות באסיפה נדחית זו. 1ח"אג

הנאמן למחזיקי אגרות , מ"חברה לשרותי נאמנות בע, ישירות למשמרת

כמו כן להסמיך את הנאמן להאריך את , של החברה )'סדרה א(החוב 

.המועדים שלעיל לקבלת הצבעות ככל שיידרש ובהתאם לנסיבות

בעד)א(דיון

לשם בחינתנו את , לרבות בקפריסין, לאשר לנאמן לפנות לעורך דין. 2

כנגד , בקפריסין, לרבות הליכים משפטיים, האפשרויות לנקיטת הליכים

 ZIV,אשר יש להם אחריות להעברה של מניות החברה , תאגידים ויחידים

CONSTRUCT SRL מידי MIRACLELAND TRADING LIMITED

בעד)א(בעד

מבית המשפט , באמצעות הנאמן, לאשר למחזיקי אגרות החוב לבקש. 3

להצטרף להליכים בקשר לתובענה ייצוגית אשר הוגשה על ידי מר תמיר 

2012, ביוני 25מיום , מידני נגד החברה

בעד)א(נגד

 1103407010.07.2012מ "אפליקיור טכנולוגיות בע

10:00

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' מינויו של משרד עובד בן דוד ושות. 1מיוחדת

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

12,80610.07.2012 

14:00

למעט במקרה בו תענה החברה , מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

10.07.2012.כפי שסוכמו באסיפת המחזיקים מיום , לדרישות האסיפה

נגד)א(בעד

כך שתבוטל חובת מתן , לשטר הנאמנות של אגרות החוב' ביטול נספח א. 2

הודעה על כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב באמצעות מודעה שתפורסם 

בשני עיתונים יומיים ותקבע חובת מתן הודעה באמצעות פרסום הודעת 

א"ח מיידי במגנ"הכינוס בדו

בעד)א(בעד

 1115195117,81610.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:00

בעד)א(ה.אין ח.קבלת החלטה על הצבעה באמצעות כתבי הצבעה. 1ח"אג

בעד)א(בעד.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 2

-'מינוי נציגות סדרות א - 1אישור מינוי נציגות משותפת בהתאם לחלופה . 3

.1כנציגי סדרה ' ט-'ו', ד

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1מינוי נציג של סדרה  - 2אישור מינוי נציגות משותפת בהתאם לחלופה . 4

.לנציגות המשותפת של כלל אגרות החוב

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.1אישור מינוי נציגות נפרדת לסדרה . 5

בעד)א(בעד.ד עודד גולדשטיין כחבר נציגות"מינויו של עו. 6

נגד)א(בעד.ד עופר שפירא כחבר נציגות"מינויו של עו. 7

נגד)א(בעד.מינויו של מר שמואל אשל כחבר נציגות. 8

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720075

010.07.2012 

14:00

להורות : מתן הוראות לנאמן בקשר עם הסכם מכר מניות אורתם סהר. 1ח"אג

 506,615,937ש לאישור מכר "לנאמן להתנגד לבקשה שהושגה לביהמ

מ כמפורט "מ לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מניות אורתם סהר הנדסה בע

.בהסכם מכר מניות אורתם

נגד)א(נגד

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720109

010.07.2012 

14:00

להורות : מתן הוראות לנאמן בקשר עם הסכם מכר מניות אורתם סהר. 1ח"אג

 506,615,937ש לאישור מכר "לנאמן להתנגד לבקשה שהושגה לביהמ

מ כמפורט "מ לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מניות אורתם סהר הנדסה בע

.בהסכם מכר מניות אורתם

נגד)א(נגד

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720034

010.07.2012 

14:00

להורות : מתן הוראות לנאמן בקשר עם הסכם מכר מניות אורתם סהר. 1ח"אג

 506,615,937ש לאישור מכר "לנאמן להתנגד לבקשה שהושגה לביהמ

מ כמפורט "מ לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מניות אורתם סהר הנדסה בע

.בהסכם מכר מניות אורתם

בעד)א(נגד

 111960115711.07.2012מ "אפוסנס בע

11:00

בתקופה , )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1נדחית

.2013 בנובמבר 30 חודשים וזאת עד ליום 18של 

בעד)א(בעד

 371013144,91811.07.2012מ "וילי פוד השקעות בע

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1שנתית

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה. 4

כרואה , ח"רו', אישור מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 5

 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית 2012החשבון המבקר של החברה לשנת 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ודיווח אודות שכרו

בעד)א(בעד

למלא את , ר דירקטוריון החברה"לאשר להסמיך את מר יוסף ויליגר כיו. 6

, במקביל לכהונת אחיו, ללא תגמול, תפקיד המנהל הכללי של חברת הבת

.ר דירקטוריון ויליפוד"המכהן כיו

נגד)א(נגד

 127019978,16511.07.2012מ "מבטח שמיר אחזקות בע

10:00

, מ"בע )1997(מוצע לאשר את התקשרות החברה עם מאיר שמיר ניהול . 1מיוחדת

מבעלי השליטה בחברה , חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר מאיר שמיר

, בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברת הניהול לתקופה בת שלוש שנים

.2012 בינואר 1החל מיום , רטרואקטיבית

בעד)א(בעד

 1080456157,05911.07.2012מ "רימוני תעשיות בע

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

2011.

דיון)א(דיון

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת . 2

.2012הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יותם רימוני כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר עומר ברנע כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ר דב רייכמן כדירקטור בחברה"אישור מינויו של ד. 8

בעד)א(בעד.2000ענת חרחס כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה של הגב. 9

רימוני , אישור התקשרות בהסכם העסקה בין החברה וחברת הבת שלה.10

.מ לבין מר יותם רימוני"פלסט בע

בעד)א(נגד

אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה ורימוני פלסט לבין חברת .11

.מ"האחים גדר בע

בעד)א(נגד

אישור התקשרות בהסכם למתן שירותים בין החברה לבין חברת עומר .12

.מ"ברנע יעוץ ופיתוח עסקי בע

בעד)א(נגד

, אישור הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה.13

.או קרוביהם/לרבות לנושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו

נגד)א(נגד

להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות " עסקת מסגרת"אישור .14

.דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(בעד

 29701023,62111.07.2012מ "אברות תעשיות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

המכהן ,  אלף אופציות למר אבנר גפני300אישור הקצאה פרטית של . 3

.ר דירקטוריון בחברה"כיו

בעד)א(נגד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

33,02011.07.2012  

 9:00

לדחות את מועד ביצוע תשלום הריבית לבעלי אגרות - החלטה מיוחדת . 1נדחית

.2021 ביולי 31 ליום 2021 ביוני 21שנקבע ליום  )'סדרה א(החוב 

בעד)א(נגד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

51,23811.07.2012  

 9:00

בעל השליטה , עדכון הנציגות בדבר המגעים והמשא ומתן מול החברה. 1נדחית

.של החברה )'ג- ו' סדרות א(ונציגויות בעלי אגרות החוב , בחברה

דיון)א(דיון

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת 

271015מ "בע

146,50011.07.2012 

12:00

-2011הצגת נתונים בדבר חלוקות דיבידנדים שבוצעו מתוך רווחי השנים . 1שנתית

2006.

דיון)א(דיון

 מיתרת %50דיון בשיקולי החברה לאי חלוקת דיבידנד בסך של לפחות . 2

31.12.11.הרווחים הראויים לחלוקה לשנה שהסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

קבלת דיווח מהנהלת החברה בדבר האסטרטגיה של החברה ותכניותיה . 3

.העסקיות

דיון)א(דיון

או חברות /דיון בעסקאות שבוצעו בין החברה ובין בעלי השליטה ו. 4

.2011-2009במהלך השנים , בבעלותם של בעלי השליטה בחברה

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.דיון בנושא תהליך מינוי נושאי משרה בחברה בתחום הכספים. 5

ל החברה עם גופים מוסדיים שחלקם הנם "עדכון בדבר פגישות של מנכ. 6

ומידע שנמסר , בעלי מניות בחברה וחלקם ביקשו להיות בעלי מניות בחברה

.בפגישות כאמור

דיון)א(דיון

או על /דיון במסירת מידע לא פומבי על ידי נושאי משרה לשעבר בחברה ו. 7

.או פוטנציאלים בחברה/ידי מי מטעמם לבעלי מניות קיימים ו

דיון)א(דיון

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

77,10511.07.2012  

 9:00

-נדחית

זרה

דיון)א(דיון.עדכון הנציגות. 1

דיון)א(ד"אין חוו.ח"קבלת הוראות ממחזיקי אג. 2

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

011.07.2012  

 9:00

-נדחית

זרה

דיון)א(דיון.עדכון הנציגות. 1

דיון)א(ד"אין חוו.ח"קבלת הוראות ממחזיקי אג. 2

 109708834,86911.07.2012מ "יורו גלוב בע

14:30

בעד)א(בעד.דחיית מועד תשלום הקרן. 1ח"אג

בעד)א(בעד.תיקון שטר הנאמנות. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "בע )ישראל(אוברלנד דיירקט 

1102268

011.07.2012 

14:00

לאשר לנאמן ולנציגות לנצל את הסכומים המצויים בידי הנאמן לשם ביצוע . 1ח"אג

לרבות , חקירות והגשת תביעות כנגד הגורמים המתאימים בהליכים עצמאיים

כ הנאמן לפי תעריף שכר "וזאת באמצעות ב, תשלום אגרה ככל שיידרש

.כ הנאמן"הטרחה הקיים עם ב

בעד)א(בעד

 23501056,05412.07.2012מ "הזהב בע-בית

11:00

מבעלי , מר גולן רובינשטין, ל החברה" למנכ2011אישור מענק בגין שנת . 1מיוחדת

.ח" אלף ש150- בסך של כ, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

לידמס פרופרטיס פבליק קומפני 

1106921לימיטד 

3,44112.07.2012 

10:00

ל החברה החל ממועד אישור "אישור מינויו של מר עמוס גרינבאום למנכ. 1מיוחדת

ר דירקטוריון החברה בלא תמורה כספית "וזאת בנוסף לכהונתנו כיו, האסיפה

.נוספת

בעד)א(בעד

 1107531012.07.2012מ "אייס אוטו דיפו בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה על הצבעה באמצעות כתבי הצבעה. 1ח"אג

קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי . 2

.)'סדרה א(מסולקת של אגרות החוב 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הגשת בקשת פירוק ובקשה למינוי מפרקים זמניים. 3

 110637661812.07.2012מ "אינטרקיור בע

12:00

בעד)א(נגד.אישור איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה. 1מיוחדת

  110320965,88012.07.2012מ "אורכית תקשורת בע

 9:00

ואישור השטר בנוסחו , אישור ואשרור התיקונים הנוספים לשטר שאושר. 1שנתית

.הסופי

בעד)א(בעד

 110486835,48315.07.2012מ "אקסלנז ביוסיינס בע

11:00

ר אורי גייגר כדירקטור בחברה וכן אישור תנאי "אישור מינויו מחדש של ד. 1מיוחדת

.ר דירקטוריון"כהונתו של מר גייגר כיו

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר ניר ארקין כדירקטור . 2

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר מנחם ענבר כדירקטור . 3

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר ירון אילן כדירקטור . 4

.בחברה

בעד)א(נגד

 1091933152,12115.07.2012מ "גולן מוצרי פלסטיק בע

11:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוגל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי שובל כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעדשרה פרקר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.נעמה להב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יאן משוב כדירקטור בחברה.10

כרואה חשבון מבקר , מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר.11

.2012 הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2012לחברה לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות16בעניין התאמתו לתיקון , אישור תיקון תקנון החברה.12

בעד)א(בעד.אישור התאמת התקנון להוראות בעניין שיפוי וביטוח נושאי משרה.13

בדבר סמכות הדירקטוריון לאשר חלוקת , אישור תיקון תקנון החברה.14

.מניות הטבה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אשר אינם חברי (הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה .15

.)קיבוץ שער הגולן או מי מטעמו

בעד)א(בעד

הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם חברי .16

.בעל השליטה או מי מטעמו, קיבוץ שער הגולן

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.17

שנתיים בחברה עבור חברי קיבוץ  )בונוסים(אישור מדיניות מתן תגמולים .18

.שער הגולן הנותנים שירותים לחברה על פי הסכם כוח אדם

בעד)א(בעד

 77001664,03415.07.2012מ "גרינסטון תעשיות בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אלמגור את זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן גורן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי זיתוני כדירקטור בחברה. 6

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 7

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

 33900445,93915.07.2012מ "קמן אחזקות בע

11:30

בעד)א(ה.אין ח.דחיית מועד התשלום אחרון על חשבון קרן וריבית. 1ח"אג

בעד)א(ה.אין ח.תיקון שטר הנאמנות. 2

 454017121,72616.07.2012מ "צנורות המזרח התיכון בע

11:00

בעלת השליטה , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גאון אגרו. 1נדחית

.בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

כדירקטור , נחמה סנה ומר עמוס אפשטיין' אישור מינויים מחדש של גב. 2

מינוי הדירקטורים החיצונים מתבצע , למיטב הבנתנו. חיצוניים בחברה

.כמקשה אחת

בעד)א(בעד

 74501837,72616.07.2012מ "ן בע"פוליגון נדל

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות. 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב מימון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.ענת נוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורן ונונו כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב מלכא כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארצי בן יעקב כדירקטור חיצוני בחברה. 7

אישור ,  לעיל5בכפוף למינויו של מר אורן ונונו כדירקטור בחברה סעיף . 8

.לישיבה בפועל בלבד, ח" אלף ש1- מתן גמול למר ונונו בסך של כ

בעד)א(בעד

 103010196,54216.07.2012מ " בע1טיב טעם הולדינגס 

10:00

, אישור התקשרות החברה בהסכם שומה וגבייה עם פקיד שומה חולון. 1מיוחדת

 אשר להארגז 2006, - 2005להסדרת שומות המס שניתנו לחברה לשנים 

.בעלת השליטה בחברה עניין אישי בו, מ"השקעות בע

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון מידן כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חגי שלום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר הארי מנשה כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עדי כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל כרמון כדירקטור בחברה. 7

שותפות  - )1992(רציו חיפושי נפט 

394015מוגבלת 

1,901,55716.07.2012 

11:00

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות6.2לתקן את סעיף . 1

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות6.3לתקן את סעיף . 2

 בנוסח 6.4 להסכם הנאמנות ובמקומו יבוא סעיף 6.4לבטל את סעיף . 3

.חדש

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות6.5לתקן את סעיף . 4

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות6.6אישור תיקון סעיף . 5

אשר נקבעו על ,  להסכם הנאמנות את הכללים6להוסיף בסופו של סעיף . 6

.שיהיו חלק בלתי נפרד מהסכם הנאמנות , 17.2.94ידי הנאמן והמפקח ביום 

בעד)א(בעד

 - 6.17את תתי הסעיפים ,  להסכם הנאמנות6להוסיף בסופו של סעיף . 7

. העוסקים במינוי שלוח להצבעה6.19,

בעד)א(בעד

-  ו6.20את תתי הסעיפים ,  להסכם הנאמנות6להוסיף בסופו של סעיף . 8

 העוסקים באישור עסקה חריגה ובה עניין אישי וכן שימוש בכתב 6.21,

.הצבעה

בעד)א(בעד

 העוסק 6.22את תת הסעיף ,  להסכם הנאמנות6להוסיף בסופו של סעיף . 9

במקרים בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות בהם חלים על השותפות 

והשותפות תהא רשאית לעשות שימוש , הסדרים השאובים מחוק החברות

 2000,- ס "התש, )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(בתקנות החברות 

.בשינויים המחויבים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות15.7לבטל את סעיף .10

 להסכם הנאמנות העוסקת נוסח כתב העברה של 16.1לתקן את סעיף .11

.יחידות בשותפות המוגבלת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.להסכם הנאמנות )ו( 21.1לתקן את סעיף .12

בעד)א(בעד.להסכם הנאמנות )י( 21.1לבטל את סעיף .13

אישור "להסכם הנאמנות באופן שהמילים  )ג( 21.2לתקן את סעיף .14

.תימחקנה" המפקח או

בעד)א(בעד

מינוי " להסכם הנאמנות באופן שחלף המילים 24.2לתקן את סעיף .15

המפקח יעשה בהחלטה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות24.3לתקן את סעיף .16

 יתווסף סעיף בנוסח 24.3לתקן את הסכם הנאמנות באופן שלאחר סעיף .17

.העוסק בהחלפת המפקח על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות29לבטל את סעיף .18

בעד)א(בעד. להסכם השותפות המוגבלת5.1לתקן את סעיף .19

בעד)א(בעד. להסכם השותפות5.1לתקן את סעיף .20

בעד)א(בעד. להסכם השותפות6.7לתקן את סעיף .21



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד. להסכם השותפות8.2לתקן את ההפניות שבסעיף .22

בעד)א(בעד. להסכם השותפות10.2לתקן את סעיף .23

בעד)א(בעד. להסכם השותפות12לתקן את סעיף .24

בעד)א(בעד. להסכם השותפות13.2לתקן את סעיף .25

 עד 1.14 להסכם השותפות באופן שחלף סעיפים 14לתקן את סעיף .26

. הקיימים יבואו הסעיפים העוסקים באחריות שיפוי ובטוח3.14

בעד)א(נגד

להסכם  )ב( 14.3יתוקן נוסח סעיף ,  לעיל26' בכפוף לאישור החלטה מס.27

.השותפות

בעד)א(נגד

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,  לעיל26' בכפוף לאישור החלטה מס.28

, לדירקטורים" 'נספח ב"ב כ"וכתבי פטור מאחריות המצ" 'נספח א"ב כ"המצ

.או בחברות בנות של השותפות/המכהנים כיום בשותף הכללי ו

בעד)א(נגד

 א 16 יתווסף סעיף 16לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף .29

".מבקר פנימי"שכותרתו 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות17לתקן את סעיף .30

בעד)א(בעד. להסכם השותפות28.2לבטל את סעיף .31

 23 להסכם השותפות באופן שבמקום הפניה לסעיף 1.23לתקן את סעיף .32

.22תופיע הפניה לסעיף 

בעד)א(בעד

מ " הנדסה וקבלנות בע2011מלרג 

1094622

2,75916.07.2012 

11:00

אלמגור את זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו לראשונה של משרד ברייטמן. 1שנתית

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "אפריקה ישראל מגורים בע

1097948

467,02216.07.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

, מנשה שגיב, אבינדב גרינשפון, ה איזי כהן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.שרונה חריש כדירקטורים בחברה' גיא אלדר והגב, רונן גינזבורג

בעד)א(נגד

אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 3. 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1103464104,62516.07.2012מ "אורתם סהר הנדסה בע

11:00

בעד)א(בעד.תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

6380083

6,25116.07.2012 

13:30

נגד)א(נגד.אישור תנאי כהונתו של מר עמית ברגר. 1ח ג"אג

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920061

016.07.2012 

15:30

נגד)א(ה.אין ח.אישור עקרוני של עקרונות ההסדר. 1נדחית

דיון)א(ה.אין ח.נושאים נוספים שיועלו בישיבה. 2

 1109826016.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

17:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה בדבר מצב עסקי החברה והצגת מתווה להסדר. 1ח"אג

דיון)א(דיון.כ הנאמן"דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב. 2

 1125632016.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

17:00

ח כה "אג

1/12חש 

דיון)א(דיון.דיווח מאת החברה בדבר מצב עסקי החברה והצגת מתווה ההסדר. 1

כ הנאמן והמחזיקים בדבר "דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב. 2

.התפתחויות

דיון)א(דיון

 1107119242,41016.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור קבלת ההחלטה באמצעות כתב הצבעה. 1ח"אג

ח "ש'  א150להורות לנאמן לפנות לחברה בדרישה להפקדת סך של . 2

.בחשבון הנאמנות

נגד)א(בעד

נגד)א(ד"אין חוו. שהגישה החברה לבית משפט29להורות לנאמן להתנגד לבקשה מספר . 3

 שהגישה החברה לבית 29להורות לנאמן לא להתנגד לבקשה מספר . 4

.משפט

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו. שהגישה החברה לבית משפט30להורות לנאמן להתנגד לבקשה מספר . 5

 שהגישה החברה לבית 30להורות לנאמן לא להתנגד לבקהש מספר . 6

.משפט

בעד)א(ד"אין חוו

  1115187137,87216.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

נגד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

  1115203113,17316.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

נגד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

  1115211212,61816.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

נגד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

  1115674156,19916.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

נגד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

  112081538,71516.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

נגד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

  112344774,32716.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

נגד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

  112345447,81616.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

  112346245,99216.07.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:00

נגד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של שני חברים. 1ח"אג

נגד)א(בעד.אישור מינוי נציגות של שלושה חברים. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי נציגות של ארבעה חברים. 3

בעד)א(בעד.1וסדרה ', ט- 'ז', ו', ד- 'מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמית גולדווסר כחבר נציגות. 5

נגד)א(נגד.אישור מינויו של מר אייל חברוני כחבר נציגות. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של ילין לפידות כחבר נציגות. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של פסגות כחבר נציגות. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מגדל שוקי הון כחבר נציגות. 9

אישור מינויו של פורום החוסכים לפנסיה באמצעות מר רועי מימרן כחבר .10

.נציגות

נגד)א(נגד

שותפות מוגבלת - דלק קידוחים 

475020

5,666,57717.07.2012 

10:00

השתת.יח

פות

 להסכם הנאמנות העוסק בנוסח כתב העברה של 8.1לתקן את סעיף . 1

.יחידות בשותפות המוגבלת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.1לתקן את סעיף . 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.10 ועד 14.2לתקן את סעיפים . 3

כמספרו כיום ואשר יהפוך ( א להסכם הנאמנות 14.9לתקן את סעיף . 4

.)3'  ו לאחר קבלת החלטה מס14.9לסעיף 

בעד)א(בעד

 להסכם הנאמנות באופן שחלף המילים 10.1.6לתקן לתקן את סעיף . 5

".שמפקח סביר: "בואנה המילים, "שאדם סביר"

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות10.1.10לבטל את סעיף . 6

אישור המפקח " להסכם הנאמנות באופן שהמילים 10.2.3לתקן את סעיף . 7

.ימחקו" או

בעד)א(בעד

 להסכם הנאמנות העוסק במנגנוני מינוי מפקח 16לתקן את סעיף . 8

.לשותפות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות5.1לתקן את סעיף . 9

בסמכות השותף הכללי '  להסכם השותפות העוסק9.4לתקן את סעיף .10

.סכומים שיוותרו בידי השותפות המוגבלת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשקיע

בעד)א(בעד

 כאמור 10.7באופן שחלף סעיף ,  להסכם השותפות10.7לתקן את סעיף .11

.תבוא פסקה חלופית

בעד)א(בעד

 להסכם השותפות באופן שחלף הסעיף הקיים יבואו 11לתקן את סעיף .12

. העוסקים באחריות שיפוי ובטוח11.4 עד 11.1סעיפים 

בעד)א(נגד

להסכם  )ב( 11.3יתוקן נוסח סעיף ,  לעיל12' בכפוף לאישור החלטה מס.13

או "תבואנה המילים " בלבד"כך שבסיפא שלו במקום המלה , השותפות

".ברשלנות רבתי

בעד)א(נגד

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,  לעיל12' בכפוף לאישור החלטה מס.14

, לדירקטורים" 'נספח ב"ב כ"וכתבי פטור מאחריות המצ" 'נספח א"ב כ"המצ

.או בחברות בנות של השותפות/המכהנים כיום בשותף הכללי ו

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות9.1תיקון סעיף .15

 א 13 יתווסף סעיף 13לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף .16

".מבקר פנימי"שכותרתו 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות25.2לתקן את סעיף .17

לפיו תעמיד המלווה , לאשר התקשרות עם דלק אנרגיה בהסכם מסגרת.18

.או בטחונות/או ערבויות ו/לשותפות מעת לעת אשראים ו

בעד)א(בעד

 ותשלום %2לאשר תשלום עמלת ערבות לדלק אנרגיה בשיעור שנתי של .19

 בגין בטחונות %1.75מ בשיעור של "עמלת ערבות לקבוצת דלק בע

 מליון דולר 36שהמציאו לתאגידים בנקאיים שהעמידו הלוואות בסך כולל של 

ודלק אנרגיה העמידה  )Back to Back(כמפורט , ב לדלק אנרגיה"ארה

.לשותפות הלוואות כאמור בתנאים זהים

בעד)א(בעד

לאשר תשלום עמלת ערבות לקבוצת דלק בגין ערבות שהעמידה קבוצת .20

 מליון דולר 10דלק לטובת תאגיד בנקאילהבטחת הארכת הלוואה בסך 

 מגובה היתרה %2בשיעור שנתי של , ב שהעמיד הבנק לשותפות"ארה

.הבלתי מסולקת של ההלוואה האמורה

בעד)א(בעד

לאשר תשלום עמלת ערבות לדלק אנרגיה בגין בטחונות שתעמיד דלק .21

ב " מליון דולר ארה15אנרגיה לטובת תאגיד בנקאי להבטחת הלוואה בסך 

 מגובה היתרה הבלתי %2בשיעור שנתי של , שיעמיד הבנק לשותפות

.מסולקת של ההלוואה האמורה

בעד)א(בעד

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

6,262,81217.07.2012 

11:00

השתת.יח

פות

 להסכם הנאמנות העוסק בנוסח כתב העברה של 8.1לתקן את סעיף . 1

.יחידות בשותפות המוגבלת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.1לתקן את סעיף . 2

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.9 ועד 14.2לתקן את סעיפים . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כמספרו כיום ואשר יהפוך ( א להסכם הנאמנות 14.9לתקן את סעיף . 4

.)3'  ו לאחר קבלת החלטה מס14.9לסעיף 

בעד)א(בעד

 להסכם הנאמנות באופן שחלף המילים 10.1.6לתקן לתקן את סעיף . 5

".שמפקח סביר: "בואנה המילים, "שאדם סביר"

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות10.1.10לבטל את סעיף . 6

אישור המפקח " להסכם הנאמנות באופן שהמילים 10.2.3לתקן את סעיף . 7

.ימחקו" או

בעד)א(בעד

 להסכם הנאמנות העוסק במנגנוני מינוי מפקח 16לתקן את סעיף . 8

.לשותפות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות5.1לתקן את סעיף . 9

בסמכות השותף הכללי '  להסכם השותפות העוסק9.3לתקן את סעיף .10

.סכומים שיוותרו בידי השותפות המוגבלת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשקיע

בעד)א(בעד

 כאמור 10.7באופן שחלף סעיף ,  להסכם השותפות10.7לתקן את סעיף .11

.תבוא פסקה חלופית

בעד)א(בעד

 להסכם השותפות באופן שחלף הסעיף הקיים יבואו 11לתקן את סעיף .12

. העוסקים באחריות שיפוי ובטוח11.4 עד 11.1סעיפים 

בעד)א(נגד

להסכם  )ב( 11.3יתוקן נוסח סעיף ,  לעיל12' בכפוף לאישור החלטה מס.13

או "תבואנה המילים " בלבד"כך שבסיפא שלו במקום המלה , השותפות

".ברשלנות רבתי

בעד)א(נגד

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,  לעיל12' בכפוף לאישור החלטה מס.14

, לדירקטורים" 'נספח ב"ב כ"וכתבי פטור מאחריות המצ" 'נספח א"ב כ"המצ

.או בחברות בנות של השותפות/המכהנים כיום בשותף הכללי ו

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות9.1.2תיקון סעיף .15

 א 13 יתווסף סעיף 13לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף .16

".מבקר פנימי"שכותרתו 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות25.2לתקן את סעיף .17

לפיו תעמיד המלווה , לאשר התקשרות עם דלק אנרגיה בהסכם מסגרת.18

.או בטחונות/או ערבויות ו/לשותפות מעת לעת אשראים ו

בעד)א(בעד

 ותשלום %2לאשר תשלום עמלת ערבות לדלק אנרגיה בשיעור שנתי של .19

 בגין בטחונות %1.75מ בשיעור של "עמלת ערבות לקבוצת דלק בע

 מליון דולר 36שהמציאו לתאגידים בנקאיים שהעמידו הלוואות בסך כולל של 

ודלק אנרגיה העמידה  )Back to Back(כמפורט , ב לדלק אנרגיה"ארה

.לשותפות הלוואות כאמור בתנאים זהים

בעד)א(בעד

לאשר תשלום עמלת ערבות לקבוצת דלק בגין ערבות שהעמידה קבוצת .20

 מליון דולר 10דלק לטובת תאגיד בנקאילהבטחת הארכת הלוואה בסך 

 מגובה היתרה %2בשיעור שנתי של , ב שהעמיד הבנק לשותפות"ארה

.הבלתי מסולקת של ההלוואה האמורה

בעד)א(בעד

לאשר תשלום עמלת ערבות לדלק אנרגיה בגין בטחונות שתעמיד דלק .21

ב " מליון דולר ארה15אנרגיה לטובת תאגיד בנקאי להבטחת הלוואה בסך 

 מגובה היתרה הבלתי %2בשיעור שנתי של , שיעמיד הבנק לשותפות

.מסולקת של ההלוואה האמורה

בעד)א(בעד

מ "אפריקה ישראל נכסים בע

1091354

915,50117.07.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מנשה שגיא , אבינדב גרינשפון, ה איזי כהן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה. 3

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, רואי חשבון ומשרד את בריטמן- אישור מינוים מחדש של  סומך חייקין . 4

כרואי חשבון מבקרים משותפים של , רואי חשבון- ' זהר ושות, אלמגור

.2011החברה ודיווח על שכר של רואי החשבון לשנת 

בעד)א(בעד

של  )בעקיפין(התקשרות של חברת בת של החברה עם חברה בשליטתה . 5

.בעלת השליטה בחברה בהסכם קבלנות לעבודות שלד

בעד)א(בעד

של  )בעקיפין(התקשרות של חברת בת של החברה עם חברה בשליטתה . 6

.בעלת השליטה בחברה בהסכם הלוואה

בעד)א(בעד

 110474479,33217.07.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.מיכל אביחי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יהורם גאון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.ח יצחק פורר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של רו. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פרץ וינקלר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.משה מיטלמן כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 8

בעד)א(נגד.רייס כדירקטור בחברה. ר מקס ו"אישור מינויו מחדש של ד. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי פינסון כדירקטור בחברה.10

בעד)א(נגד.אפרים צדקה כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ.11

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלי יוסף כדירקטור בחברה.12

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר שוהם כדירקטור בחברה.13

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .14

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר שלומית זוטא כדירקטורית חיצוני בחברה"אישור מינויה לראשונה של ד.15

 1120658283,23017.07.2012מ "צים שיווק ישיר בע. ר.ע

10:00

בעד)א(בעד.מר ישראל אינהורן, ר הדירקטוריון"הפחתת עלות העסקת יו. 1מיוחדת

שינוי תקופת ההודעה המוקדמת בהסכם העסקתו של מר ישראל . 2

.ר הדירקטוריון"יו, איינהורן

בעד)א(נגד

 1084144431,67117.07.2012מ "דניה סיבוס בע

10:30

של  )בעקיפין(התקשרות של חברת בת של החברה עם חברה בשליטתה . 1נדחית

.בעלת השליטה בחברה בהסכם הלוואה

בעד)א(בעד

תיקון כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה בקשר להרחבת רשימת . 2

.האירועים

בעד)א(בעד

 7460163,990,53817.07.2012מ "שטראוס גרופ בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר שני כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.דליה לב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עדי שטראוס כדירקטור בחברה. 6

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 7

המכהנים ואשר יכהנו  )שאינם נמנים על בעלי שליטה או קרוביהם(משרה 

לתקופה , )המקומיות והבין לאומיות(מעת לעת בחברה ובחברות בנות שלה 

.2012 באוקטובר 1החל מיום ,  חודשים12של 

בעד)א(בעד

 11063921,62917.07.2012מ "אינטרקיור בע

18:30

הורד )א(דיוןדיווח אודות עסקה אפשרית למכירת מניות ההסדר. 1ח"אג

מסדר 

היום

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת 

271015מ "בע

138,94918.07.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן גורן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.בגס כדירקטור בחברה )ויקטור אדריאן(אישור מינויו מחדש של מר אבי . 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רפאל צרפתי כדירקטור בחברה. 7

אישור המשך התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר גבריאל בגס מבעלי . 8

.באמצעות חברה בבעלותו, השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 7630111,278,02918.07.2012מ "אחזקות בע. י.ב.י.פ

10:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

לאשר כי יוענק כתב ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה לתיקון תקנון בסעיף . 2

או אשר יכהנו מעת לעת /המכהנים כיום ו, שיפוי מתוקן לדירקטורים בחברה

.למעט בעלי שליטה, בחברה

בעד)א(בעד

לאשר כי יוענק כתב ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה לתיקון תקנון בסעיף . 3

מבעלי , ר הדירקטוריון מר גיל בינו ולדירקטורית דפנה בינו אור"שיפוי ליו

בנוסח כתב השיפוי , המכהנים כדירקטורים בחברה, השליטה בחברה

ל "הענקת כתב שיפוי מתוקן למנכ, וכן לאשר למען הזהירות בלבד, המתוקן

אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין, מר יעקב סיט, החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר הרי קופר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.דבי ספריה כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .10

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .11

מ "יצור ושווק בע- קליר כימיקלים 

1097302

33,61518.07.2012 

10:00

דיון)א(דיון.דיון בדוחות הכספיים. 1שנתית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.ח"מינוי רו. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי דירקטורים. 3

 319012018.07.2012מ "פטרו גרופ בע

11:00

ל החברה ושל מר עופר "מנכ, אישור תנאי העסקתם של מר גדעון מורן. 1מיוחדת

.ל החברה"סמנכ, פרידלינג

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

הגדלת ההון הרשום ,  לעיל2בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף . 3

.של החברה

נגד)א(נגד

אישור התקשרות ,  לעיל2בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף . 4

אשר , החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בגין תקופת , תכלול את כלל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה

 15החל מיום ,  חודשים12לתקופה של . כהונתם החל ממועד מינויים בפועל

.2015בפברואר 

בעד)א(נגד

לאשר הענקת כתבי ,  לעיל2בכפוף לאישור ההחלטה לתיקון תקנון בסעיף . 5

שיפוי ופטור לכל הדירקטורים המכהנים בחברה וכן לכל הדירקטורים 

החיצוניים ולכל נושאי המשרה המכהנים בחברה וזאת בגין תקופת כהונתם 

.החל ממועד מינויים בפועל

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.דירקטור חיצוני בחברה, לאשר רטרואקטיבית גמול למר עמירם רוט. 6

מ "יצור ושווק בע- קליר כימיקלים 

1097302

34,42518.07.2012 

11:00

בעד)א(ד"אין חווהוצאת כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים. 1מיוחדת

 108504294,18818.07.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

אישור התקשרות החברה בהסכם עם קרן בראשית לפיו תעמיד בראשית . 1מיוחדת

.ח כהלוואת גישור לזמן קצר" מיליון ש30לחברה סך של 

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה . 2

נוכחית ובפוליסות עתידיות וכן הכללת הדירקטורים המכהנים בפוליסות 

.האמורות

בעד)א(בעד

 109834231,55218.07.2012. ביוקנסל טרפויטיקס אינק

11:00

חברת "(מ "אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם ביוקנסל בע. 1מיוחדת

") חברת הבת ("BioCancell Merger Incוחברת בת שלה  )"היעד

.בבעלותה המלאה שהוקמה לצורך המיזוג

בעד)א(בעד

לאשר כי ככל שיהיה צורך באיסוף קולות נוספים בעד החלטה המתוארת . 2

 אזי החברה הנהלת החברה תהא מוסמכת לדחות את מועד 1,בסעיף 

. ימים30האסיפה הכללית המיוחדת לתקופה שלא תעלה על 

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

 53001442,28318.07.2012מ "בירמן עצים ופרזול בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר בנימין בירמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בירמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיל בירמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור בירמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בלנק כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גד מנור כדירקטור בחברה. 8

 109331931,39018.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

13:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

בעד)א(ה.אין ח.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 109880519,45218.07.2012מ "אלביט הדמיה בע

13:00

דיון)א(דיון.דיון בקשר עם תוכנית החברה לרכישת של אגרות חוב. 1ח"אג

מ "שפיר פרוייקטים אירופה בע

1103910

30,98218.07.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.בנציגות יכהן חבר אחד. 2

נגד)א(ד"אין חוו. חברים2בנציגות יכהנו . 3

בעד)א(ד"אין חוו. חברים3בנציגות יכהנו . 4

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4בנציגות יכהנו . 5

בעד)א(ד"אין חוו.אמבן ניהול השקעות לנציגות- אי.בי.מינוי מר רוני פילו מטעם אי. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אריה סירטו לנציגות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר שמעון סיון לנציגות. 8

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציג מטעם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי לנציגות. 9

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר דרור פרסה לנציגות.10

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר דוד כלפון לנציגות.11

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

4,56318.07.2012 

15:30

דיווח מאת נציגי החברה בדבר התפתחויות מאסיפת מחזיקי אגרות חוב . 1ח"אג

.הקודמת

דיון)א(דיון

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

28,78518.07.2012 

10:00

החלטה לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את מתווה ההסדר . 1ח"אג

.2012 ליולי 17-א ביום ה"שהעלתה החברה במערכת המגנ

נגד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

62,73718.07.2012 

10:00

החלטה לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את מתווה ההסדר . 1ח"אג

.2012 ליולי 17-א ביום ה"שהעלתה החברה במערכת המגנ

נגד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

51,97018.07.2012 

10:00

החלטה לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את מתווה ההסדר . 1ח"אג

.2012 ליולי 17-א ביום ה"שהעלתה החברה במערכת המגנ

נגד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

018.07.2012 

10:00

ח ב "אג

1/12חש 

החלטה לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את מתווה ההסדר . 1

.2012 ליולי 17-א ביום ה"שהעלתה החברה במערכת המגנ

נגד)א(בעד

מ "יפ סמיקונדוקטור בע'איזיצ

1082544

3,976,93319.07.2012 

11:00

רן גלעדי ' פרופ, בני הניגל, ה אלי פרוכטר"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

.קרן שריד כדירקטורים בחברה' והגב

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שי שאול כדירקטור חיצוני בחברה. 2

לרבות ,  אלף מניות חסומות לדירקטורים בחברה89.9- אישור הענקת כ . 3

.דירקטורים חיצוניים

בעד)א(נגד

אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת . 4

.בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

אישור תיקון כתבי פטור והשיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה . 6

, בחברה וכן את פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי המשרה הקיימת חברה

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 4220149,19219.07.2012מ "אקורד בע. אר.אס

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אלמגור את זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר נוה כדירקטור בחברה. 4

ר הדירקטוריון בנוסף לכהונתו "הסמכת מר יצחק שרם לכהן במקביל כיו. 5

 ביולי 20החל מיום , לתקופה נוספת של שישה חודשים, ל החברה"כמנכ

2012.

בעד)א(בעד

מ "יס בע'אלביט מדיקל טכנולוג

474015

114,67619.07.2012 

11:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זיסר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון יצחקי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של מר יוסף אפטר כדירקטור בחברה. 4

כרואי חשבון מבקרים ' אישור מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות. 5

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם2012של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

למעט הוראות התקנון , אישור תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה. 6

.העוסקות בשיפוי וביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

העוסקות בשיפוי , אישור תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה. 7

.וביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי אשר החברה העניקה ותעניק לדירקטורים . 8

אשר אינם נחשבים כבעלי שליטה בחברה או , ולנושאי המשרה בחברה

.קרוביהם ולדירקטורים שמונו מטעם בעלת השליטה

בעד)א(נגד

אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי אשר החברה העניקה ותעניק לדירקטורים . 9

אשר עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה או , ולנושאי המשרה בחברה

.קרוביהם ולדירקטורים שמונו מטעם בעלת השליטה

בעד)א(נגד

אישור תנאי הסכמי האשראי המתוקנים בין אינסייטק ואלביט הדמיה ובין .10

.אינסייטק לחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תזכיר החברה.11

בעד)א(נגד.אישור החלפת כתב השיפוי בגמידה למר מרדכי זיסר.12

אישור הסבת הלוואות אלביט הדמיה לאינסייטק מכוח הסכם האשראי .13

.הראשון לחברה

בעד)א(בעד

אישור ביטול התחייבויות החברה ואלביט הדמיה להעמדת מימון והון .14

.חוזר לאינסייטק

בעד)א(בעד

 שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 

232017

5,931,73619.07.2012 

15:30

השתת.יח

פות

לאשר את התקשרות השותפות בהסכם הלוואה עם נפטא חברה . 1

, בשותף הכללי בשותפות )בעקיפין(בעלת השליטה , מ"ישראלית לנפט בע

 מיליון 25- ח השווה ל"על פיו תעמיד נפטא לשותפות הלוואה בסכום בש

.ב"דולר ארה

בעד)א(בעד

מ "נידר חברה לבנין ולפיתוח בע

1101963

019.07.2012 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר נושים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע באסיפת נושים בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 2

להורות לנאמן להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב בהתאם להתפלגות . 3

.ההצבעות

נגד)א(ד"אין חוו

מ "נידר חברה לבנין ולפיתוח בע

1101971

019.07.2012 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע באסיפת נושים בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע באסיפת נושים על פי התפלגות ההצבעות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר. 3

 3630104,89422.07.2012מ "בסט פיול בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המנופק והנפרע של החברה. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

וזאת במסגרת פוליסת , למעט מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעלת השליטה , מ"ביטוח קבוצתית בה התקשרה מיטב בית השקעות בע

.בחברה בעקיפין

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 3

.למעט מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

למעט מקרב בעלי , אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה. 4

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

, דוד בעל השליטה בחברה- אישור הענקת כתב שיפוי למר אליאב בר . 5

.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

בעד)א(נגד

ר "המכהן כיו, דוד בעל השליטה בחברה-אישור הכללת מר אליאב בר . 6

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה , דירקטוריון החברה

וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית בה התקשרה מיטב בית , בחברה

.בעלת השליטה בחברה בעקיפין, מ"השקעות בע

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 7

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920053

022.07.2012 

10:00

בעד)א(בעד.של עקרונות ההסדר )לא מחייב(אישור עקרוני . 1נדחית

 373019135,87323.07.2012מ "אאורה השקעות בע

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.י כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יעקב אטרקצ. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוחאי אביטן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל קליינר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.פולג כדירקטורית בחברה- עינת פלץ ' אישור מינויה מחדש של גב. 5

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר פופי פאטל כדירקטור . 6

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

שפר - נאווה אופק ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 7

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' ח ליאון אורליצקי ושות"מינויו של משרד רו. 8

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 109978757,35423.07.2012מ "מיקרונט בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה שלו כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל קפלן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב בן צבי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלי נחום כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.נטע כרמי נבו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

 108029046,50623.07.2012מ "סמיקום תעשיות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול יוסף כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה גוב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר עמית רון כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.יהודית גוב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

רובין את גלבוע כמשרד רואי חשבון , כהן, אישור מינויו של משרד חייקין. 6

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1107119221,05823.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיון בעמדת המחזיקים בענין ההסדר. 1מבוטלת

 1109826023.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

15:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.אופן הצבעת הנאמן בשם הסדרה במסגרת אסיפת הנושים. 2

מבוטלתמבוטלת.קבלת החלטה בדבר ההסדר המוצע. 3

 1125632023.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

15:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.אופן הצבעת הנאמן בשם הסדרה במסגרת אסיפת הנושים. 2

מבוטלתמבוטלת.קבלת החלטה בדבר ההסדר המוצע. 3

 241008215,92723.07.2012מ "טאגור קפיטל בע

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות בכפוף להפקדת בטוחה. 1נדחית

 109331930,54223.07.2012מ "ן בע"דלק נדל

10:00

מבוטלתמבוטלתקבלת החלטה בדבר ההסדר המוצע. 1מבוטלת

מ "בע )1969(טיב תשלובת טכסטיל 

300012

51,92724.07.2012 

10:00

אישור מינויו מחדש של מר אלימלך הירשנזון כדירקטור חיצוני בחברה וכן . 1מיוחדת

.כתבי שיפוי והכללתו של מר הירשנזון בפוליסת ביטוח, הענקת גמול שנתי

בעד)א(בעד

 61703512,94024.07.2012מ "ארגמן תעשיות בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רענן סובל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.ליגד רוטלוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמירם בוקשפן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ציפורה לוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.קביעת גמול לדירקטורים. 9

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר שלום דרורי כדירקטור חיצוני בחברה.10

בעד)א(בעד.אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב.11

 82401134,15524.07.2012מ " בע121גיא ייזום 

11:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

.2011 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(ד"אין חוו

למעט הדירקטורים (מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה . 2

.דניאל דוברובסקי ויונתן פדן, ה אברהם נחמיה"ה, )החיצוניים

בעד)א(ד"אין חוו

כרואה חשבון המבקר , מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 3

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שינוי השם של החברה. 4

 339013598824.07.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

בדרך של הודעת הנוכחים ישירות , לאשר קבלת החלטות באסיפה זו. 1ח"אג

לנאמן

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 - )עם דחית מועד הכניסה לתוקף(העמדה לפירעון מיידי והסמכת הנאמן . 2

.החלטה מיוחדת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון שטר הנאמנות. 3

 110280588,12024.07.2012מ "איזי אנרגיה בע

11:30

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות . 1ח"אג

.לנאמן

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית המועד הקובע לתשלום הקרן והריבית של אגרות החוב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות בקשר עם ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב. 3

 66257716,370,20625.07.2012מ "בנק הפועלים בע

14:30

המכהנת , אירית איזקסון' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב1. 1מיוחדת

, מ"ר דירקטוריון פעיל של ישראכרט בע"כיו, כדירקטורית בבנק הפועלים

.מ"מ ופועלים אקספרס בע"אמינית בע, מ"ישראל בע )יורוקרד(יורופיי 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון תקנון הבנק. 2

 109834231,55225.07.2012. ביוקנסל טרפויטיקס אינק

10:00

-נדחית

זרה

אישור התקשרות החברה בהסכם הצעה פרטית חריגה עם כלל תעשיות . 1

אשר במסגרתה תקצה החברה , בעלת השליטה בחברה, מ"ביוטכנולוגיה בע

.מניות רגילות של החברה'  מ10.7- ב כ"לכת

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון פעיל של "אישור תנאי כהונתו של מר אהרון שוורץ כיו. 2

.החברה

בעד)א(נגד

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

10,926,92425.07.2012 

11:00

אישור הארכת תוקף התקשרות קיימת לרכישת ממירים ואישור תוספת . 1מיוחדת

.עלות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור רכישת ממירים. 2

 1104314184,25725.07.2012מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליפא משורר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.דליה שאשו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון באום כדירקטור בחברה. 5

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 6

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710163

59,19825.07.2012 

14:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח ז"אג

דיון)א(דיון.נקיטת הליכים והגנה על זכויות המחזיקים. 2

 3560067025.07.2012מ "סובריין נכסים בע

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.גלובל. או.אן.אישור אינדיקטיבי של הצעת וי. 1ח"אג

 25801267,38726.07.2012מ "תדיראן הולדינגס בע

10:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד כדירקטור בחברה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד כדירקטור בחברה. 2

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 3

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מבוטלת)א(בעד

מבוטלת)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

ר דירקטוריון "המכהן כיו, הענקת כתבי פטור ושיפוי למר משה ממרוד. 6

.ואשר הינו בעל השליטה בחברה, ל החברה"החברה וכמנכ

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר משה ממרוד בעל . 7

כאמור (ל החברה "כמנכ, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, השליטה בחברה

ר הדירקטוריון אולם יפסיק לכהן במקביל בחודש "מר ממרוד מכהן גם כיו

.)2012בספטמבר 

מבוטלת)א(נגד

 1107663389,45426.07.2012מ "בי קומיוניקיישנס בע

10:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.ענת ווינר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 4

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(בעד.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה. 6

מ "קווי זהב בע- אינטרנט גולד 

1083443

235,62326.07.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף אלוביץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של גברת ענת וינר כדירקטורית בחברה. 5

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 6

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(בעד.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה. 8

 1082429147,91426.07.2012מ "סימטרון בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי בן שלום כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר וויליאם גיבס כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגדאישור מינויו לראשונה של מר ניר כהן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דויד גולן כדירקטור בחברה. 5

כרואי חשבון מבקרים ' אישור מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות. 6

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם2012של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מתן כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה. 7

, אישור הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבעלת השליטה בה. 8

.איי.אס.בי.די

בעד)א(נגד

דיון)א(נגד.להחליט בכל נושא אחר שיובא לדיון בסמוך לאסיפה או במהלכה. 9

 3230142,602,88826.07.2012מ "מליסרון בע

10:00

מבוטלתמבוטלתר הדירקטוריון"תנאי כהונתה של יו. 1מבוטלת

 10806701,894,23326.07.2012מ "ריטליקס בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבינועם נאור כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בועז דותן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלי גלמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נחמיה למלבאום כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.י כדירקטור בחברה'מיניקוצ. אישור מינויו מחדש של מר רוברט איי. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.ל כדירקטור חיצוני בחברה'אישור מינויו לראשונה של מר יצחק אנג.10

, ה אבינועם נאור"אישור הארכת הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין ה.11

או באמצעות /באופן אישי ו(נחמיה למלבאום ומריו סגל , אלי גלמן, בועז דותן

, בעלת עניין בחברה, באמצעות קבוצת אלפא, )חברה בשליטתו של מריו סגל

.לתקופה של עד שלוש שנים נוספות

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של .12

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .13

מ "דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע

111013

13,76726.07.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קירשנבאום כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי שטיינמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.הדס גלנדר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי אלקינד כדירקטור חיצוני בחברה. 6

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

345017

748,83226.07.2012  

 9:30

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות8.1לתקן את סעיף . 1

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.1.10לבטל את סעיף . 2

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.2.8לתקן את סעיף . 3

בעד)א(בעד.א להסכם הנאמנות18.2לתקן את סעיף . 4

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.3לתקן את סעיף . 5

 בנוסח 18.4 להסכם הנאמנות ובמקומו יבוא סעיף 18.4לבטל את סעיף . 6

.חדש

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.5לתקן את סעיף . 7

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.6אישור תיקון סעיף . 8

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.10לבטל את סעיף . 9

 - 21.18את תתי הסעיפים ,  להסכם הנאמנות18להוסיף בסופו של סעיף .10

.העוסקים במינוי שלוח להצבעה, 41.18

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

- ו51.18את תתי הסעיפים ,  להסכם הנאמנות18להוסיף בסופו של סעיף .11

העוסקים באישור עסקה חריגה ובה עניין אישי וכן שימוש בכתב , 61.18 

.הצבעה

בעד)א(בעד

 71.18את תת הסעיף ,  להסכם הנאמנות18להוסיף בסופו של סעיף .12

העוסק במקרים בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות בהם חלים על 

והשותפות תהא רשאית לעשות , השותפות הסדרים השאובים מחוק החברות

 2000,- ס "התש, )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(שימוש בתקנות החברות 

.בשינויים המחויבים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות 20.3לתקן את סעיף .13

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות20.4לתקן את סעיף .14

בעד)א(בעד יתווסף סעיף20.4לתקן את הסכם הנאמנות באופן שלאחר סעיף .15

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות25.2לתקן את סעיף .16

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות27לבטל את סעיף .17

בעד)א(בעד. להסכם השותפות5.1לתקן את סעיף .18

בעד)א(בעד. להסכם השותפות9.1.3לתקן את סעיף .19

בעד)א(בעד. להסכם השותפות12לתקן את סעיף .20

בעד)א(בעד. להסכם השותפות10.7לתקן את סעיף .21

 עד 11.1 להסכם השותפות באופן שחלף סעיפים 11לתקן את סעיף .22

. הקיימים יבואו הסעיפים העוסקים באחריות שיפוי ובטוח11.3

בעד)א(נגד

להסכם  )ב( 11.3יתוקן נוסח סעיף ,  לעיל22' בכפוף לאישור החלטה מס.23

.השותפות

נגד)א(נגד

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,  לעיל22' בכפוף לאישור החלטה מס.24

, לדירקטורים" 'נספח ב"ב כ"וכתבי פטור מאחריות המצ" 'נספח א"ב כ"המצ

.או בחברות בנות של השותפות/המכהנים כיום בשותף הכללי ו

בעד)א(נגד

 א 13 יתווסף סעיף 13לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף .25

".מבקר פנימי"שכותרתו 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות14.2לתקן את סעיף .26

בעד)א(בעד. להסכם השותפות25.2לתקן את סעיף .27

בגין גיוס ובין מספר , מוצע לאשר הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון.28

.גיוסים

בעד)א(נגד

מ "מוצע לאשר לשותפות להתקשר מעת לעת עם כלל פיננסים חיתום בע.29

.)חברה בשליטת בעלי השליטה בשותף(

נגד)א(נגד

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240080

14,31626.07.2012 

15:00

דיון)א(דיון.דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. 1ח"אג

דיון)א(דיון.ד עופר שפירא"עו- כ מחזיקי אגרות החוב "דיווח מאת ב. 2

 3390364,78429.07.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

החל מיום ,  חודשים6לתקופה של . ונושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה

.2012 ביולי 22

בעד)א(בעד

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105162

61,98030.07.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי חימי כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבי אדרי כדירקטור בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן ויטלה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מורן נאור כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

אלמגור את זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 6

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

לאשר הענקת כתבי ,  לעיל6בכפוף לאישור ההחלטה לתיקון תקנון בסעיף . 7

לרבות לנושאי המשרה שהינם (שיפוי מתוקנים לכלל נושאי משרה בחברה 

לרבות לדירקטורים ולנושאי המשרה , )בעלי שליטה בחברה או קרוביהם

המכהנים היום וכפי שיכהנו בחברה מעת לעת וכן לנושאי המשרה 

או בחברות קשורות מטעמה /והדירקטורים המכהנים בחברות הבנות שלה ו

של הח

בעד)א(בעד

חותנתו של מר , נילי אזולאי קפלן' אישור תנאי העסקתה וכהונתה של הגב. 8

. שנים3לתקופה של , לית בחברה"כסמנכ, בעל השליטה בחברה, גבי אדרי

בעד)א(בעד

 109447383,07030.07.2012מ "כן פייט ביופרמה בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.פנינה פישמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם סרטני כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.ליאורה לב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה. 8

ללא , להקצות, אישור הצעה פרטית שאינה מהותית לדירקטורים בחברה. 9

 אופציות לא רשומות לרכישת 450,000לדירקטורים של החברה , תמורה

,כל אחת. נ.ח ע" ש0.01מניות רגילות של החברה בנות 

בעד)א(נגד

 112140924830.07.2012. ביוקנסל טרפויטיקס אינק

12:00

של החברה בכתבי  )3סדרה (אישור החלפת כתבי אופציה סחירים . 1אופציה

.מ וזאת במסגרת הסכם המיזוג"של ביוקנסל בע )1סדרה (אופציה סחירים 

בעד)א(בעד

לאשר כי ככל שיהיה צורך באיסוף קולות נוספים בעד החלטה המתוארת . 2

 אזי החברה הנהלת החברה תהא מוסמכת לדחות את מועד 1,בסעיף 

. ימים30האסיפה הכללית המיוחדת לתקופה שלא תעלה על 

בעד)א(בעד

 112141783830.07.2012. ביוקנסל טרפויטיקס אינק

10:30

של החברה בכתבי  )4סדרה (אישור החלפת כתבי אופציה סחירים . 1אופציה

.מ וזאת במסגרת הסכם המיזוג"של ביוקנסל בע )2סדרה (אופציה סחירים 

בעד)א(בעד

לאשר כי ככל שיהיה צורך באיסוף קולות נוספים בעד החלטה המתוארת . 2

 אזי החברה הנהלת החברה תהא מוסמכת לדחות את מועד 1,בסעיף 

. ימים30האסיפה הכללית המיוחדת לתקופה שלא תעלה על 

בעד)א(בעד

מ "גמול חברה להשקעות בע

1086206

4,34930.07.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר רפאל אלול כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר איתמר זומר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק גוילי כדירקטור בחברה. 3

מינויו לראשונה של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 4

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה . 5

למעט נושאי משרה ודירקטורים שהינם בעלי , בחברה ובחברות בת שלה

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 49500364,83630.07.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

13:00

מבוטלתמבוטלת.אישור הסדר נושים. 1מבוטלת

 341016240,27531.07.2012מ "שפע ימים בע

10:00

 31ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים והדו. 1מיוחדת

.2011בדצמבר 

דיון)א(דיון

 זיו האפט BDOח -אישור חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו. 2

.כרואי החשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר שמעון הייבלום כדירקטור בחברה וקביעת . 3

.שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אברהם טאוב כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר לויזון כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. 5

בעד)א(בעדר שלמה קליש כדירקטור בחברה וקביעת שכרו"אישור מינויו מחדש של ד. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד נחשון כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נתן דרוקמן כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. 8

בעד)א(בעד.ל כדירקטור בחברה וקביעת שכרה'אורנה אנג' אישור מינויה של גב. 9

אישור מינויו מחדש של מר אורן באומן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת .10

.שכרו

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר אודי שניג כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת שכרו.11

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון.12

מ "בע )1960(חבס השקעות 

415018

135,23031.07.2012 

10:30

דיון)א(דיון.2011 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר הרצל חבס כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף חבס כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.נויה חבס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה )ברזילי(אישור מינויו מחדש של מר חיים ברזל . 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון מזרחי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק לוטן כדירקטור בחברה. 8

כרואי  )KPMG(אישור מחדש של המשך כהונתו של משרד סומך חייקין . 9

.חשבון מבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד)א(בעד

 637005078,49731.07.2012מ "טאו תשואות בע

11:00

החלטה בדבר העמדה לפרעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של . 1נדחית

.אגרות החוב

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות בענין הודעות. 2

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

10,98531.07.2012 

11:30

מתן הוראות לנאמן בדבר התמורות שיתקבלו ממכירת הנכס בחיפה . 1ח"אג

.)'סדרה ב(ח "לצורך ביצוע פרעון מוקדם למחזיקי אג

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

21,76331.07.2012 

11:30

מתן הוראות לנאמן בדבר התמורות שיתקבלו ממכירת הנכס בחיפה . 1ח ד"אג

.)'סדרה ב(ח "לצורך ביצוע פרעון מוקדם למחזיקי אג

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

19,99531.07.2012 

11:30

מתן הוראות לנאמן בדבר התמורות שיתקבלו ממכירת הנכס בחיפה . 1ח"אג

.)'סדרה ב(ח "לצורך ביצוע פרעון מוקדם למחזיקי אג

בעד)א(בעד

 60461114,602,89301.08.2012מ "בנק לאומי לישראל בע

10:30

לקבל ולדון בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל . 1שנתית

.2011 בדצמבר 31רואי החשבון המבקרים לשנה שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

אישור בחירתם מחדש של רואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט . 2

פורר גבאי את קסירר והסמכת ועדת הביקורת של הדירקטוריון לקבוע את 

.שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(ד"אין חוו.אריה גנס כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו של פרופ. 3

בעד)א(ד"אין חוו.צדקה כדירקטור חיצוני בחברה. א' אישור מינויו של פרופ. 4

נגד)א(ד"אין חוו.אבו חבלה כדירקטור חיצוני בחברה. ח ז"אישור מינויו של רו. 5

בעד)א(ד"אין חוו.גוזמן  כדירקטור חיצוני בחברה. אישור מינויו של מר ר. 6

נגד)א(ד"אין חוו.ישיב כדירקטור חיצוני בחברה. ע' אישור מינויו של פרופ. 7

נגד)א(ד"אין חוו.לדסקרונר כדירקטור חיצוני בחברה. י' אישור מינויו של פרופ. 8

נגד)א(ד"אין חוו.ח דב נוה כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו של רו. 9

בעד)א(ד"אין חוו.שטרן כדירקטור חיצוני בחברה. י' אישור מינויו של פרופ.10

בעד)א(ד"אין חוו.צ"סאמט כדח. ד ח"אישור מיונוי של עו.11

נגד)א(ד"אין חוו.צ"צנג כדח. י' אישור מינויו של פרופ.12

בעד)א(בעדאישור הגדלת ההון הרשום.13

בעד)א(בעדאישור תיקון תקנון בעניין שיפוי.14

בעד)א(בעדאישור תיקון כתב שיפוי לדירקטורים.15

בעד)א(בעדRun Off.אישור מסגרת לרכישת ביטוח .16

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"אישור העלאת שכר יו.17

בעד)א(בעד.אישור החלטות מסגרת.18

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1095405מ "בע

44,29701.08.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מיכל ספיר כדירקטורית ' אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של גב. 2

.חיצונית בחברה

בעד)א(נגד

המועמדת למינוי מחדש , מיכל ספיר'  אלף אופציות לגב20אישור הקצאת . 3

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(נגד

המכהן כדירקטור חיצוני ,  אלף אופציות למר ירון קולס20אישור הקצאת . 4

.בחברה

בעד)א(נגד

מ "תעשיות בע )1990(פלרם 

644013

260,34202.08.2012 

14:00

בעד)א(בעד.אישור התקשרות בהסכם דמי ניהול בין החברה לבין הקיבוץ. 1נדחית

א שבין החברה לבין הקיבוץ בכל הנוגע למשרות נושאי "אישור הסכם כ. 2

.)ר דירקטוריון"ל ויו"למעט מנכ(א "המשרה עליהן חל הסכם כ

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר ארנון אשד, ל החברה"אישור תנאי העסקתו של מנכ. 3

בעד)א(בעד.מר אהוד פלד, ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי העסקתו של יו. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר עודד ארז כדירקטור חיצוני. 5

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונת הדירקטור החיצוני מר עודד ארז. 6

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן קבלת הדוחות "קבלת דו. 7

.2011 בדצמבר 31הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

כרואי , "קוסט פורר גבאי את קסירר"מינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 8

.החשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון אשד כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהוד פלד כדירקטור בחברה.10

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איציק אדרי כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים קרש כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יורם יבור כדירקטור בחברה.13

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר גוטמן כדירקטור בחברה.14

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביהו גלעד כדירקטור בחברה.15

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמרי רימון כדירקטור בחברה.16

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יורם שדה כדירקטור בחברה.17

בעד)א(בעד.ורד מרציאנו כדירקטורית בחברה' אישור מינויו מחדש של גב.18

בעד)א(בעד.טלילה חורש כדירקטורית בחברה' אישור מינויו מחדש של גב.19

  1082379918,36302.08.2012מ "טאואר סמיקונדקטור בע

 9:00

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון מניות החברה. 2

 55901318,44502.08.2012מ "אלגו השקיה בע

16:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 2

.ר דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו"החברה והסמכת יו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אוריה פויכטונגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.ר אבי שמש כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי כהן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דפנה כהן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 7

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

מוצע לאשר הענקת ,  לעיל7בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף . 8

שאינם בעלי שליטה , כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור הרחבת ,  לעיל7בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף . 9

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 שנים 5- והארכת עסקת המסגרת ל, שאינם בעלי השליטה בחברה, בחברה

.נוספות

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מוצע לאשר בנפרד ,  לעיל7בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף .10

ר "הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים מר אוריה פויכטונגר המכהן כיו

שהינם , ל ודירקטור בחברה"ר אבי שמש המכהן כמנכ"דירקטוריון החברה וד

.בעלי שליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור הארכת התקשרות בהסכמי ייעוץ וניהול עם בעלות השליטה .11

.ל בחברה"ר דירקטוריון פעיל ומנכ"למתן שירותי יו, בחברה

בעד)א(נגד

 38901550,42502.08.2012מ "אגרי אינווסט בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן ברנר כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אורנה ברנר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם מרדר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.שונית שרוני כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

כפי , אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לכל הדירקטורים בחברה. 5

.למעט מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, שיהיו מעת לעת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נחום לנגנטל כדירקטור חיצוני בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלון פנקס כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 8

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

נגד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 9

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים , ) לעיל8סעיף (מנהלית 

.למעט מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

נגד)א(נגד

אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר דני ברנר בעל השליטה בעקיפין .10

.ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ, בחברה

נגד)א(נגד

אורנה ברנר בעלת השליטה ' אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לגב.11

.המכהנת כדירקטור בחברה, בעקיפין בחברה

נגד)א(נגד

אישור ביצוע הצעת זכויות לאופציות של החברה אשר תונפקנה ללא .12

.תמורה לכלל בעלי המניות ותהיינה ניתנות להמרה למניות חברת הבת קמור

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון .13

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .14

 10958351,191,57202.08.2012מ "איירפורט סיטי בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן פוליצר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן טמיר כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(בעד.ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה לראשונה של ד. 8

 49500365,26502.08.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

16:00

כ המחזיקים "ט והוצאות הנאמן הנציגות וב"הפקדת סכום למימון שכ. 1נדחית

.והנאמן

נגד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע בעד הצעת קציר באסיפת נושים. 2

נגד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע בעד הצעת פלסטו שק באסיפת נושים. 3

נגד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע בעד הצעת פדלון באסיפת נושים. 4

בעד)א(ד"אין חוו.להורותל לנאמן כיצד להצביע באסיפת נושים בשם אגרות החוב. 5

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1082007

52,83102.08.2012 

10:00

אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

החל מיום ,  חודשים6לתקופה של . ונושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה

2012 ביולי 22

בעד)א(בעד

מ "אפריקה ישראל נכסים בע

1091354

915,50102.08.2012 

11:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

264,64305.08.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד אורי החשבון ברזילי ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרקוס וובר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מן כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר ארקדי מיל. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים קליין כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.וליאנה רוזט כדירקטורית בחברה'ג' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מישה חקשורי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סמיון ויינשטוק כדירקטור בחברה. 9

דיון)א(דיון.2011דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .10

 3190014005.08.2012מ "פטרו גרופ בע

10:00

דיון)א(דיון.מתן הוראות לנציגות. 1ח"אג

 10819835,10706.08.2012מ "פילת גרופ בע

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי העסקתו של מר אדיב ברוך כיו. 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.נועה מאייר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 2

מ "ביונדווקס פרמצבטיקה בע

1105204

36,73006.08.2012 

11:00

, אישור מתן תגמול עתידי וכפוף לחתימת הסכם מהותי כהגדרתו להלן. 1מיוחדת

ר החברה"וליו )שאינם דירקטורים חיצוניים(לשלושה דירקטורים 

בעד)א(נגד

 109708834,86906.08.2012מ "יורו גלוב בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד ביצוע תשלום. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 11015342,394,51907.08.2012מ "סלקום ישראל בע

16:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל כדירקטור בחברה. 1שנתית

הורד מסדר .אישור מינויו מחדש של מר שי לבנת כדירקטור בחברה. 2

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שלומי וקס כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה. 6

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארי בורנשטיין כדירקטור בחברה. 7

מסדר 

היום

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.עידית לוסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של .10

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .11

 328013255,11507.08.2012מ "פריורטק בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אורית סתיו כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

מינויו מחדש של משרד רווה רביד כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לתיקונים אחרונים שלחוק החברות וכן , תיקון תקנון החברה. 4

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר 

או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה /לחברה לבטח ולשפות ו

.בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי , כפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף. 5

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים , ) לעיל4סעיף (אכיפה מנהלית 

.או שיכהנו מעת לעת/המכהנים , לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

612010

734,04407.08.2012 

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 2

אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים , ) לעיל1סעיף (מנהלית 

לרבות מקרב בעלי השליטה , בחברות בת של החברה, ונושאי משרה בחברה

.בחברה

בעד)א(בעד

 110449624,32707.08.2012מ "אורד בע

11:00

דיון)א(דיון.2011 ולשנת 2010דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

אריאל אדורם , אמנון אדורם, ה אילן בן גיגי"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.וזהר טל כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אבי נחמיאס כדירקטור חיצוני בחברה. 4

 33901685,22507.08.2012מ "קמן אחזקות בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עמית גולדווסר לנציגות. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אורי מילר לנציגות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אודי רוזנברג לנציגות. 4

 109667665,45008.08.2012מ "בע ).ז.א.ב(דורסל 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבי בוגנים כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה. 6

כרואי חשבון מבקרים ' אישור מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות. 7

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם2012של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריה כדירקטור חיצוני בחברה. 9

שחורי כדירקטורית חיצונית - מיכל צוקרמן ' אישור מינויה מחדש של גב.10

.בחברה

בעד)א(בעד

שחורי - מיכל צוקרמן ' אישור הענקת כתבי שיפוי למר דוד עזריה ולגב.11

.המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים חיצוניים בחברה

בעד)א(בעד

שחורי - מיכל צוקרמן ' אישור הענקת כתבי פטור למר דוד עזריה ולגב.12

.המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים חיצוניים בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים .13

.למעט מקרב בעלי השליטה או קרוביהם, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 416016583,90108.08.2012מ "וילאר אינטרנשיונל בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית - אישור מינויה לראשונה של גברת זיסי. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור חיצוני בחברה. 3

אישור גמול השתתפות וגמול שנתי לדירקטורים החיצוניים בחברה . 4

.בסכומים השווים לסכום המזערי הקבוע בתקנות החברות

בעד)א(בעד

, רמי דותן, מיכל טיסר, שלמה טיסר, אישור מינויים מחדש של  אלי ויינברג. 5

.אברהם בורג ודוד מימון כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 6

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 10949864,92408.08.2012מ "גלובליקום טרייד בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מורן שטרנליב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון כהן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן גלוקסמן כדירקטור חיצוני בחברה. 6

בעד)א(בעד.ורד כדירקטור חיצוני בחברה-אישור מינויה לראשונה של גברת טל מיש. 7

 338012250,87308.08.2012מ "מר תעשיות בע.ח

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק בן בסט כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מריאן כהן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף זיידמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.גלית כהן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריאל שנן כדירקטור בחברה. 7

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

אישור , בכפוף לאישור מינויו מחדש של מריאן כהן כדירקטור בחברה.10

 אלף אופציות לא רשומות אשר הוענקו למר מריאן כהן המכהן 80תיקון תנאי 

.הרוב הנדרש הינו רוב רגיל. ל ודירקטור בחברה"כמנכ

בעד)א(נגד

א זכות "המקנות כ,  אופציות לא רשומות למסחר204אישור תיקון תנאי .11

של מר מערכות אבטחה ותקשורת . נ.ח ע" ש1לרכישת מניה רגילה בת 

אשר הוענקו למר יוסף זיידמן , חברה בבעלות מלאה של החברה, מ"בע

.ל משותף ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ

בעד)א(נגד

 730010131,55609.08.2012מ "צור שמיר אחזקות בע

16:00

בעד)א(בעד.יק כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעדשנידמן כדירקטור בחברה )מוקי(אישור מינויו מחדש של מר משה . 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של גברת נירה דרור כדירקטורית בחברה. 5

בעד)א(בעד.ר דני בן שחר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של ד. 6

כמשרד רואי ' גבאי את קסירר ושות, פורר, מינויו מחדש של משרד קוסט. 7

חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 8

לתקופה נוספת , למנות מחדש את מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני בחברה. 9

. שנים3בת 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אבנר נווה המועמד למינוי .10

אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות , מחדש כדירקטור חיצוני בחברה וכן

.דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(בעד

 57601716,821,15009.08.2012מ "החברה לישראל בע

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה . 1מיוחדת

או נושאי /או קרוביהם ו/לרבות נושאי משרה אשר נמנים על בעלי שליטה ו(

משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי 

בשני רבדים, מעת לעת, או יכהנו בה/אשר מכהנים ו, )בהכללתם

בעד)א(בעד

 )חברה זרה(נורסטאר החזקות אינק 

7230279

662,79409.08.2012 

10:00

מ כנאמן לאגרות החוב "בע )1975(לאשר את מינויו של הרמטיק נאמנות . 1'ח ו"אג

שאופן שיהיו , מ"במקומה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע, )'סדרה ו(

הסמכויות וההרשאות האחרות ויוכל לפעול בכל המובנים , לו אותם הכוחות

וזאת בהתאם לרואות , כאילו נתמנה כנאמן למחזירי אגרות החוב מלכתחילה

שטר הנאמנות והחל מהמועד שייקבע לכך באישור בית המשפ

בעד)א(בעד

 12603972,619,20709.08.2012מ "גלוב בע-גזית

11:30

מ כנאמן לאגרות החוב "בע )1975(לאשר את מינויו של הרמטיק נאמנות . 1ח ד"אג

שאופן שיהיו , מ"במקומה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע, )'סדרה ד(

הסמכויות וההרשאות האחרות ויוכל לפעול בכל המובנים , לו אותם הכוחות

וזאת בהתאם , כאילו נתמנה כנאמן למחזיקי אגרות החוב מלכתחילה

להוראות שטר הנאמנות והחל מהמועד שייקבע לכך באישור בית המש

בעד)א(בעד

אדוונסד לוגיסטיקס . די.אל.אי

1084003מ "דוולופמנטס בע

18,52409.08.2012 

14:00

בעד)א(בעד.הגדלת הונה של החברה. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 6370126009.08.2012מ "טאו תשואות בע

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים לנאמן על אופן הצבעתם. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.1חלופה - אישור עקרוני אינדיקטיבי של מתווה עקרונות הסדר . 2

נגד)א(ד"אין חוו.2חלופה - אישור עקרוני אינדיקטיבי של מתווה חדש להסדר . 3

 6370068009.08.2012מ "טאו תשואות בע

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים לנאמן על אופן הצבעתם. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.1חלופה - אישור עקרוני אינדיקטיבי של מתווה עקרונות הסדר . 2

נגד)א(ד"אין חוו.2חלופה - אישור עקרוני אינדיקטיבי של מתווה חדש להסדר . 3

 402016012.08.2012מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

 ולשנת 2010ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1נדחית

2011.

דיון)א(דיון

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל טובול כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן חבשוש כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונתו של מר יקותיאל גביש כיו. 6

נדחה)א(נגד.ר הדירקטוריון"ל ליו"אישור העברת חלק מסמכויות המנכ. 7

מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

6360044

630,41712.08.2012 

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיון בדוחות הכספיים. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.ח"מינוי רו. 2

מבוטלתמבוטלת.מינוי דירקטורים. 3

מבוטלתמבוטלתאישור תנאי העסקה. 4

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

1104249מ " בע2006

1,403,14012.08.2012 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה. 2מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אבישר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה. 5

כרואה החשבון ', קופ ושות-אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון שלוי. 6

.2011המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעל השליטה בחברה , אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר רמי לוי. 7

 בינואר 1למשך שלוש שנים מיום , ל החברה"והמכהן כדירקטור ומועסק כמנכ

2012.

בעד)א(בעד

מ "סי נפט וגז אחזקות בע.פי.איי

456012

72,44012.08.2012 

17:00

אישור הרחבת פוליסת המסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "סיאלו טכנולוגיה ישראל בע

1102060

3,48812.08.2012 

12:30

דיווח על מצב עסקי החברה לרבות התפתחויות עדכניות בעסקיה של . 1ח"אג

.החברה

דיון)א(דיון

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

20,79912.08.2012 

15:00

-ח א"אג

זרה

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1

דיון)א(דיון.כ"דיווח הנציגות וב. 2

בעד)א(ד"אין חוודחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חווהסמכת הנציגות והנאמן לדחיית מועדים. 4

 33900445,44612.08.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

 ספטמבר 30דחיית מועד התשלום האחרון על חשבון קרן וריבית ליום . 1ח"אג

2012.

בעד)א(ד"אין חוו

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

611012

1,515,36013.08.2012 

14:30

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר גיורא עופר כדירקטור חיצוני בחברה. 1שנתית

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

19,99513.08.2012 

15:00

בעד)א(ד"אין חוו"תשלום הסף"דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית מועד ביצוע . 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חווהסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

מ "בע )אל.אי(כרמל אחזקות 

1081249

28,17214.08.2012 

14:00

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום . 1מיוחדת

2011.

דיון)א(ד"אין חוו

כרואי החשבון של , רואי חשבון-'ניסימוב ושות- מינוי מחדש של שפי . 2

. והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2012החברה לשנת 

בעד)א(ד"אין חוו

מינוי מחדש של חיים איתני לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 3

.הבאה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מחדש של עפר איתני לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. 4

מינוי מחדש של אביב איתני לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 5

.הבאה

בעד)א(ד"אין חוו

מינוי מחדש של שלמה פרץ לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 6

.הבאה

בעד)א(ד"אין חוו

אישור מחדש של הסכם ההעסקה בין החברה למר עפר איתני שהינו בעל . 7

.שליטה ודירקטור בחברה

בעד)א(ד"אין חוו

שהינו , אישור מחדש של הסכם ההעסקה בין החברה לבין מר אביב איתני. 8

.בעל שליטה ודירקטור בחברה

בעד)א(ד"אין חוו

 1081843559,45514.08.2012מ "דש איפקס הולדינגס בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלי ברקת כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי באשר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה נחמיאס כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 9

 1091651352,19314.08.2012מ "ארד בע

16:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

דיווח על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולת הביקורת ושירותים . 2

.2011נוספים שניתנו לחברה בגין שנת 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.מינוי רואה חשבון מבקר. 3

בעד)א(בעד.אישור שינויים בתקנון החברה. 4

לרבות (אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה . 5

ולנושאי משרה כאמור , שאינם מכהנים מטעם בעלי שליטה )דירקטורים

.שיכהנו בחברה מעת לעת

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

לרבות (אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה . 6

ולנושאי משרה כאמור שיכהנו , אשר מכהנים מטעם בעלי שליטה )דירקטורים

.בחברה מעת לעת

בעד)א(בעד

בפוליסה לביטוח אחריות , מעת לעת, אישור ההמשך התקשרות החברה. 7

.)לרבות דירקטורים(נושאי משרה בחברה 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.ר הדירקטוריון"אישור הארכת כהונתו של יו. 8

מ "כהן פיתוח ומבני תעשיה בע

810010

351,53615.08.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון , פורר, מינויו מחדש של משרד קוסט. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד כהן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שיר אלרואי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.שרון זוזובסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעלת , לאשר את ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם קבוצת דלק. 9

. שנים3לתקופה של , השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לתיקונים אחרונים שלחוק החברות וכן , תיקון תקנון החברה.10

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר 

או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה /לחברה לבטח ולשפות ו

.בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

לאשר התקשרות ,  לעיל10בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף .11

, בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות

חברה בת של (מ "הנערכת על ידי קבוצת דלק עם הפניקס חברה לביטוח בע

ובכלל זה , עבורה ועבור רוב חברות הבת שלה ובכללן החברה, )קבוצת דלק

ביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת

בעד)א(בעד

לאשר התקשרויות עתידיות ,  לעיל10בכפוף לאישור תיקון התקנון בסעיף .12

מעת לעת ולתקופה של , של החברה בפוליסת ביטוח אחריות ונושאי משרה

 שנים ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית3

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.13

אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה , ) לעיל10סעיף (מנהלית 

המכהנים או מועסקים ושיכהנו או יועסקו מעת לעת  )לרבות דירקטורים(

או /בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו, בחברה

למעט נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחבר, מטעם החברות בנות שלה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.14

אישור הענקת כתב שיפוי מעודכנים למר שיר , ) לעיל10סעיף (מנהלית 

.המכהן כדירקטור בחברה, קרובו של בעל השליטה בחברה, אלרואי

נגד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה.15

,  שנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה7 לתקופה של Run Offביטוח 

 28או הועסקו בחברה עד ליום /לרבות בעלי השליטה הקודמים שכיהנו ו

.2011בדצמבר 

בעד)א(בעד

 4950105,35415.08.2012מ "אקסטרא פלסטיק בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את הסדר הנושים המוצע. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעה על הצעת פלסטו שק. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 )חברה זרה(.טופספין מדיקל אינק

1094168

33,07815.08.2012 

11:00

אישור מינויו לראשונה של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה וכן . 1מיוחדת

.הענקת כתב שיפוי והכללתו של מר לבנברג בפוליסת ביטוח

בעד)א(נגד

 77101429,74515.08.2012מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

10:00

דיון)א(דיון.2011 ולשנת 2010דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה נוה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה רייך כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכה שקדי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.מר משה נוה, ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי העסקתו של יו. 6

- בסך של כ, מר משה נוה, ר דירקטוריון החברה"אישור מענק חד פעמי ליו. 7

.ח" אלף ש150

בעד)א(נגד

בעד)א(בעדRun off.אישרור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג . 8

אישרור ואישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים . 9

 7החל מיום , )לא כולל בקימברלי(ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות 

.)כולל( 2012 בנובמבר 6 ועד ליום 2011בנובמבר 

בעד)א(בעד

 במרץ 1אישרור התקשרות החברה בפוליסה ביטוח לתקופה החל מיום .10

הפוליסה כיסתה את הדירקטורים . 2010 בדצמבר 31 וסופה ביום 2010

ונושאי משרה שכיהנו בחברה וכן את נושאי המשרה והדירקטורים בלגנא 

.2010 במאי 9 ועד ליום 2010 במרץ 1בתקופה שהחל מיום 

בעד)א(בעד

 109600723,94516.08.2012מ "תפוז אנשים בע

11:00

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה . 1שנתית

.2011 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור הארכת מינויו של משרד רואי חשבון בייקר טילי. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהל שחר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי בן אלטבט כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברוך אדיב כדירקטור חיצוני בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר ויקטור תשובה לראשונה כדירקטור בחברה. 6

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 7

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור התקשרות בתיקון להסכם מסגרת לאספקת תכני אינטרנט סלולארי. 8

 109734419,87216.08.2012מ "בע )נט אקספרס(נטקס 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו נחאיסי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור בחברה. 5

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד שטראוס לזר ושות. 6

.של החברה

בעד)א(בעד

לתקופה , למנות מחדש את גברת מירי נווה כדירקטורית חיצונית בחברה. 7

. שנים3נוספת בת 

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

למנות לראשונה את מר עדי בירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של . 8

.שלוש שנים

בעד)א(בעד

מ "אלקטרוניקה בע. אס.אם.אי

1085141

12,74216.08.2012 

12:00

 הכולל 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.ח המבקר"דיווח על שכר טרחת רו

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהושע אגסי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סטיבן פרובייזור כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון למלבאום כדירקטור בחברה. 4

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 6

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 7

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי , ) לעיל6סעיף (מנהלית 

למעט מקרב בעלי השליטה בחברה או , משרה בחברה ובחברות בנות

.קרוביהם

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 8

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי , ) לעיל6סעיף (מנהלית 

לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או , משרה בחברה ובחברות בנות

.קרוביהם

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 9

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

31,97516.08.2012  

 9:00

ל "למנכ, אישור מינויו של מר אלדד תמיר המכהן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

 339013598819.08.2012מ "קמן אחזקות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד כניסת העמדה לפרעון מיידי לתוקף. 1ח"אג

 373029830,84019.08.2012מ "אאורה השקעות בע

12:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

אישור הסכם פשרה בין החברה עם בנק הפועלים בענין הסכמי הליווי . 1

.שנחתמו

בעד)א(ד"אין חוו

 373020746,45019.08.2012מ "אאורה השקעות בע

12:00

אישור הסכם פשרה בין החברה עם בנק הפועלים בקשר עם נכסים . 1ח ה"אג

המשועבדים למחזיקים

בעד)א(ד"אין חוו

 109331923,39620.08.2012מ "ן בע"דלק נדל

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעת הנאמן באסיפת נושים בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

נגד)א(ד"אין חוו.הנאמן יחלק הצבעתו בשם כל כמות אגרות החוב הכלולות בסדרה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 3

לא - ח כז שיונפק על פי ההסדר "עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר לאג. 4

.לרשום למסחר

בעד)א(ד"אין חוו

- ח כז שיופנק על פי ההסדר "עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר לאג. 5

.לרשום למסחר

נגד)א(ד"אין חוו

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

49,24020.08.2012  

 9:00

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד.מ"אישור התקשרות זרח חיפושי נפט וגז עם שמן משאבי נפט וגז בע. 1

בעד)א(בעד. להסכם השותפות5.1 תיקון סעיף 1,בכפוף לאישור סעיף . 2

בעד)א(בעד. שינוי יעוד הכספים של זרח חיפושי נפט וגז1,בכפוף לאישור סעיף . 3

  1107119196,39520.08.2012מ "ן בע"דלק נדל

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן להצביע בשם כלל הסדרה. 1נדחית

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן להצביע בהתאם להתפלגות ההצבעה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הסדר הנושים. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הורד )א(ד"אין חוו.אגרות החוב שתונפקנה לא תהיינה רשומות למסחר בבורסה. 4

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.אגרות החוב תונפקנה למסחר בבורסה לאחר רישום השעבודים. 5

מסדר 

היום

 1109826020.08.2012מ "ן בע"דלק נדל

11:30

אופן הצבעת הנאמן בשם הסדרה במסגרת אסיפת הנושים בשם כל כמות . 1ח"אג

.אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

אופן הצבעת הנאמן באסיפת הנושים באופן יחסי בהתאם להתפלגות . 2

.ההצבעות

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 3

ח כז שיונפק שלא תהיינה רשומות "עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר לאג. 4

.למסחר

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

ח כז לאחר רישום "עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר לאי רישום אג. 5

.השעבודים

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 1125632020.08.2012מ "ן בע"דלק נדל

11:30

ח כה "אג

1/12חש 

אופן הצבעת הנאמן בשם הסדרה במסגרת אסיפת הנושים בשם כל כמות . 1

.אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

אופן הצבעת הנאמן באסיפת הנושים באופן יחסי בהתאם להתפלגות . 2

.ההצבעות

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 3

ח כז שיונפק שלא תהיינה רשומות "עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר לאג. 4

.למסחר

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

ח כז לאחר רישום "עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר לאי רישום אג. 5

.השעבודים

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 1104314171,57121.08.2012מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם לביצוע שירותי בנייה עם מפעלים . 1נדחית

חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של , מ-טרומיים אשטרום ירושלים בע

.בעלת השליטה בחברה, מ"קבוצת אשטרום בע

בעד)א(בעד

 112016154,20221.08.2012מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

ל מחקר "דירקטור וסמנכ, אישור הענקת כתבי אופציה למר גבריאל ביטון. 1מיוחדת

.ופיתוח בחברה

בעד)א(נגד

מ "קבוצת כרמל השקעות בע

1123702

9,28821.08.2012 

14:00

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים לנאמן . 1ח"אג

.באמצעות כתב הצבעה

בעד)א(ד"אין חוו

בכפוף להתחייבויות החברה תיקון שטר הנאמנות באופן שיאפשר לחברה . 2

.לבצע פדיון מלא ומוקדם של כל אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

מ "ן בע"ייזום נדל' ג'קבוצת חג

823013

100,40022.08.2012 

10:00

לאשר את ביצוע התיקונים בהסכם ניהול בו קשורה החברה עם חברה . 1נדחית

.בעל השליטה בחברה', ג'בשליטת מר עידו חג

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.לאשר את ההתקשרות השנייה המוצעת. 2

אישור התקשרות החברה בפוליסת קבוצתית שנתית לביטוח אחריות . 3

, )נסי'לרבות רג(בחברות בנות שלה , דירקטורים ונושאי משרה בחברה

או מטעם /ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה ו

החברות הבנות

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו', ג'לאשר החזר הוצאות למר יצחק חג. 4

אישור הענקת כתבי פטור ,  לעיל2בכפוף לאישור ההתקשרות בסעיף . 5

.מבעלי השליטה בחברה', ג'אשר הינו גיסו של מר עידו חג, למר גיא סחלי

בעד)א(נגד

מוצע לאשר כתבי שיפוי אשר ,  לעיל2בכפוף לאישור ההתקשרות בסעיף . 6

מבעלי ', ג'אשר הינו גיסו של מר עידו חג, או יוענקו למר גיא סחלי/הוענקו ו

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אשר מכהן כדירקטור , מוצע לאשר הענקת כתבי פטור למר צבי גרינולד. 7

.בחברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אשר מכהן כדירקטור בחברה, מוצע לאשר כתבי שיפוי למר צבי גרינולד. 8

מוצע לאשר את הכללתו של מר צבי גרינולד בפוליסת הביטוח הנוכחית . 9

. לעיל6כמפורט בסעיף , ובפוליסות עתידיות

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

כמשרד רואי ' מינויו מחדש של משרד עמית חלפון ואת משרד קדרון ושות.11

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אלי כה וצבי ', ג'עידו חג', ג'ה יצחק חג"אישור מינויים מחדש של ה.12

למיטב הבנתנו מינוי הדירקטורים מתבצע . גרינולדן כדירקטורים בחברה

.כמקשה אחת

בעד)א(נגד

 505016210,41722.08.2012מ "גרופ בע. או.די.איי

11:00

בעדצד קשור.התקשרות החברה עם הראל לעניין השקעה כנגד הקצאת מניות ואופציות. 1מיוחדת

 1080753106,37122.08.2012מ "אילקס מדיקל בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור בחברה. 1שנתית

הורד )א(בעד.שאול כדירקטור בחברה-ר משה בן"אישור מינויו מחדש של ד. 2

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.שאול כדירקטורית בחברה-אישור מינויה מחדש של גברת לוסיאן בן. 3

הורד )א(נגד.שאול כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן. 4

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.אישור מינויה מחדש של גברת תמר גלילי כדירקטורית בחברה. 5

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.שאול כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר יונתן בן. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דני נווה כדירקטור בחברה. 7

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 8

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 9

מ "ח להשקעות בע"קרן קציר אג

1098094

155,12022.08.2012 

13:00

למנוע  - 1חלופה - נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

.השקעה בחברת אקסטרא במסגרת ההסדר

נגד)א(ד"אין חוו

למנוע  - 2חלופה - נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב . 2

השקעה בחברת אקסטרא פלסטיק אלא אם תתקבל התחייבות בכתב 

.מהחברה

נגד)א(ד"אין חוו

לא להתנגד להשקעת - נקיטת הליכים והגנה על זכויות המחזיקים . 3

.החברה באקסטרא

בעד)א(ד"אין חוו

 1091685194,13623.08.2012מ "טכנולוגיות בע. בי.סי.פי

11:00

 ודיווח על שכרו של רואה 2011,דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

2011החשבון המבקר עבור פעילות הביקורת ועבור שירותים נוספים בשנת 

דיון)א(דיון

כהן טבח & טבת , סבו, עידן, אישור מינויו מחדש של משרד הורביץ. 2

)Baker Tilly(  כרואי חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע

.את שכרו

בעד)א(בעד

, אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת האם. 3

 3לתקופה של , למתן שירותי ייעוץ וניהול, בעלת השליטה בחברה, פריורטק

.שנים

בעד)א(נגד

ל ודירקטור "מנכ,  למר מנשה אהרוני2011אישור הענקת מענק בגין שנת . 4

.ח" אלף ש500בסך של , בחברה

בעד)א(נגד

 11701053,22923.08.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל שטייף כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

.משרה בחברה

בעד)א(נגד

 34101650,94923.08.2012מ "שפע ימים בע

11:00

כרואה חשבון המבקר של החברה ', מינוי משרד רואי חשבון ברזילי ושות. 1מיוחדת

.חלף משרד רואי חשבון זיו האפט והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 155036214,34226.08.2012מ "מנרב אחזקות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.זיוה קוזניצקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם קוזניצקי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אבנון כדירקטורית בחברה-רונית קוזניצקי' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.יצחק יוחאי כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 6

בעד)א(בעד.זיוה עצמון כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

  1106806181,24226.08.2012מ "קמן קפיטל בע

 9:30

אישור ואשרור הארכת התקשרות החברה בפוליסת קבוצתית לביטוח . 1מיוחדת

בעלת השליטה , מ"אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקמן אחזקות בע

,בחברה ובחברות הבת המוחזקות על ידה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר תמיר יום טוב כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ביניש כדירקטור חיצוני בחברה. 3

 1440023026.08.2012מ "לנדמארק גרופ בע

10:00

דיון)א(דיון.דיווח כללי. 1נדחית

דיון)א(דיון.מתן הנחיות והוראות לנאמן. 2

דיון)א(דיון.דיון וקבלת החלטות. 3

 6370126026.08.2012מ "טאו תשואות בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות שלא להתנגד לעסקת רומניה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסרת נושא אישור עקרוני של מתווה להסדר מסדר היום. 2

ר יוסף "להורות לנאמן לנקוט בהליכי פירוק כנגד החברה ולמנות את ד. 3

שגב כמפרק

בעד)א(ד"אין חוו

 637006823,63126.08.2012מ "טאו תשואות בע

13:00

להורות לנאמן שלא להתנגד לעסקת מכר זכויות החברה בפרוייקט . 1ח"אג

.ברומניה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הורדת נושא אישור עקרוני של מתווה להסדר מסדר היום. 2

ד יוסף שגב "מתן הוראות לנאמן להגיש בקשת פירוק ולמנות את עו. 3

.כמפרק זמני

בעד)א(ד"אין חוו

 3190014026.08.2012מ "פטרו גרופ בע

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעת הנאמן באסיפת הנושים בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעת הנאמן באסיפת הנושים על פי התפלגות ההצבעה. 3

 109329342,25027.08.2012מ "ן בע"דלק נדל

16:00

בעד)א(ד"אין חוואישור ההסדר המוצע. 1נדחית

מ "גמול חברה להשקעות בע

1086206

4,04627.08.2012 

14:00

אישור מינויו לראשונה של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה . 1מיוחדת

לתקופה בת שלוש שנים

בעד)א(בעד

 1104751109,74727.08.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לפעול לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1ח א"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 711010334,48328.08.2012מ "בנק דקסיה ישראל בע

11:00

דיון)א(דיון.2011 בדצמבר 31ח הדירקטוריון של החברה ליום "דיון בדו. 1שנתית

דיון)א(דיון.2011 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 2

כרואה  )Deloitte(' אישור מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות. 3

 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית 2012חשבון מבקר לחברה לשנת 

.והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו, הבאה

בעד)א(בעד

אישור הארכת כהונה של מר בנימין בן שהם כדירקטור חיצוני בחברה . 4

.2012 בספטמבר 13לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ין'מר משה קלצ, אישור הענקת בונוס לסגן וממלא מקום היושב ראש. 5

 109595946,60828.08.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של מתווה להסדר. 1נדחית

הורד )א(ד"אין חוו.העמדה לפרעון מיידי. 2

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מתווה בין החברה לבעלות השליטה לצורך ביצוע תשלום ריבית. 3

 1126176028.08.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של מתווה להסדר. 1נדחית

הורד )א(ד"אין חוו.העמדה לפרעון מיידי. 2

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מתווה בין החברה לבעלות השליטה לצורך ביצוע תשלום ריבית. 3

  28101458,807,07029.08.2012מ "כימיקלים לישראל בע

 8:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים ארז כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.שוחט כדירקטור בחברה )בייגה(אישור מינויו מחדש של מר אברהם . 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ.12

בעד)א(בעד.ר מרים הרן כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד.13



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

לרבות (אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה .14

נושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת ענין אישי 

המכהנים בחברה כיום וכפי שיכהנו בה מעת , )בהכללתם בפוליסת הביטוח

וכן אישור עסקת מסגרת לפיה יהיו רשאים ועדת הביקורת ודירקטוריון , לעת

החברה לאשר את חידוש רכישת הביטוח במהלך שלוש שנים החל משנת 

הביט

בעד)א(בעד

 722314757,16929.08.2012מ "בנק אגוד לישראל בע

12:00

בהתאם , אישור מינויו מחדש של מר גיורא מורג כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

. להוראות ניהול בנקאי תקין301להוראה 

בעד)א(בעד

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות 

573014מ "בע

112,53529.08.2012  

 9:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי החשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

לאשר התקשרות בפוליסת ביטוח ובפוליסות עתידיות לאחריות דירקטורים . 3

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1119080286,33629.08.2012מ "לוינשטין נכסים בע

12:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי החשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

לאשר התקשרות בפוליסת ביטוח ובפוליסות עתידיות לאחריות דירקטורים . 3

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 11016661,317,57129.08.2012מ "בבילון בע

10:00

גבאי את , פורר, ח קוסט-לאשר סיום התקשרות החברה עם משרד רו. 1שנתית

ולאשר את מינויו של , קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה

ח קסלמן וקסלמן-משרד רו

בעד)א(בעד

 112465047,58030.08.2012מ "ן בע"אלרן נדל

12:00

דיון)א(דיון.דיון בדבר נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

 10972781,905,89030.08.2012מ "אמות השקעות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011 ולשנת 2010דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ורדה לוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר ברנע כדירקטור חיצוני בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד ליטבק כדירקטור חיצוני בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אייל גבאי כדירקטור בחברה.11

פי עיבוד אותות ביולוגיים .אס.בי

1097054מ "בע

9,49830.08.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אלקה ניר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.ר אמיר בקר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.מרדכי שני כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 5

בעד)א(בעד.ר אירית יניב כדירקטורית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 6

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר רמי אנטין כדירקטור . 7

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

דן שכטמן כדירקטור ' אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של פרופ. 8

.חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

ל חברת הבת "ר אמיר בקר המכהן כמנכ"אישור הסכם ייעוץ בין החברה וד. 9

.וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 209015319,63430.08.2012מ "איילון אחזקות בע

14:00

ח "ה רו"למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ה. 1מיוחדת

.ח אירית שטרן"סברון ורו- נחמה רחמני, לוי יצחק רחמני, יעקב דרזי

בעד)א(נגד

ד מירון איזקסון כדירקטור חיצוני בחברה "אישור הארכת כהונתו של עו. 2

.לתקופה של שלוש שנים

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 4

מ "בית השקעות בע. אי.בי.אי

175018

278,27330.08.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

 זיו האפט כרואי חשבון מבקר של BDOאישור מינויו מחדש של משרד . 8

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 112678833,05830.08.2012מ "ביוקנסל בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דויד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

 1097153030.08.2012רמני לימיטיד 'סיביל ג

14:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור הצעת קרן מור. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר פשרה עם אייביטרנס דיון במתווה הצעת אייביטרנס. 2

 319012031.08.2012מ "פטרו גרופ בע

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר. 1מיוחדת

 625012249,97102.09.2012מ "עלבד משואות יצחק בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון ברודי כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בועז רוזמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיקי לזר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל רגב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל רביב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביב כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 8

 )מקבוצת ברנד(התכוף תעשיות 

7950066מ "בע

003.09.2012 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן ולבא כוחו. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.הפקדת סכום על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2

מ "כלל תעשיות והשקעות בע

608018

1,691,22503.09.2012 

12:00

 Access Industries Inc,אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם . 1נדחית

.בעל השליטה בחברה, חברה בשליטת לן בלווטניק

בעד)א(בעד

ר "אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אבי פישר בתפקיד יו. 2

.דירקטוריון פעיל של החברה

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון פעיל "הסכמת חברת הניהול להעניק בנוסף על שירותי יו. 3

בלא , ל החברה לתקופה של עד כשנה"גם כמנכ )באמצעות מר אבי פישר(

.תמורה נוספת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לתקנון החברה1תיקון סעיף . 4

אישור תיקון כתבי שיפוי והענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לדירקטורים . 5

לרבות אלה , ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה

או נושאי משרה שבעלי שליטה בחברה /שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ו

.עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. 6

 568014243,79003.09.2012מ "ספקטרוניקס בע

10:00

ספקטור מיום . י.אישור מחדש של הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין א. 1מיוחדת

2004 במרץ 9

בעד)א(נגד

 שהינה חברה בת F.S.Gאישור מחדש של הסכם העסקה בין חברת . 2

שילי פרלמן ספקטור המשמשת ' בבעלות מלאה של החברה לבין הגב

F.S.G.ל "כמנכ

בעד)א(נגד

בנו , אישור מחדש ותיקון הסכם הייעוץ בין החברה לבין מר עודד ספקטור. 3

.של בעל השליטה

בעד)א(נגד

 367011003.09.2012מ "גונו קפיטל בע

10:30

דיון)א(ד"אין חוו.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר אהוד זיידמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויה מחדש של גברת מלכה ינאי כדירקטורית בחברה. 4

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו לראשונה של מר צבי דגן כדירקטור חיצוני בחברה. 5

 110637613,85903.09.2012מ "אינטרקיור בע

11:00

, עמית יונאי, ה דוד גרוסמן"א מה" אלף אופציות לכ75אישור הקצאת . 1מיוחדת

.משה משגב ויואב ויזר המכהנים כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

משה , עמית יונאי, ה דוד גרוסמן"א מה"אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לכ. 2

משגב ויואב ויזר המכהנים כדירקטורים בחברה והכללתם בפוליסת אחריות 

.לדירקטורים ונושא משרה בחברה

בעד)א(נגד

וייץ -יניבה פפל' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 3

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי . 4

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

 555009043,43603.09.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הנוסח המוצע לתיקון שטרי הנאמנות. 1נדחית

 555010810,35703.09.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטרי הנאמנות. 1נדחית

 555011631,69003.09.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

11:30

דיון)א(דיוןדיווח. 1נדחית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(דיוןדיון וקבלת החלטות. 2

דיון)א(דיוןדיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה. 3

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 4

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

91,87603.09.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה. 2

בעד)א(ד"אין חוו. חברים3בנציגות יכהנו . 3

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4בנציגות יכהנו . 4

נגד)א(ד"אין חוו. חברים5בנציגות יכהנו . 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר תומר רוזנפלד לנציגות. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי שמואל אשל ליווי ויעוץ עסקי לנציגות. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי פסגות בית השקעות לנציגות. 8

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי גלעד גמלאות לעובדים דתיים לנציגות. 9

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי אקסלנס השקעות לנציגות.10

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הראל פיא קרנות לנציגות.11

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אברהם שאשא לנציגות.12

נגד)א(ד"אין חוו.ד לנציגות"עו- מינוי מר יורי נחושתן .13

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אוהד אלוני לנציגות.14

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר ארז בן קיקי לנציגות.15

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

188,78103.09.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפות למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה. 2

בעד)א(ד"אין חוו. חברים3בנציגות יכהנו . 3

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4בנציגות יכהנו . 4

נגד)א(ד"אין חוו. חברים5בנציגות יכהנו . 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי תומר רוזנפלד לנציגות. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי שמואל אשל ליווי ויעוץ עסקי לנציגות. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי פסגות בית השקעות לנציגות. 8

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי גלעד גמלאות לעובדים דתייים לנציגות. 9

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי אקסלנס קרנות נאמנות לנציגות.10



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הראל פיא קרנות לנציגות.11

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אברהם שאשא לנציגות.12

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי אקסלנס גמל ופנסיה לנציגות. + .מינוי מר יורי נחושתן לנציגות.13

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אוהד אלוני לנציגות.14

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר ארז בן קיקי לנציגות.15

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

41,28703.09.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב. 2

בעד)א(ד"אין חוו. חברים3מינוי נציגות בה יכהנו . 3

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4מינוי נציגות בה יכהנו . 4

נגד)א(ד"אין חוו. חברים5מינוי נציגות בה יכהנו . 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי תומר רוזנפלד כחבר נציגות. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי שמואל אשל כחבר נציגות. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי פסגות בית השקעות כחבר נציגות. 8

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי גילעד גמלאות לעובדים דתיים כחבר נציגות. 9

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי אקסלנס קרנות נאמנות כחבר נציגות. 10

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הראל פיא כחבר נציגות. 11

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי אברהם שאשא כחבר נציגות. 12

נגד)א(ד"אין חוו.ד יורי נחושתן כחבר נציגות"מינוי עו. 13

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי אקסלנס נשואה קרנות גמל ופנסיה כחבר נציגות. 14

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי אוהד אלוני כחבר נציגות. 15

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי ארז בן קיקי כחבר נציגות. 16

 41201571,12804.09.2012מ "פייטון תעשיות בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון ואישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.ר הדירקטוריון"ל החברה וכיו"אישור מינויו מחדש של מר דוד יטיב כמנכ. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בורשטיין כדירקטור חיצוני בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון אלקלעי כדירקטור חיצוני בחברה. 5

 25801263,25004.09.2012מ "תדיראן הולדינגס בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד כדירקטור בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 3

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

ר דירקטוריון "המכהן כיו, הענקת כתבי פטור ושיפוי למר משה ממרוד. 6

.ואשר הינו בעל השליטה בחברה, ל החברה"החברה וכמנכ

בעד)א(נגד

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר משה ממרוד בעל . 7

ל החברה"כמנכ, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

מ "אלקטרה מוצרי צריכה בע

5010129

490,03204.09.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה. 7

 בדרך של RAC,- אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת פעילות ה. 8

, שהינה חברה צרפתית )"המוכרת: "להלן( ACE S.A.Sרכישת מניות חברת 

בעלת , מ"על ידי אלקו החזקות בע )100%(מחברה אשר מוחזקות בעקיפין 

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

  1091032004.09.2012מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן לאשר את בקשת המפרק שהוגשה לבית המשפט. 1ח"אג

  1125376004.09.2012מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

 9:00

ח א "אג

חש 

12/11

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן את בקשת המפרק שהוגשה לבית המשפט. 1

 112069047,50004.09.2012מ "אלמוגים החזקות בע

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח"החלפת לוח הסילוקין של אג. 1ח"אג

 )מקבוצת ברנד(התכוף תעשיות 

7950066מ "בע

005.09.2012 

10:00

אודות התפתחויות שחלו מאז אסיפת , "מ"ברנד תעשיות בע"דיווח נציגי . 1נדחית

.המחזיקים האחרונה

דיון)א(דיון

דיון וקבלת החלטה בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב . 2

.וקבלת החלטות נוספות שיועלו באסיפה, לשם הגנה על זכויותיהם

דיון)א(דיון

 445015920,32505.09.2012מ "טי בע.מטריקס אי

15:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.מיכל לשם כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

 108243781,78905.09.2012מ "בלופניקס פתרונות בע

17:00

ה מלווין "למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ה. 1נדחית

.קמה והראל קודש-שמעון בר, קיטינג

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

למנות לראשונה את מר בריאן קריינס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה . 2

.של שלוש שנים ואישור שכרו

בעד)א(בעד

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 4

 יחידות מניה מוגבלות למר 100,00אישור האצת תקופת ההבשלה של . 5

 וביטול כל שאר 2012ל החברה עד יוני "אשר כיהן כמנכ, קמה-שמעון בר

.יחידות המניה המוגבלות שלו

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור גמול לדירקטורים החיצוניים של החברה. 6

בעד)א(נגד.י החברה"אישור גמול לדירקטורים שאינם מועסקים ע. 7

אישור תיקון להסכם הלוואת הגישור בין החברה לבין בעלי המניות של . 8

.החברה

בעד)א(נגד

 1118322137,05605.09.2012מ "דורי בניה בע.א

10:00

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון . 1מיוחדת

.2011 בדצמבר 31ליום 

דיון)א(דיון

כדירקטור , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו של מר רונן אשכנזי. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

כדירקטור , ר הדירקטוריון"סגן יו, אישור מינויו של מר אריאל וילנסקי. 3

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.זר כדירקטור בחברה-אישור מינויו של מר עוזי ורדי. 4

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, נחמה דואק' אישור מינויה של גב. 5

כרואה , מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 6

.2011חשבון מבקר של  החברה ודיווח על שכרם בשנת 

בעד)א(בעד

חביליו כדירקטורית -איריס ציבולסקי' אישור מינויה לראשונה של גב. 7

.הרוב הנדרש הינו רוב רגיל. חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

, אישור מתן גמול למר עוזי ורדי זר בגין כהונתו כדירקטור ברום גבס. 8

.חברת בת בבעלותה המלאה של החברה

בעד)א(בעד

, נחמה דואק בגין כהונתה כדירקטורית ברום גבס' אישור מתן גמול לגב. 9

.חברת בת בבעלותה המלאה של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות עם מר אריאל וילנסקי בהסכם למתן שירותים.10

 109428368,59005.09.2012מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד קנובל בלצר סוריאה ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שאול זילברשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה קטן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתן מודן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר דר כדירקטור בחברה. 6

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר שאול זילברשטיין . 7

ר דירקטוריון "כיו, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, מבעלי השליטה בחברה

.פעיל של החברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

 33901685,38505.09.2012מ "קמן אחזקות בע

11:00

דיון)א(דיוןדיווח החברה. 1ח"אג

דיון)א(דיוןדיווח נציגי מחזיקים. 2

דיון)א(ד"אין חווהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(ד"אין חוותיקון שטר הנאמנות. 4

 719007725,59905.09.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.התניית ההחלטה על דחיית מועדים. 2

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.בחירת התנאים לדחיית המועדים. 3

מסדר 

היום

 15- קבלת התחייבות בכתב מבעלי השליטה בחברה להזרמת סך של כ. 4

.ח"מיליון ש

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.קבלת התחייבות מהנושה לדחיית המועד לתשלום חוב החברה כלפיו. 5

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות בה יכהן חבר אחד. 7

בעד)א(ד"אין חוו. חברים2מינוי נציגות בה יכהנו . 8

נגד)א(ד"אין חוו. חברים3מינוי נציגות בה יכהנו . 9

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4מינוי נציגות בה יכהנו . 10

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי משרד גיסין ושות. 11

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד גולדפרב זליגמן ושות. 12

בעד)א(ד"אין חוו. + .בנימיני עורכי דין- מינוי משרד קליר. 13

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות בה יכהן חבר אחד. 14

בעד)א(ד"אין חוו. חברים2מינוי נציגות בה יכהנו . 15

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות מר שמואל אשל לנציגות"מינוי מנורה מבטחים בע. 16

בעד)א(ד"אין חוו. + .מ באמצעות מר כרמל קני לנציגות"מינוי ילין לפידות בע. 17

 719015035,32605.09.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת וסמכותיה. 1ח ו"אג

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי משרד גיסין ושות. 2

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד גולדפרב זליגמן ושות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.בנימיני עורכי דין-משרד קליר. 4

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות בת חבר אחד. 5

בעד)א(ד"אין חוו. חברים2מינוי נציגות בת . 6

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות מר שמואל אשל לנציגות"מינוי מנורה מבטחים בע. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות מר כרמל קני לנציגות"מינוי ילין לפידות בע. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 719016833,60705.09.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחית מועדים. 1ח ה"אג

בעד)א(ד"אין חוו.התניית ההחלטה על דחיית מועדים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.אישור של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לדחיית מועד התשלום. 3

 מיליון 15- קבלת התחייבות בכתב מבעלי השליטה להזרמת סך של כ. 4

.ח"ש

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת התחייבות מהנושה כי ידחה את המועד לתשלום חוב החברה כלפיו. 5

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת. 6

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי משרד גיסין ושות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד גולדפרב זליגמן ושות. 8

בעד)א(ד"אין חוו.בנימיני עורכי דין- מינוי משרד קליר. 9

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות בת חבר אחד. 10

בעד)א(ד"אין חוו. חברים2מינוי נציגות בת . 11

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מנורה מבטחים באמצעות מר שמואל אשל לנציגות. 12

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות מר כרמל קני"מינוי ילין לפידות בע. 13

 33900444,46305.09.2012מ "קמן אחזקות בע

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.של החברה )'סדרה א(מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום אחרון על חשבון קרן וריבית. 2

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

11,769,91106.09.2012 

11:00

בעד)א(בעדח" מיליון ש997אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של . 1מיוחדת

בעד)א(בעדדחיית אשראי ספקים- אס .בי.תיקון להסדר החוב בין החברה לדי. 2

בעד)א(בעדדחיית אשראי ספקים- אס .בי.תיקון להסדר החוב בין בזק בינלאומי לבין די. 3

מ "נידר חברה לבניין ולפיתוח בע

1101971

006.09.2012 

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסכם נושים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מתן סמכות לנציגותלאשר שינויים נוספים להסדר הנושים. 2

מ "נידר חברה לבניין ולפיתוח בע

1101963

006.09.2012 

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הבהרות להסדר הנושים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מתן סמכות לנציגות לאשר שינוים נוספים להסדר. 2

מ "סיד קרן הון סיכון בע-פרו

1095975

10,62609.09.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיורא שלמה מיוחס כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

736579

947,00809.09.2012 

13:00

בעד)א(בעד.רונית בלום כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי דבורצקי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל דור כדירקטור חיצוני בחברה. 3

מ "סי נפט וגז אחזקות בע.פי.איי

456012

67,85509.09.2012 

10:00

 מיליון 12.3- ב  בתמורה ל" מיליון דולר ארה1.5אישור המרת חוב בסך . 1מבוטלת

.מניות

מבוטלת)א(נגד

 2160101,10309.09.2012מ "טק בע-אלדן

12:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

 באפריל 1 חודשים החל מיום 12הפוליסה הינה לתקופה של . משרה בחברה

2012

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 3

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי , ) לעיל1סעיף (מנהלית 

למעט מקרב בעלי השליטה בחברה או , משרה בחברה ובחברות בנות

.קרוביהם

בעד)א(נגד

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

127,08109.09.2012 

17:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 11ח "אג

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

15,07009.09.2012 

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.)סדרה א(דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב . 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לדחיית מועדים ומתן הוראות לנאמן. 2

 109331931,36509.09.2012מ "ן בע"דלק נדל

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.הצעת הנאמן באסיפת הנושים בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הצעת הנאמן באסיפת הנושים על פי התפלגות ההצבעות באסיפה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 3

 1109826009.09.2012מ "ן בע"דלק נדל

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעת הנאמן באסיפת נושים בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעת הנאמן באסיפת נושים על פי התפלגות ההצבעה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 3

 1125632009.09.2012מ "ן בע"דלק נדל

10:00

ח כה "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.הצעת הנאמן באסיפת נושים בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 1

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעת הנאמן באסיפת נושים על פי התפלגות ההצבעה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 3

 1107119274,95209.09.2012מ "ן בע"דלק נדל

14:00

בעד)א(ד"אין חווגךח'/דג'ג. הצבעה של הנאמן בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעת הנאמן בהתאם להתפלגות ההצבעה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע. 3

בעד)א(ד"אין חוו.לא להתנגד לבקשת החברה למכירת הנכס בעכו. 4

 36801931,96010.09.2012מ "ביומדיקס אינקובטור בע

13:00

מבוטלתמבוטלת.הסכם מתן שירותים. 1מבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 36801931,96010.09.2012מ "ביומדיקס אינקובטור בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.אישור התקשרות בהסכם השקעה. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.אישור הקצאה פרטית. 2

מבוטלתמבוטלתאישור התקשרות בהסכם ניהול. 3

מבוטלתמבוטלת.שינוי תקנון החברה. 4

 108445888,11710.09.2012מ "אלווריון בע

16:00

ה "ה, אישור מינוים מחדש של דירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה. 1מיוחדת

.דורון ענבר ודן ילון לתקופה של שלוש שנים

בעד)א(נגד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של פרופסור רפאל עמית כדירקטור חיצוני בחברה. 2

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון מניות רגילות. 4

 1170166103,32910.09.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

14:00

אישור המחזיקים שלא לבצע פעולות באגרות החוב המוחזקות על ידי . 1שנתית

.השותפות

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מנורה מבטחים ואנליסט לנציגות מחזיקי אגרות החוב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 3

 117014128,69310.09.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

14:00

אישור המחזיקים שלא לבצע פעולות באגרות החוב המוחזקות על ידי . 1ח"אג

.השותפות ככל שיופקדו בחשבון הנאמנות

בעד)א(ד"אין חוו

דיון)א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 2

מ "איתוראן איתור ושליטה בע

1081868

922,59711.09.2012 

14:30

ר דירקטוריון החברה החל "אישור תשלום שכר למר זאב קורן המכהן כיו. 1מיוחדת

.ח לרבעון" אלף ש50 בסך של 2011 בנובמבר 15מיום 

בעד)א(בעד

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

612010

691,63011.09.2012 

11:00

לית "רינות כסמנכ-סמדר נמרודי' אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב. 1נדחית

ר דירקטוריון פעיל של החברה הבת "פרויקטים מיוחדים בחברה וכן כיו

.מטעמה של החברה )"מלונות הכשרה"(מ "מלונות הכשרת הישוב בע

)א(נגד

 109329343,80011.09.2012מ "ן בע"דלק נדל

16:00

בעד)א(ד"אין חוואישור הסדר. 1מיוחדת

 637005078,95111.09.2012מ "טאו תשואות בע

12:00

העמדה מותנית לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות . 1ח"אג

.החוב

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מימון פעולות הנאמן. 2

 10807208,48812.09.2012מ "די מדיקל אינדסטריס בע

16:00

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ושות. 1נדחית

.2012של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.לאשר את תיקון תקנון החברה. 2

למנות לראשונה את הדירקטורים המכהנים ,  לעיל2בכפוף לאישור סעיף . 3

ברוך מבורך ואילן ' פרופ, ר מתי נוף"ד, ה דוד שוורץ"בדירקטוריון החברה ה

.פלטו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.יצחק כץ כדירקטור חיצוני בחברה' לאשר את מינויו לראשונה של פרופ. 4

לאשר לראשונה את מינויו של מר יעקב בר ,  לעיל2בכפוף לאישור סעיף . 5

.לב כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(בעד.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 6

 473017161,23312.09.2012מ "דורי בע.קבוצת א

11:00

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון . 1נדחית

.2011 בדצמבר 31ליום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר רונן אשכנזי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר שרון זוזובסקי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.רינת רמלר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דורי סגל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יחזקאל צאיג כדירקטור בחברה. 8

כרואה , מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 9

.2011חשבון מבקר של  החברה ודיווח על שכרם בשנת 

בעד)א(בעד

' אישור התקשרות החברה בהסכם בקשר לתנאי סיום כהונתה של גב.10

ר דירקטוריון החברה וסיום הסכם הניהול "אשר כיהנה כיו, אריאלה זוכוביצקי

.עם חברה בשליטתה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל החברה"אישור תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ.11

בעד)א(נגד.מ"י מרכזים מסחריים בע'אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות עם ג.12

בעד)א(נגד.אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם גזית ישראל.13

 10996542,753,95212.09.2012מ "אלוט תקשורת בע

17:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רמי הדר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל יעקובי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.נורית בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

אישור הגמול השנתי וגמול השתתפות לדירקטורים הבלתי תלויים . 4

.המכהנים או אשר יכהנו בחברה

בעד)א(בעד

אישור גמול הוני לדירקטורים הבלתי תלויים בחברה בהתאם לתנאי . 5

.2006תוכנית האופציות של החברה משנת 

בעד)א(נגד

 וזאת 2006אישור תיקון תנאי תוכנית האופציות של החברה משנת . 6

. לעיל5בהתאם למנגנון הענקה כמפורט בסעיף 

בעד)א(נגד

אישור הגמול השנתי וגמול השתתפות של הדירקטורים החיצוניים . 7

.המכהנים או אשר יכהנו בחברה

בעד)א(בעד

לאשר כי הדירקטורים החיצוניים ,  לעיל4במקרה בו לא יאושר סעיף . 8

המכהנים או אשר יכהנו בחברה יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות 

.בהתאם לסכום המזערי בתקנות החברות

בעד)א(בעד

אישור גמול ההוני לדירקטורים החיצוניים המכהנים או אשר יכהנו בחברה . 9

.2006בהתאם לתנאי תוכנית האופציות של החברה משנת 

בעד)א(נגד

 גם לגבי 2006אישור תיקון תנאי תוכנית האופציות של החברה משנת .10

הדירקטורים חיצוניים בחברה וזאת בהתאם למנגנון הענקה כמפורט בסעיף 

. לעיל5

בעד)א(נגד

נשיא , ל"אישור העלאת שכרו החודשי של מר רמי הדר המכהן כמנכ.11

.2012 בינואר 1החל מיום , ח" אלף ש67וכדירקטור בחברה לסך של 

בעד)א(נגד

, ל"ח למר רמי הדר המכהן כמנכ" אלף ש187.5- אישור מענק בסך של כ.12

.2011וזאת בגין הישגי החברה בשנת , נשיא וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

נשיא , ל" אלף אופציות למר רמי הדר המכהן כמנכ100אישור הענקת .13

.וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.14

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

, או יוענקו לדירקטורים בחברה/אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו.15

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .16

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .17

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה.18

 2730117,862,09512.09.2012מ "נייס סיסטמס בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון גוטלר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ארליך כדירקטור בחברה )שוקי(אישור מינויו לראשונה של מר יהושע . 6

בעד)א(בעד.אישור העלאת הגמול השנתי לדירקטורים המכהנים או אשר יכהנו בחברה. 7

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"אישור העלאת הגמול השנתי לו זכאי יו. 8

אישור הענקה חד פעמית של אופציות של החברה לכלל הדירקטורים בגין . 9

.2012פעילותם בשנת 

בעד)א(נגד

אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה .10

.ובחברות בנות הקיימת בחברה

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .11

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .12

 127019629,88512.09.2012מ "מבטח שמיר אחזקות בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 2

.של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר  אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר  עופר גלזר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר  דוד שוורץ כדירקטור בחברה. 7

אישור מינויה לראשונה של גברת אלה רובניק כדירקטורית חיצונית . 8

. שנים3לתקופת כהונה של , בדירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 9

. שנים3לתקופת כהונה נוספת של , החברה

בעד)א(בעד

מ "טבע תעשיות פרמצבטיות בע

629014

154,105,69312.09.2012 

16:00

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון . 1מיוחדת

.2011 בדצמבר 31ליום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.2011אישור דיבידנד לשנת . 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.ר אברבנל כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר רוג. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.גליה מאור כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 5

בעד)א(נגד.לרנר כדירקטור בחברה. ארד א'אישור מינויו מחדש של מר ריצ. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארז ויגודמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור גמול לדירקטורים של החברה. 8

בעד)א(נגד.ר פיליפ פרוסט"ד, ר הדירקטוריון"אישור גמול ליו. 9

בעד)א(נגד.משה מני' פרופ, ר הדירקטוריון"אישור גמול לסגן יו.10

בעד)א(נגד.אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה.11

בעד)א(נגד.אישור הסכמי פטור ושיפוי לדירקטורים.12

בעד)א(בעד.אישור רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.13

מ "מקסימה המרכז להפרדת אויר בע

134015

168,61012.09.2012 

10:00

בעד)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה. 5

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 6

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

או (ר יוחאי רפאלי "עם ד, אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול. 7

 18החל מיום , ר דירקטוריון פעיל"הכוללים שירותי יו, )עם חברה מטעמו

.2012ביולי 

בעד)א(בעד

 1094044148,90912.09.2012מ "ן בע"אלקטרה נדל

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

זהר כרואי חשבון מבקר , אלמגור, אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן. 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דניאלה מרגלית כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

57,39812.09.2012 

12:00

נגד)א(ד"אין חוו.תיקון לשטר הנאמנות. 1ח ב"אג

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

3,32312.09.2012 

12:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

דיון)א(דיון.הגנה על זכויות המחזיקים. 2

 562007551,05612.09.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:30

דיון)א(דיוןדיווח החברה. 1ח"אג

דיון)א(דיוןעדכון הנציגות ובא כוחם. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(דיוןכללי. 3

 562008314,50112.09.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:30

דיון)א(דיוןדיווח החברה. 1ח"אג

דיון)א(דיוןעדכון הנציגות ובא כוחם. 2

דיון)א(דיוןכללי. 3

 562009178,40512.09.2012מ "ישראלום נכסים בע

15:30

דיון)א(דיוןדיווח החברה. 1ח"אג

דיון)א(דיוןעדכון הנציגות ובא כוחם. 2

דיון)א(דיוןכללי. 3

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

51,19612.09.2012 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול החלטה להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי. 1ח"אג

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

012.09.2012 

14:00

ח ב "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חווביטול העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי. 1

 149013154,48513.09.2012מ "קבוצת גולד בונד בע

10:00

דיון)א(דיון.2011ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 1נדחית

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה שמלצר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלומי פוגל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גל תורן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם גנצרסקי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של גברת עטליה שמלצר כדירקטורית בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים דביר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של גברת נופר יחיאל עידה כדירקטורית בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד ענתבי כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של גברת טניה פוגל כדירקטורית בחברה.12

 ש 32,000מר שלמה שמלצר בסך ,  ר הדירקטוריון"קציבת תגמול ליו.13

.2013 ועד מאי 2010 שנים מאפריל 3לחודש לתקופה של 

בעד)א(נגד

י בעלי "מ הנשלטת ע"אישור הסכם בין קונטרם לחברת לוסי בורכרד בע.14

. שנים נוספות3-מ ל"שליטה בחברת מסופי ספנות בע

בעד)א(נגד

תיקון תקנון החברה באופן שהתנאי לשיפוי יהיה שסכום השיפוי אינו עולה .15

חות הכספיים הידועים לפני " מההון העצמי של החברה על פי הדו%25על 

.מתן השיפוי בפועל

בעד)א(בעד

תיקון תקנון החברה באופן שהתחייבות מראש לשיפוי תהיה בתנאי .16

 מההון העצמי של החברה על פי הדוחות %25שהשיפוי אינו עולה על 

.הכספיים של החברה הידועים לפני מתן השיפוי בפועל

בעד)א(בעד

בתגמול שנתי בגובה , דירקטור בחברה, אישור תגמול מר גל תורן.17

 ש על השתתפותו בישיבות דירקטוריון מספנות ישראל מטעם גולד 43,000

.בונד

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בכפוף להוראות חוק החברות : "תיקון סעיף בתקנון החברה כדלקמן.18

רשאית החברה לפטור נושא  משרה אשר אינו דירקטור וכן דירקטור 

מהציבור ודירקטור בלתי תלוי מאחריותו כולה או  מקצתה בשל נזק עקב 

."הפרת חובת הזהירות כלפיה

בעד)א(נגד

מתן פטור מאחריות כולה או מקצתה בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות .19

דירקטורים חיצוניים ומר מנחם , אהוד רצאבי, למר ראובן פירסט,  לחברה

.גנצרסקי דירקטור בלתי תלוי

בעד)א(נגד

 15601896,31413.09.2012מ "תים בע-מלם

10:00

אשרור תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג כמנהל העסקים הראשי של . 1נדחית

 ומחודש 2010, ועד חודש יוני 2006החברה בתקופה שמחודש פברואר 

.2011 עד אמצע חודש נובמבר 2011ספטמבר 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 2

. הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון31.12.2011,ביום 

דיון)א(דיון

כרואי חשבון מבקרים ' אישור מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות. 3

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם2012של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עוזיאל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.יוכבד יעקבי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

 110223517,39713.09.2012מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

11:00

ר דירקטוריון של "יקיר כיו )שייקה(ר ישעיהו "אישור תנאי כהונתו של ד. 1נדחית

 30יום , ר דירקטוריון החברה"רטרואקטיבית החל מיום מינויו ליו, החברה

הרוב. 2012באפריל 

בעד)א(נגד

ר יואב "ד, רפאל קטן' ה פרופ"א מה" אלף אופציות לכ200אישור הקצאת . 2

.דורית סלינגר המכהנים כדירקטורים בחברה' ר יואב קידר והגב"ד, קריב

בעד)א(נגד

 726018301,11113.09.2012מ "בנק ירושלים בע

15:00

, אישור מינויו לראשונה של מר אדיב ברוך כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

. שנים3לתקופת כהונה של 

בעד)א(בעד

 1082692403,92413.09.2012מ "סיליקום בע

12:00

ר דירקטוריון " אלף אופציות למר אבי איזנמן המכהן כיו40אישור הקצאת . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(נגד

ל "מנכ,  אלף אופציות למר ישעיהו אורבך המכהן כנשיא40אישור הקצאת . 2

.ודירקטור החברה

בעד)א(נגד

 48400472,38913.09.2012מ "י בע'גוליבר אנרג

10:00

, של החברה )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1נדחית

30.6.2013.באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום , בשמונה וחצי חודשים

בעד)א(בעד

 5490141,85313.09.2012מ "פרופיט תעשיות בניה בע

11:00

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

2011.

דיון)א(דיון

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 2

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

' מאיר שטרן והגב, גיא יצחקי, ה צבי יצחקי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

למיטב הבנתנו מינוי הדירקטורים מבוצע . יפעת חבקין כדירקטורים בחברה

.כמקשה אחת

בעד)א(נגד

 3230142,331,52013.09.2012מ "מליסרון בע

10:00

 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום . 1שנתית

.2011בדצמבר 

דיון)א(דיון

כרואה חשבון , )BDO(מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 2

.2011מבקר של  החברה ודיווח על שכרם בשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ליאורה עופר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר משה וידמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר נפתלי צדר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר מרדכי מאיר כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.דורית סלינגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר רון אבידן כדירקטור בחברה. 8

 621011470,14813.09.2012מ "קרור אחזקות בע

10:30

דיון)א(בעד.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד שמואל כדירקטור בחברה. 4

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 543007954,66013.09.2012מ "כנפיים אחזקות בע

14:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח"אג

 5430087121,48913.09.2012מ "כנפיים אחזקות בע

14:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח"אג

 77801931,12413.09.2012מ "י כבלים בע'סינרג

11:00

סיום כהונת רואה החשבון המבקר של החברה משרד קסלמן וקסלמן . 1מיוחדת

PWC.מקבוצת 

בעד)א(בעד

אישור מינויו לראשונה של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

  297008522,80213.09.2012מ "אברות תעשיות בע

 9:00

דיון)א(ד"אין חוו.אישור ביצוע השקעה בקו ייצור חדש בתחום הפלסטיק. 1ח ג"אג

 72701674,79719.09.2012מ "שק בע-פלסטו

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניר דור כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל נגר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גונן ביבר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רן פרידרך כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא רוזן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.חי בלנדר כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר עמי. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניר דגן כדירקטור בחברה. 9

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יוסטא טיקסל כדירקטור .10

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.וסרמן כדירקטור בחברה )מני(אישור מינויו מחדש של מר עמנואל .11

אורלי ירקוני ' אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של הגב.12

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

 454017120,06319.09.2012מ "צנורות המזרח התיכון בע

12:00

בעלת השליטה , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גאון אגרו. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי הוכמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל כהן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה משגב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פרץ וינקלר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אריה גנס כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 8

בעד)א(בעד.בר מעין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .10

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1118496

34,62619.09.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה. 1ח"אג

 373029828,02119.09.2012מ "אאורה השקעות בע

10:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

אישור תיקון הצהרה בקשר לאישור הסכם פשרה של החברה עם בנק . 1

.בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 1113034858,40820.09.2012. וי.קרדן אן

17:00

מבוטלתמבוטלת.קבלת החלטה מיוחדת לאישור הסכם פשרה. 1מבוטלת

 54401529,94020.09.2012מ "קרן מידאס השקעות בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף שטיינמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר אורליצקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל ארז כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר נעמן גור כדירקטור חיצוני בחברה. 8

 6490121,513,49120.09.2012מ "כור תעשיות בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר איילת בן עזר כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה רייזמן כדירקטור חיצוני בחברה. 4

 3230142,295,79320.09.2012מ "מליסרון בע

10:00

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"אישור תנאי כהונת יו. 1מיוחדת

נגד)א(נגד.אשרור תיקון בהסכם ניהול בין החברה לבין בעלת השליטה בה. 2

 109957128,16420.09.2012מ "ר קפיטל בע'קסניה ונצ

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טל מניפז כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.ענת סגל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבנר ליאור כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה. 8

אישור , בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר טל מניפז כדירקטור בחברה. 9

, ר דירקטוריון החברה"התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר טל מניפז כיו

.באמצעות חברת ניהול בבעלותו

בעד)א(בעד

 112241518,40120.09.2012מ "אייסקיור מדיקל בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אהוד כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 2

 6954377,386,16620.09.2012מ "בנק מזרחי טפחות בע

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בבנק. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בבנק. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק. 5

בעד)א(בעד.ליאורה עופר כדירקטורית בבנק' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק. 9

בעד)א(בעד.אשר נחשון כדירקטור בבנק-אישור מינויו מחדש של מר יואב.10

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות.11

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי .12

משרה בבנק ובחברות אשכול הבנק הכולל חברות בת של הבנק ובכללן בנק 

.לרבות מקרב בעלי השליטה בבנק, מ"יהב לעובדי המדינה בע

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק הגברת האכיפה , תיקון תקנון הבנק בעניין שיפוי וביטוח.13

.2012ב "תשע,  וחוק ההגבלים העסקיים2011א "התשע, בשוק ההון

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתב השיפוי ,  לעיל13בכפוף לתיקון תקנון הבנק סעיף .14

 או בהתאם 1981א "התשמ, בהתאם לחוק הפיקוח על הביטוח, הקיים בבנק

.2005ה "תשס, לחוק הפיקוח על קופות גמל

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.)למעט הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי(תיקונים נוספים לתקנון הבנק .15

 402016020.09.2012מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

לתקופה קצובה , ר הדירקטוריון"ל ליו"אישור העברת חלק מסמכויות המנכ. 1מיוחדת

.של שנה

בעד)א(בעד

 684019106,25820.09.2012מ "בע )1963(דנשר 

10:00

רות ברק ואבישי אברהם , רון ברק, ה טל ברק"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 108068826,06420.09.2012מ "איזי אנרגיה בע

10:00

בעד)א(נגד.ר אלי זהבי כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 1שנתית

בעד)א(נגד.ר אורן זהבי כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר קלמן דינס כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארז זהבי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יובל רכלבסקי כדירקטור בחברה. 5

כהן טבח & טבת , סבו, עידן,  הורוביץBaker Tillyמינויו מחדש של משרד . 6

כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

.את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

 112447848,84620.09.2012מ "בע )2011(קרדן יזמות 

12:00

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון . 1שנתית

.2011 בדצמבר 31ליום 

דיון)א(דיון

, אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

כרואה חשבון מבקר של  החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

בעד)א(בעד

כדירקטור , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו של מר יוסף גרינפלד. 3

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר אברהם שנור כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. 5

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1092709

88,91620.09.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם וולף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף שניאורסון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.שי כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר אמנון בן. 5

מ "סיאלו טכנולוגיה ישראל בע

1102060

3,20020.09.2012 

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות. 1ח"אג

 75103259,08820.09.2012מ "בע.איי.בי.זד

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

מ "בע )ישראל(אוברלנד דיירקט 

1102268

020.09.2012 

12:30

נגד)א(ד"אין חוו.ד גיל דחוח"מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עו. 1ח"אג

 33900444,46320.09.2012מ "קמן אחזקות בע

13:30

ח "כבא כוחם של אגרות חוב אג' כ הנאמן והמחזיקים של סדרה ג"מינוי ב. 1ח"אג

.'ב- ו' א

בעד)א(ד"אין חוו

עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הליכך הקפאת ההליכים אשר נקטה . 2

.החברה ומתן הוראות

בעד)א(ד"אין חוו

 תתקבל להורות לנאמן לתמוך בבקשת הקפאת 2במידה והחלטה . 3

.ההליכים

בעד)א(ד"אין חוו

 תתקבל להורות לנאמן לתמוך בבקשה עם קבלת 2במידה והחלטה . 4

.הודעה מבעל השליטה

נגד)א(ד"אין חוו

 339013592120.09.2012מ "קמן אחזקות בע

13:30

נגד)א(ד"אין חוו.ביטול החלטה קודמת בדבר העמדתן של אגרות החוב לפרעון מיידי. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד הכניסה לתוקף. 2

מינוי משרד קליר בנימיני לייצג את מחזיקי אגרות החוב של כל הסדרות . 3

.יחד

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הליך הקפאת הליכים אשר נקטה . 4

.החברה

בעד)א(ד"אין חוו

 תתקבל להסכים להקפאת הליכים במידה ויתקבל 4במידה והחלטה . 5

.מכתב מבעל השליטה

בעד)א(ד"אין חוו

 תתקבל להסכים להקפאת הליכים במידה ויתקבל 4במידה והחלטה . 6

.מכתב מבעל השליטה

נגד)א(ד"אין חוו

 33901685,09320.09.2012מ "קמן אחזקות בע

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.ד כל הסדרות"מינוי משרד קליר בנימיני לשמש כעו. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות לענין מודעות בעיתונים. 2

עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הליך הקפאת ההליכים ומתן הוראות . 3

.לנאמן

בעד)א(ד"אין חוו

 תתקבל לתמוך בבקשה עם קבלת הודעה מבעל 3במידה והחלטה . 4

.השליטה למחזיקים

בעד)א(ד"אין חוו

 1098920633,68723.09.2012מ " בע1ריט 

10:00

לרבות , תמי גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה' הארכת כהונתה של גב. 1מיוחדת

.אישור הגמול המשולם לה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הארכת כהונתו של מר דרור גד כדירקטור בחברה. 2

אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

.משרה

בעד)א(בעד

מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את . 4

.שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת . 5

 108258564,23023.09.2012מ "תפרון בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי זילגמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לימון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא שמיר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברהם גלפנד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.רותי גלודנברג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ותיקון תקנון ותזכיר החברה , הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 9

.בהתאם

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר אלי אדמוני כדירקטור חיצוני בדירקטוריון .10

. שנים3לתקופת כהונה נוספת של , החברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .11

 ).אן.בי.די(מדיקל קומפרישין סיסטם 

1096890מ "בע

112,57723.09.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר גוטמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי גייגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן נחום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם ענבר כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מירון מן כדירקטור בחברה. 6

בכפוף להשלמת ההקצאה הפרטית בקשר עם השקעות קרנות פונטיפקס . 7

.אישור מינויו לראשונה של מר תומר קריב כדירקטור בחברה, בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גד אפלבאום כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(בעד.קרן שריד כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוייה לראשונה של גב. 9

קרן שריד המועמדים ' אישור תנאי כהונתם של מר גד אפלבאום והגב.10

.בהתאמה, לכהונה מחדש וראשונה כדירקטורים חיצוניים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .11

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 48401456,90923.09.2012מ "י בע'גוליבר אנרג

10:00

, של החברה )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1מיוחדת

30.6.2013.באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום , בשמונה וחצי חודשים

נגד)א(נגד

 305011120,92323.09.2012מ "אשלד בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ירון משורר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלכס ליפשיץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.דליה שאשו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 7

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי .10

.למעט מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים .11

.ונושאי משרה בחברה למעט מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

בעד)א(בעד

 109708827,37523.09.2012מ "יורו גלוב בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 698024731,44623.09.2012מ "פולאר השקעות בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול החלטת האשרור. 1'ח ו"אג

 6980296023.09.2012מ "פולאר השקעות בע

14:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול החלטת האשרור. 1

מ "ר הנדסה ופיתוח בע.ס.ב

1107085

024.09.2012 

10:00

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ההעסקה עם מר נחשון . 1נדחית

.ל בחברה"כמנכ, קויתי

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.בגין הוצאות נלוות למר נחשון קויתי, לאשר תשלום רטרואקטיבי. 2

נגד)א(נגד.רועי גיל וסטיבן פרוביזור, ה נחשון קויתי"אישור הענקת כתבי פטור לה. 3

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור החלפת תקנון החברה. 4

אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי , ) לעיל7סעיף (מנהלית 

.משרה בחברה

נגד)א(נגד

נגד)א(בעד.רועי גיל וסטיבן פרוביזור, ה נחשון קויתי"אישור הענקת כתבי שיפוי לה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מחדש של מתן התחייבות לשיפוי למר נחשון קויתי. 6

נגד)א(נגד.החלפת תקנון החברה. 7

 )חברה זרה(נורסטאר החזקות אינק 

723007

1,433,35624.09.2012 

11:00

-שנתית

זרה

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום יום . 1

2011.

דיון)א(דיון

משרד קוסט , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

.פורר גבאי את קסירר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.ר שולמית רוזן כצמן כדירקטורית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 3

בעד)א(נגד.דינה בן ארי כדירקטורית בחברה' אישור מינוי מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור תיקון תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה. 5

בעד)א(בעד.אישור הארכת כהונתו של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני. 6

 )1997(מנועי בית שמש אחזקות 

1081561מ "בע

60,95324.09.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא רוזן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא רוזן. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי חפץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי חפץ. 4

אישור מינויו מחדש של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה ואישור מחדש של . 5

.תנאי העסקתו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.רותם שחם כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.רותם שחם' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב. 7

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

 251017509,68024.09.2012מ "אשטרום נכסים בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון משורר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכס לישפיץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.דליה שאשו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 7

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 8

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

מ "בע )סי.או.אי(אונליין קפיטל -אי

1084789

23,32424.09.2012 

12:00

 ודיווח על שכר 2011 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1שנתית

.רואה החשבון המבקר

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כדירקטור , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו מחדש של מר יובל גולן. 3

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, ר מיכאל גולן"אישור מינויו מחדש של ד. 4

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יחיאל לוי. 5

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, אינה סדן' אישור מינויו מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.תיקון תקנון החברה בעניין הנפקת ניירות ערך בני פדיון. 7

 25902483,696,04924.09.2012מ "בתי זקוק לנפט בע

11:00

 לרבות 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.ט רואה החשבון המבקר"בשכ

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה זילברברג כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אריה עובדיה כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה.11

ר "כיו, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר עקיבא מוזס.12

.באמצעות חברת בשליטתו, דירקטוריון פעיל של החברה

בעד)א(נגד

מ "סטאר נייט טכנולוגיות בע

2200145

11,09324.09.2012 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות בכפוף להפקדת בטוחה. 1ח"אג

 )סטאר מערכות בטחוניות(אס .די.אס

2960110מ "בע

12,03524.09.2012 

16:00

דיון)א(דיוןדיווח החברה. 1ח ג"אג

  744010018,35124.09.2012מ "מעריב החזקות בע

 9:00

דיון)א(דיוןדיווח החברה. 1ח"אג

 38601176,90327.09.2012מ "קווינקו בע )ז.י(

11:00

 אלף אופציות למר דורון כוכבי המכהן כדירקטור 250אישור הקצאת . 1מבוטלת

.בחברה

מבוטלת)א(נגד

 אלף אופציות למר יקותיאל גביש המכהן כדירקטור 250אישור הקצאת . 2

.בחברה

מבוטלת)א(נגד

 1095819216,32527.09.2012מ "פריון נטוורק בע

16:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביחי ניסנבאום כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

בעד)א(נגד.עדי סופר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

בעד)א(נגד.תמר גוטליב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

 431015254,98727.09.2012מ "אס החזקות בע.אי.איי

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים גייר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מירי קדרון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור קדרון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעדדלית שרגא כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

כהונה (כנרת כהן כדירקטורית חיצוני בחברה ' מינויה מחדש של גב. 7

.)שלישית

בעד)א(בעד

 1081843518,42627.09.2012מ "דש איפקס הולדינגס בע

11:00

אישור התקשרות החברה בעסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות עם . 1מיוחדת

.מ"בעלי המניות של מיטב בית השקעות בע

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר צבי סטפק כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אבנר סטפק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק. 5

בעד)א(בעד.אישור התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק. 6

ר "יו, הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר אלי ברקת. 7

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח 

673012מ "מערכות בע

8,58427.09.2012 

11:00

מבוטלתמבוטלתצ"הארכת כהונת דח. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלתצים לגמול שנתי ולגמול השתתפות"אישור זכאותם של הדח. 2

 1083658112,08327.09.2012מ "עילדב השקעות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.סער קינן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבישי קוטליצקי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר רונן שטרנבך כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דן וולפרט כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אלה פלדר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר אייל לוי כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד פרנקפורטר כדירקטור חיצוני בחברה. 8

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 9

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 110547743,48227.09.2012מ "ורס בע'מעין ונצ

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.'ברגמן ושות- מינוי משרד וקסלר. 2

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי שפירא ושות. 3

אדמה הולדינג פאבליק לימיטד 

1100304

132,90127.09.2012  

 9:00

דיון)א(דיון.דיווח על מצב החברה. 1זרה-ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 443010027.09.2012מ "תדביק בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יגאל גלי כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ח"ש'  מ2.88אישור חלוקת דיבידנד בסך של . 2

מ "אדגר השקעות ופיתוח בע

1820083

339,69527.09.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.שנידמן כדירקטור בחברה )מוקי(אישור מינויו מחדש של מר משה . 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אורית מרום אלבק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור בחברה. 6

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

4,474,79727.09.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקין כרואי . 2

חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

.את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון ודירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של מר אהרן פוגל כיו. 3

בעד)א(בעד.רונית אברמזון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.יו בלבינוט כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר סרג. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלסנדרו קורסי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל פנחס כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה הבא כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר הרצל שלם כדירקטור בחברה.11

 11204921,464,71527.09.2012. אלעד קנדה אינק

16:00

-מיוחדת

זרה

בעד)א(בעד. מיליון דולר קנדי50אישור חלוקה בדרך של החזר הון מוצהר בסך . 1

 6370126027.09.2012מ "טאו תשואות בע

15:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד הגשת בקשת פירוק. 1ח"אג

 63700688,66527.09.2012מ "טאו תשואות בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד הגשת בקשת פירוק. 1ח"אג

 10960075,76502.10.2012מ "תפוז אנשים בע

13:30

 10אישור ההחלטה לחלוקת דיבידנד לבעלי מניות של החברה בסכום של . 1מיוחדת

.מליון ש

בעד)א(נגד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

51,97502.10.2012  

 9:30

השתת.יח

פות

, של החברה )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1

30.4.2013.באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום , בשישה חודשים

בעד)א(נגד

, של החברה )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 2

30.5.2013.באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום , בשישה חודשים

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 10910651,069,76004.10.2012מ "מיטרוניקס בע

10:00

בהסכם למתן שירותי ניהול , חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל. 1נדחית

.והעברת ידע

בעד)א(בעד

 459016305,17107.10.2012מ "קרדן רכב בע

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עיני כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אשר אלמוזנינו כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל מאיר עיני כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אפרים דרור כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.למעט הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי, החלפת תקנון החברה. 9

בהתאם לחוק , החלפת הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי בתקנון החברה.10

ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח 

או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים /ולשפות ו

.והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה .11

, או בחברות המצויות בשליטתה/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים ו

למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי , או בעקיפין/במישרין ו

.או הנמנים עימם/השליטה בחברה ו

בעד)א(בעד

בכפוף לאישור החלפת ההוראות העוסקות בביטוח ושיפוי בתקנון החברה .12

אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה , )10סעיף (

דוד , יוסף גרינפלד, ה איתן רכטר"ה(מקרב בעלי השליטה בחברה , בחברה

.)עיני ודניאל מאיר עיני

בעד)א(בעד

 1097260902,90709.10.2012מ "ביג מרכזי קניות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה נפתלי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.נפתלי כדירקטור בחברה )רוני(אישור מינויו מחדש של מר רון . 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם גילת כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.מזל כהן בהארי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרייברון כדירקטור חיצוני בחברה. 7

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

21,76309.10.2012 

11:00

מבוטלתמבוטלת.אישור ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מתן הוראות לנאמן. 2

מבוטלתמבוטלת.'מינוי הרמטק נאמנות כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב סדרה ה. 3

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

10,98509.10.2012 

11:00

מבוטלתמבוטלת.אישור ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מתן הוראות לנאמן. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מבוטלתמבוטלת.'ח ה"מינוי הרמטיק כנאמן למחזיקי אג. 3

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

19,99209.10.2012 

13:30

מבוטלתמבוטלת.אישור ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מתן הוראות לנאמן. 2

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920061

009.10.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר דרור יעקובסון כמומחה לבחינת הסדר החוב. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר אבי זליגמן כמומחה לבחינת הסדר החוב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.ד לייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב"מינוי עו. 4

 532010235,25909.10.2012מ "גן שמואל מזון בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רם סרוגו כדירקטור בחברה. 2

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490107

009.10.2012  

 9:00

מבוטלת

שרותי ניהול .-אס.אמ.אנליסט אי

1080613מ "השקעות בע

200,55410.10.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.יעל נבו כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 6

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות 

1092204מ "בע

110,50610.10.2012 

11:00

ממועד , אישרור מינויו מחדש של מר דב קוטלר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

.2014 ועד למאי 2011חידוש המינוי מאי 

בעד)א(בעד

 704015253,13410.10.2012מ "חברה להשקעות בע-יצוא

10:00

בעד)א(בעדתיקון תקנון החברה. 1שנתית

 109036480,32610.10.2012מ "אלספק הנדסה בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמידט כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.ר אברהם אורטל כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של ד. 7

ל "בנו של בעל השליטה ומנכ, אישור הסכם ההעסקה עם אורן הררי. 8

.החברה

בעד)א(בעד

 10201238,12810.10.2012מ "סולומון אחזקות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינוי של מר אלמפרד סולומון כדירקטור בחברה. 1שנתית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינוי של מר יונתן סולומון כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינוי של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.טובה לנל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 4

ח המבקר של "אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרוה. 5

.לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, החברה

בעד)א(בעד

שאינם בעל , אישור מתן פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים בחברה. 6

.2013 בינואר 29החל מיום ,  חודשים12לתקופה של , השליטה ובנו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 7

 1080845144,55310.10.2012מ "גטר גרופ בע

13:00

ל "מיכאלה פוקס המכהנת כמנכ' אישור הארכת הסכם העסקה של גב. 1שנתית

 2014, בדצמבר 31לתקופה של שנתיים נוספו עד ליום , ודירקטור בחברה

.ללא כל שינוי בתנאי ההסכם

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר רון גוטמן כדירקטור בחברה. 2

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 82401130,44710.10.2012מ " בע121גיא ייזום 

11:00

בעד)א(בעד.חנה הופנונג כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

 627034836,36710.10.2012מ "גליל תעשיות בע-דלתא

16:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ציפה כרמון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור חיצוני בחברה.10

 399014146,95310.10.2012מ "בריל תעשיות נעליים בע

16:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

 2012, במאי 31ח שחולק ביום "ש'  מ4.8- אישור שהדיבידנד בסך של כ. 2

.2011יהווה דיבידנד סופי בגין רווחי שנת 

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר גנזי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה גנזי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה בוסקילה כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.נעמי קנרק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר אלימלך כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זרח נתיב כדירקטור חיצוני בחברה. 9

 29701018,26110.10.2012מ "אברות תעשיות בע

11:00

 אלף אופציות 300אישור תיקון טעות סופר שנפלה במועדי ההבשלה של . 1מיוחדת

ח '' ש0.01 אלף מניות רגילות בנות 300- אשר ניתנים למימוש ל, של החברה

.מר אבנר גפני, ר דירקטוריון החברה"ויוקצו ליו, א של החברה''כ. נ.ע

בעד)א(נגד

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1121474מ "אנרגיה בע

199,13211.10.2012 

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1שנתית

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

וכן , לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

תיקונים אשר בעיקרם הינם עדכוני ניסוח ותיקון טעויות סופר

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

לרבות מקרב בעלי השליטה , בחברות בת של החברה ובחברות קשורות

.וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית, או קרוביהם/בחברה ו

בעד)א(בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

13,253,85611.10.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר יאיר דוד כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מתן כתב ההתחייבות לשיפוי למר יאיר דוד. 2

בעד)א(בעדZTE- .אישור התקשרות בדבר אספקת מוצרים ושירות מתוצרת נוקיה ו. 3

מ "בע )טי.אי(אדוונטק טכנולוגיות 

679019

8,89811.10.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זאב ינאי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רוני הירשפרונג כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם זילברברג כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתן גוראל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חנן כהן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.יעל אלעד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(נגד.אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יורם שוהם כדירקטור חיצוני בחברה.10

אישור , בכפוף לאישור מינויו של מר יורם שוהם כדירקטור חיצוני בחברה.11

הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יורם שוהם וכן הכללתו בפוליסת ביטוח 

.אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

בעד)א(נגד

מ "ניהול וחיתום בע.-אי.בי.פועלים אי

1084482

127,61911.10.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון ויסברג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר אביב כדירקטור בחברה. 4

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 5

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 5650107,043,41311.10.2012מ "דלק מערכות אנרגיה בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות של החברה בהסכם למתן שירותי דירקטורים עם קבוצת . 3

.בעלת השליטה בחברה, מ"דלק בע

בעד)א(בעד

השקעות פיננסיות - ביטוח ישיר 

1083682מ "בע

517,83411.10.2012 

10:00

בעד)א(בעד.שנידמן כדירקטור בחברה )מוקי(אישור מינויו מחדש של מר משה . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.יק כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ. 3

בעד)א(בעד.רי מנדל כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריאל לנדאו כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון נויבך כדירקטור בחברה. 7

כמשרד רואי ' גבאי את קסירר ושות, פורר, מינויו מחדש של משרד קוסט. 8

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

בעד)א(בעד.ים כדירקטורית חיצונית בחברה- צפורה גל ' אישור מינויה מחדש של גב.10

- צפורה גל ' אישור הענקת כתב שיפוי לגב,  לעיל10בכפוף לאישור סעיף .11

.ים וכן הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1080829011.10.2012מ "תכשיטי כפריס בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פיליפ גרינהולץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פנחס רוזנטל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.פנינה רוזנטל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.בתיה סגל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם משה סגל כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל נווה כדירקטור בחברה. 8

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 9

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר פנחס רוזנטל .10

ל וכן כמנהל לענייני שיווק "המכהן כמשנה למנכ, מבעלי השליטה בחברה

.באמצעות חברה בשליטתו, בחברה

בעד)א(נגד

עם , ל"אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול למתן שירותי מנכ.11

ר דירקטוריון "ל ויו"המכהן כמנכ, מבעלי השליטה בחברה, מר פיליפ גרינהולץ

.באמצעות חברה בשליטתו, החברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בתיה סגל ' עם גב, אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה.12

.המכהנת כמנהלת רשת החנויות בחברה, מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

ד יוסף "הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותים משפטיים עם עו.13

.מבעלי השליטה בחברה, סגל

בעד)א(נגד

 2011, במרץ 14אשרור החלטות של ועדת ביקורת של החברה מיום .14

.2007 בנובמבר 29 ומיום 2008 באוגוסט 27מיום 

בעד)א(נגד

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות 

1080522מ "בע

77,40011.10.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

עודד נגר , אלי שטיינהורן, יוסי גורן, ה גולן קשי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.שרון בר צבי' והגב

בעד)א(נגד

, גלית לוי' פראיס והגב- אלכסנדרה פינקל ' אישור מינויין מחדש של גב. 4

.כדירקטוריות חיצוניות בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 6

לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה , משרה בחברה

.במסגרת פוליסת ביטוח של המבטח איילון

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 7

, או בחברות המצויות בשליטתה/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים ו

.למעט מקרב בעלי השליטה בחברה

נגד)א(נגד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה . 8

, או בחברות המצויות בשליטתה/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים ו

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה

נגד)א(נגד

 11226544,49011.10.2012מ "גליקומיינדס בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון מניות החברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הון המניות הרשום. 2

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר המניין הנדרש לכינוס האסיפה הכללית. 3

ארנסט אנד (אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 4

כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע  )יאנג

.את שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 5

לידמס פרופרטיס פבליק קומפני 

1106921לימיטד 

3,44111.10.2012 

11:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס גרינבאום כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רונן פלג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.עינת ארליכמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 4

כמשרד ' גבאי את קסירר ושות, פורר, אישור מינויו מחדש של משרד קוסט. 5

רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

בעד)א(בעד

אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 6

,ונושאי משרה בחברה ובחברות הבת

בעד)א(בעד

 797035262,13411.10.2012מ "קליל תעשיות בע

12:00

דיאנה לבן ' קובי לוי והגב, ה צור דבוש"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 26401013,54511.10.2012מ "גפן השקעות ביומד בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המנופק והנפרע של החברה. 1מיוחדת

 108235370,59011.10.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

11:00

אריה עובדיה , שלום זינגר, דב-ה אילן בן"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

.ויחיאל פינגולד כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3

אדמה הולדינג פאבליק לימיטד 

1100304

170,38011.10.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1זרה-ח"אג

מ " הנדסה וקבלנות בע2011מלרג 

1094622

2,72411.10.2012 

15:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

.או מי מטעמם/לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות16תיקון תקנה החברה בהתאם לתיקון . 3

 3390044011.10.2012מ "קמן אחזקות בע

14:30

דיון)א(דיוןמתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 339013592111.10.2012מ "קמן אחזקות בע

14:30

דיון)א(דיוןמתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 33901683,96011.10.2012מ "קמן אחזקות בע

14:30

דיון)א(דיוןמתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 36501528,54914.10.2012מ "אי בע.אר.י'ג.אי

10:00

ארליך  )היידי(הדויג ' אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

 10957857,92014.10.2012מ "נקסטקום בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר צבי רז כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא ישראלי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.יק כדירקטור בחברה'צ'צ )איזיה(אישור מינויו מחדש של מר ישראל . 5

בעד)א(בעד.נורית שיאון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דני שטרן כדירקטור חיצוני בחברה. 7

 1920133,65414.10.2012מ "ן בע"רוזבאד נדל

10:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינוי של מר בעז בירן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינוי של מר שלמה אבן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויה של מר אבי בן סירא כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויה של מר שלמה פנחס כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויה של מר משה וידמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור גמול דירקטורים. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.2011מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת . 9

בעד)א(בעד.התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה.10

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר יוסף אטשטיין כדירקטור חיצוני.11

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

206,42214.10.2012 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דורון קופמן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בכפוף לאישור מינויו של מר דורון קופמן כדירקטור חיצוני בחברה בסעיף . 2

וכן הענקת כתב , אישור מתן גמול למר דורון קופמן כדירקטור חיצוני,  לעיל1

.שיפוי מראש

בעד)א(נגד

 278010135,34714.10.2012מ "סל בע-ביו

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בן עמי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר אלוני כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן הילמן כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 132011832,17014.10.2012מ "קמור בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי משרד גיסין ושות. 2

נגד)א(ד"אין חוו.פיגל עורכי דין-מינוי משרד פרץ. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי משרד קליר בנימיני עורכי דין. 4

נגד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 5

 108495361,56715.10.2012מ "סינאל תעשיות בע

11:00

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. 1מיוחדת

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

19,99215.10.2012 

11:00

מבוטלתמבוטלת.אישור ההסדר החדש המוצע. 1מבוטלת

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

21,76315.10.2012 

11:00

מבוטלתמבוטלתאישור ההסדר החדש המוצע. 1מבוטלת

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

10,98515.10.2012 

11:00

מבוטלתמבוטלת.אישור ההסדר החדש המוצע. 1מבוטלת

 43301134,68715.10.2012מ "מיקרומדיק טכנולוגיות בע

10:00

דיון)א(דיון.סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה. 1שנתית

 כרואי חשבון מבקר של BDOאישור חידוש מינויו של משרד זיו האפט . 2

.החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב וינטר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי הרשקוביץ כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מסחר השקעות ומבנה תעשיה -חירון

150011מ "בע

340,69715.10.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.2011מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת . 2

בעד)א(בעד.אישור מינוי של מר אימיק לוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינוי של מר אמיר אריה כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור חידוש מינויו של מר רוזנר דן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.רונית אמיר רוט כדירקטורית בחברה' אישור חידוש מינויה של גב. 6

בעד)א(נגד.)מנהל השיווק של החברה(אישור תנאי העסקתו של מר יונתן לב ארי . 7

 562007558,28615.10.2012מ "ישראלום נכסים בע

14:00

דיון)א(דיוןדיווח החברה. 1ח"אג

 562008316,32115.10.2012מ "ישראלום נכסים בע

14:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח"אג

 562009189,35015.10.2012מ "ישראלום נכסים בע

14:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח"אג

 26501750,53916.10.2012מ "יס בע'אורביט טכנולוג

17:00

שמעון אקהאוז , ה יוסי לוי"א מה" אלף אופציות לכ45אישור הקצאת . 1מיוחדת

.ומיכאל בר חיים המכהנים כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

 40001062,41416.10.2012מ "אחים דוניץ בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קסוס כדירקטור חיצוני בחברה. 2

נסים , רם דוניץ, דב דוניץ, ה יעקב דוניץ"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.אסנת גיל' אחיעזרא וגב

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן סבו טבת את כהן טבח כמשרד רואי . 4

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.2012קביעת מסגרת חלוקת דיבידנד לשנת . 5

 106013102,40316.10.2012מ "אביב ארלון בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

, דפנה הרלב, אייל לב ארי, ה דורון אביב"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.לירון שקד' אלכסנדר שחף וגב, שלמה נס, יפתח אלוני

בעד)א(נגד

אישור מינויים לראשונה של מר ניר ארקין ומר מנחם ענבר כדירקטורים . 3

.בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(נגד

 106013110,78316.10.2012מ "אביב ארלון בע

13:00

התקשרות החברה בהסכם הקצאה חריגה לחברת ניר ארקין אחזקות . 1מיוחדת

.חברה בשליטתו של מר ניר ארקין, מ"בע

בעד)א(נגד

ועם חברת ' אישור הארכת הסכמי שירותי ניהול עם חברת אביב ושות. 2

.ארלון

בעד)א(נגד

 )1999(ארקין . אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת מ. 3

אביו של מר ניר ארקין בעל השליטה , חברה בשליטת מר מורי ארקין, מ"בע

.) לעיל1סעיף (בניצעת 

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון ההתאגדות. 4

אישור , בכפוף לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה בזימון אסיפה נוסף. 5

לרבות , הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה . 6

.ולדירקטורים שהינם קרובים של בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור תיקון התחייבות בעלי השליטה בחברה לאי תחרות בחברה. 7

 106013110,78316.10.2012מ "אביב ארלון בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

.2012 באוגוסט 29כפי שפורסם ביום , משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.לינדה קנינה כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

 3040146,110,89316.10.2012מ "אסם השקעות בע

11:00

 )שאינו דירקטור חיצוני(מינויו של מר יוסף אלשיך כדירקטור בלתי תלוי . 1מיוחדת

.לדירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 2

בעד)א(נגד.דירקטור בחברה, אישור תשלום מענק למר גד פרופר. 3

 1103506220,15516.10.2012מ "בע. מ.אוריין ש

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אופיר פינס פז כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רונן אזולאי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן חור כדירקטור בחברה. 6

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ח למר רונן אזולאי המכהן כמשנה " אלף ש150- אישור מענק בסך של כ. 8

וזאת בגין הישגי החברה בשנת , ל ייצור וכדירקטור בחברה"סמנכ, ל"למנכ

2010.

בעד)א(נגד

ח למר רונן אזולאי המכהן כמשנה " אלף ש135- אישור מענק בסך של כ. 9

וזאת בגין הישגי החברה בשנת , ל ייצור וכדירקטור בחברה"סמנכ, ל"למנכ

2011.

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח נושאי משרה בחברה .10

או נושאי משרה בחברות קשורות אשר מונו מטעם /או בחברות בנות ו/ו

לרבות נושאי משרה , כפי שיהיו מעת לעת, או מטעם חברות בנות/החברה ו

.שהינם בעלי שליטה בחברה

בעד)א(בעד

  1080985619,26517.10.2012מ "ישרוטל בע

 9:00

אישור תיקון ההסכם למתן שירותי אירוח עתידיים בין החברה לבין חברת . 1מיוחדת

.מ" בע2000קלאב רויאל 

בעד)א(בעד

ביו לייט השקעות במדעי החיים 

1095223מ "בישראל בע

21,88017.10.2012 

12:00

ותיקון תקנון ותזכיר החברה , הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1מיוחדת

.בהתאם

בעד)א(בעד

תמר כפיר ולמר שמואל פרץ '  אופציות לגב124,600- אישור הקצאת כ. 2

.)לכל אחד(המכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברה 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מ "רפק תקשורת ותשתיות בע

769026

63,47917.10.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של עמיר מקוב כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "חברת פרטנר תקשורת בע

1083484

2,859,21217.10.2012 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני. 1מיוחדת

 108357561,68217.10.2012מ "נעמן פורצלן בע

10:00

דיוןצד קשור.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעדצד קשור

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו פרי כדירקטור בחברה. 4

בעדצד קשור.לימור גנות כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעדצד קשור.אביו כדירקטורית בחברה-ורד רז' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר זאב וורמברנד כדירקטור בחברה. 7

מ "ן יזום ופיתוח בע"קרדן נדל

1118447

151,52517.10.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. 2

, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינוי מחדש של מר איתן סורוקה. 3

.כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד. 4

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר איתן רכטר. 5

בעד)א(נגד.כדירקטורית בחברה, איילת ולר' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר עדו ליבוביץ. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רוני מילוא וסיווגו כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 8

יושב ראש דירקטוריון , הארכת הסכם העסקה בין מר איתן סורוקה. 9

.לבין החברה, החברה

בעד)א(נגד

 1096106174,92917.10.2012מ "לידר שוקי הון בע

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לאחריות דירקטורים . 1מיוחדת

בחברה ובחברות הבנות שלה , ונושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית

שאינם מקרב בעלי , )מ והחברות הבנות שלה"למעט ילין לפידות החזקות בע(

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 121007990,09618.10.2012מ "קרדן ישראל בע

11:00

בעלת השליטה , אישור הסכם למתן שירותים בין החברה לבין קרדן יזמות. 1מבוטלת

.בחברה

מבוטלת)א(נגד

מ "מובייל מקס טכנולוגיות בע

1105139

4,71618.10.2012 

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתי אהרון שטרום כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.עליזה רוטברד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר שאול שהרבני . 4

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 6

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 7

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים , ) לעיל6סעיף (מנהלית 

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 1109644254,92818.10.2012מ "ן בע"סלע קפיטל נדל

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיווח בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בשנת . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.'אישור מינויו מחדש של מר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה בקבוצה ג. 4

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר שמואל סלבין . 5

.2012 ביוני 26החל מיום , ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

בעד)א(בעד

 1104314164,12018.10.2012מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יעקב רז כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור , בכפוף לאישור מינויו של מר יעקב רז כדירקטור חיצוני בחברה. 2

הענקת כתב שיפוי למר יעקב רז וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות 

.דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

בעד)א(בעד

 402010313,68518.10.2012מ "בוימלגרין קפיטל בע

12:00

דיון)א(דיוןנקיטת הליכים. 1נדחית

 1123850610,87618.10.2012מ "קרסו מוטורס בע

14:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

יורם , משה קרסו, שלמה קרסו, ה יואל קרסו"אישור מינויים מחדש של ה. 2

שרה קרסו , אורלי חושן, ה יוני גולדשטיין קרסו"וה, ול מיכאל פולק'ז, בן חיים

.בוטון ותמר גוטליב כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1095405מ "בע

27,83518.10.2012 

10:00

 3ר עינת זיסמן כדירקטורית בקבוצה "אישור מינויה לראשונה של ד. 1מיוחדת

.בדירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

 1980101,448,71518.10.2012מ "כלכלית ירושלים בע

10:00

 לרבות 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

.ט רואה חשבון המבקר"בשכ

דיון)א(דיון

, הלל פלד, יחיאל זיסקינד, ה אליעזר פישמן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

ה רונית אבן וענת מניפז כדירקטורים "יוסי ארד וה, רן אורן, אייל פישמן

.בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1210129253,77718.10.2012מ "קרדן ישראל בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוותיקון שטר הנאמנות. 1נדחית

מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

6380083

11,01118.10.2012 

15:00

נגד)א(ד"אין חוואישור תנאי כהונתו של מר עמית ברגר. 1ח ג"אג

 555009027,15218.10.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

17:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח א"אג

דיון)א(דיון.דיווח הנציגות והנאמן. 2

 55501086,80518.10.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

17:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח ב"אג

דיון)א(דיון.דיווח הנציגות. 2

 555011620,32618.10.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

17:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה. 1ח ג"אג

דיון)א(דיון.דיווח הנציגות. 2

לימיטד . רמני פאבליק קו'סיביל ג

1097153

018.10.2012  

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הצעת הסדר פשרה. 1שנתית

 6370126018.10.2012מ "טאו תשואות בע

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד הגשת בקשת פירוק. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 2

 108054885,42921.10.2012מ "יקבי ברקן בע

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ק בר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ז. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר בורנשטיין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל בוקסר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן ביברו כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.בתקנון החברה, בהתאם )א( 63-  ו53 ועדכון תקנות 19ביטול תקנה . 7

איריס טרכטינגוט כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה מחדש של גב. 8

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי יעקבסון כדירקטור חיצוני בחברה. 9

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

35,16121.10.2012  

 9:00

בעד)א(בעד.העוסקת במינוי דירקטורים,  לתקנון החברה26החלפת הוראה . 1נדחית

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר רמז בן דבר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר דוד טאוף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר דביר כצמן כדירקטור בחברה. 4

וזאת , ל החברה"העוסקת במינוי מנכ,  לתקנון החברה45החלפת הוראה . 5

.)4-2(בכפוף לאישור סעיפים 

בעד)א(נגד

 109617171,28521.10.2012מ "מדיגוס בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

, ליאל כרמלי, אלעזר זוננשיין', ה יאיר רבינוביץ"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.לביא כדירקטורים בחברה-רחלי גוז' מוני בן דור והגב

בעד)א(בעד

בנו של בעל , אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר אילן אורן. 3

.כדירקטור בחברה, עניין בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 4

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 5490141,85321.10.2012מ "פרופיט תעשיות בניה בע

11:00

ר "ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"אישור מינויים מחדש של ה. 1מיוחדת

, )ג( 121בהתאם לתקנה . בהתאמה, ל החברה"דירקטוריון החברה וכמנכ

 או עד למועד 2012 בנובמבר 15לתקופה של חצי שנה מיום , לחוק החברות

.מביניהם, לפי המוקדם, בו ייכנס לתוקפו ההסדר החדש המוצע

בעד)א(נגד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צבי יצחקי מבעלי . 2

.ר דירקטוריון החברה"כיו, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר גיא יצחקי מבעלי . 3

.ל החברה"כמנכ, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 112678827,56721.10.2012מ "ביוקנסל בע

11:00

אישור פרסום תשקיף גיוס הון באמצעות הנפקת מניות לציבור וקביעת . 1מיוחדת

.מחיר המינימום להגשת הצעות לרכישת מניות שיוצעו על פי התשקיף

בעד)א(בעד

 132013456,22021.10.2012מ "קמור בע

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת. 2

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד גיסין ושות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.פיגל-מינוי משרד פרץ. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי משרד קליר בנימיני. 5

נגד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 6

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

78,16121.10.2012 

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 11ח "אג

בעד)א(ד"אין חוו.מימון פעילות הנאמן. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 373029827,54821.10.2012מ "אאורה השקעות בע

13:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

בעדללא חוות דעתמתן הוראה לנאמן. 1

בעדללא חוות דעת.ד עדי פיגל לתפקיד חוקר"מינוי עו. 2

נגדללא חוות דעת.ד נאור גרשט לתפקיד חוקר"מינוי עו. 3

בעדללא חוות דעת.ד"מינוי עו. 4

  3560067021.10.2012מ "סובריין נכסים בע

 9:00

דיון)א(דיוןכ הנאמן"דיווח נציגות וב. 1ח"אג

דיון)א(דיוןדיון וקבלת החלטות. 2

  3560083021.10.2012מ "סובריין נכסים בע

 9:00

ח א "אג

7/12חש 

דיון)א(דיוןהגנה על זכויות המחזיקים. 1

מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

6360044

644,26222.10.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מן כדירקטוריות 'רחל תורג' כרמית אלרואי וגב' אישור מינויין מחדש של גב. 3

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות של החברה בהסכם למתן שירותי דירקטורים עם קבוצת . 4

.בעלת השליטה בחברה, מ"דלק בע

בעד)א(בעד

 253013125,06222.10.2012מ "מדטכניקה בע

14:00

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מטה עם אילקס מדיקל . 1נדחית

.2012 בינואר 1החל מיום ,  שנים3לתקופה של 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה בן שאול כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן שאול כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.תמר גלילי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דני נוה כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר בני צוקר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טל ירון אלדר כדירקטור בחברה. 8

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

- ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים .10

2011.

דיון)א(דיון

 36801923,36622.10.2012מ "ביומדיקס אינקובטור בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק אונגר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אוהד שמש כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

977,36422.10.2012 

11:00

-מיוחדת

זרה

כרואה חשבון המבקר , מינוי משרד רואי חשבון עמית חלפון רואי חשבון. 1

של החברה חלף משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת 

.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 109493723,11922.10.2012מ "ורס בע'מעין ונצ

11:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

כרואי , ח"רו, ברייטמן אלמגור זהר - Deloitteחידוש מינויו של משרד . 2

.חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר גיא רוזן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אור כדירקטור בחברה-אישור מינוי מחדש של מר אמיר גל. 4

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר מתן דהן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר דורון ליבשטיין כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגדאישור מינוי מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור איחוד וחלוקה מחדש של הון החברה. 8

לרכוש , מ"י בע'אישור העמדת התחייבות של החברה לחברת איטרנג. 9

.י'מניות של חברת איטרנג

בעד)א(בעד

 110530367,75922.10.2012מ "ענני תקשורת בע

12:00

לרבות נושאי , אישור הענקת כתבי שיפוי חדשים לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

משרה הנחשבים בעלי שליטה או קרוביהם וכן לרבות נושאי משרה שבעל 

.השליטה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 2

לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים , ונושאי משרה בחברה

 2012, בנובמבר 1החל מיום . להיחשב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

.לתקופות שלא תעלה במצטבר על חמש שנים

בעד)א(בעד

ביחס להתקשרויות עתידיות בפוליסת ביטוח " עסקת מסגרת"אישור . 3

לרבות דירקטורים , כפי שיכהנו מעת לעת, דירקטורים ונושאי משרה בחברה

.ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

, מ"אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול עם מיה תקשורת בע. 4

, הנמנה על קבוצת השליטה בחברה, חברה בשליטתו של מר אוהד מירון

.2012 ביוני 8החל מיום , לתקופה של שלוש שנים

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

3,97022.10.2012 

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות בה יכהן חבר אחד. 2

נגד)א(ד"אין חוו. חברים2מינוי נציגות בה יכהנו . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר גזית כחבר נציגות. 4

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עופר כהן כחבר נציגות. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר ישראל עופר לנציגות. 6

 637005038,75922.10.2012מ "טאו תשואות בע

12:30

ביטול החלטת מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדת היתרה הבלתי מסולקת . 1ח"אג

של לפרעון מיידי

בעד)א(ד"אין חוו

 6370191022.10.2012מ "טאו תשואות בע

12:30

ח א "אג

9/12חש 

ביטול החלטת מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדת היתרה הבלתי מסולקת . 1

.לפרעון מיידי

בעד)א(ד"אין חוו

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

21,76322.10.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח ד"אג

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

10,98522.10.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 6370068022.10.2012מ "טאו תשואות בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן בקשר עם עזקת רומניה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן בקשר עם פירוק החברה. 2

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

19,94723.10.2012 

10:00

דיון)א(דיון.דיווח החברה והנציגות. 1ח א"אג

 555011101,29524.10.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן בן דב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יחיאל פינגולד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר קובי ויזל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רם דבירי כדירקטור בחברה. 6

 66257717,369,65525.10.2012מ "בנק הפועלים בע

10:30

מר יאיר , ר הדירקטוריון"אישור התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה עם יו. 1מיוחדת

.סרוסי בגין הארכת כהונתו

בעד)א(בעד

 10999286,36525.10.2012מ "ווידמד בע

10:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

כרואה החשבון ', אישור מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.המבקר של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אניה אלדן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה בר ניב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר סנדלסון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב בר לב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ברוך מבורך כדירקטור בחברה' אישור מינויו לראשונה של פרופ. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר זהר הייבלום כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר ליאור וידר כדירקטור בחברה. 9

תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח 

673012מ "מערכות בע

8,13025.10.2012 

11:00

זהבית זיו ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

אישור גמול השתתפות וגמול שנתי לדירקטוריות החיצוניות המכהנות . 2

.בחברה

בעד)א(בעד

 79801211,125,93125.10.2012מ "אידיבי חברה לפתוח בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת. 1ח ז"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הפניקס חברה לביטוח לנציגות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי פסגות השקעות לנציגות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי יורק קפיטל לנציגות. 4

נגד)א(ד"אין חוו.אופן המינוי של בא כוח לסדרות. 5

 798013937,44825.10.2012מ "אידיבי חברה לפתוח בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הפניקס חברה לביטוח לנציגות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי פסגות השקעות לנציגות. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי יורק קפיטל לנציגות. 5

נגד)א(ד"אין חוו.אישור אופן המינוי של בא כח לסדרות. 6

 7980154529,86225.10.2012מ "אידיבי חברה לפתוח בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות מושתפת. 1ח ט"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הפניקס חברה לביטוח לנציגות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי פסגות השקעות לנציגות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי יורק קפיטל לנציגות. 4

נגד)א(ד"אין חוו.אופן המינוי של בא כוח לסדרות. 5

 7980162459,69025.10.2012מ "אידיבי חברה לפתוח בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת. 1ח י"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מ"מינוי הפניקס חברה לביטוח בע. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מ"מינוי פסגות השקעות בע. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מ"מינוי יורק קפיטל בע. 4

נגד)א(ד"אין חוו.אופן המינוי של בא כוח לסדרות. 5

 112131835,71325.10.2012מ " בע365מועדון 

12:00

דיון)א(דיוןדיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

19,83225.10.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 5490141,85328.10.2012מ "פרופיט תעשיות בניה בע

10:00

מבוטלתמבוטלתאיחוד הון. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלתהקצאת מניות למיחזיקי אגרות החוב. 2

מבוטלתמבוטלתהתקשרות בהסכם ניהול. 3

מבוטלתמבוטלתמינוי דירקטורים. 4

מבוטלתמבוטלתמתן פטור. 5

מ "בע )פ.עו.מ(אמיליה פיתוח 

589010

112,18828.10.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור ההתקשרות עם בעל השליטה בהסכם לקבלת שירותי ניהול. 1מיוחדת

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 2

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר יששכר זק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר עירן טאוס כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אירית שלומי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור גמול דירקטורים. 7

בעד)א(בעד.2011מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת . 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מתן התחייבות לשיפוי למר עירן טאוס. 9

אישור הכללת מר עירן טאוס בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה .10

.הקיימת בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות בפוליסות עתידיות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי .11

.משרה והכללת הדירקטורים המכהנים בחברה בפוליסות האמורות

בעד)א(בעד

 1084144415,47328.10.2012מ "דניה סיבוס בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אפרים איתם כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 110637621,13628.10.2012מ "אינטרקיור בע

11:00

אישור הקצאות כתבי אופציה על פי הסכם שירותים אסטרטגי בו . 1מיוחדת

ה "מ חברה פרטית בבעלותם המלאה של ה"התקשרה החברה עם גיבוב בע

.שי בן יצחק ואבנר יסעור

בעד)א(בעד

 719007710,82028.10.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

אישור פעולות החברה בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום . 1נדחית

.24.10.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 7190184028.10.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

אישור פעולות החברה בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום . 1נדחית

.24.10.2012

בעד)א(ד"אין חוו

 719015037,82528.10.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים והגנה על זכויות המחזיקים. 1נדחית

 719016830,54928.10.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.החלטה בקשר עם פעולות החברה בהתאם להחלטת בית המשפט העליון. 1נדחית

 555009027,74528.10.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.הפרשת כרית תפעולית לכיסוי הוצאות. 1ח א"אג

 55501086,88528.10.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חווהפרשת כרית תפעולית לכיסוי הוצאות. 1ח ב"אג

 555011621,61128.10.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חווהפרשת כרית תפעולית לכיסוי הוצאות. 1ח ג"אג

 11701046,73029.10.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

11:00

ר "יו(ה נחשון קויתי "אישור מימוש אופציה שהעניקו לחברה ה. 1נדחית

, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומר רועי גיל, ואיתן אלדר )הדירקטוריון

.דירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

 110223511,96129.10.2012מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

11:00

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון מניות של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 1מיוחדת

מ "ישרס חברה להשקעות בע

613034

485,01230.10.2012 

10:00

אשרור תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג כמנהל העסקים הראשי של . 1נדחית

.החברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 2

. הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר31.12.2011ביום 

דיון)א(דיון

כרואי החשבון , פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו. 3

.המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "המכהן כיו, אישור תשלום גמול חודשי למר אברהם לוין. 4

.החברה

בעד)א(נגד

, ר הדירקטוריון החברה"יו, אישור מינוי מחדש של מר אברהם לוין. 5

.כדירקטור

בעד)א(נגד

בעל השליטה בחברה כדירקטור , אישור מינוי של מר שלמה איזנברג. 6

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.יעל אפרון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינוי של מר דב נוה כדירקטור בחברה. 8

נגד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר מנחם קומרובסקי כדירקטור חיצוני בחברה. 9

 109978760,20430.10.2012מ "מיקרונט בע

11:00

מינויו לראשונה של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 1מיוחדת

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

4,47130.10.2012 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.העמדת כרית להבטחת הוצאות בעל תפקיד. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דרישה להעברת הכנסות מנכס משועבד לידי הנאמן. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מפרק שמני וקבוע. 3

 1117688510,88631.10.2012מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

ל הכספים של "סמנכ, אישור הצעה פרטית שאינה מהותית למר יובל רייקין. 1נדחית

 אלף כתבי אופציות לא 40- למר רייקין כ, ללא תמורה, להקצות, החברה

,כל אחת. נ.ח ע" ש0.01רשומות לרכישת מניות רגילות של החברה בנות 

בעד)א(בעד

מ "דמרי בניה ופיתוח בע.ח.י

1090315

312,48631.10.2012 

10:00

בעד)א(בעד.הארכה ושינוי תנאי התקשרות החברה עם מר חזי דמרי. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.הארכה ושינוי תנאי התקשרות החברה עם מר אופיר דמרי. 2

 722314865,33631.10.2012מ "בנק אגוד לישראל בע

12:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זיסמן כדירקטור בחברה. 2

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

.משרה בבנק ובחברות הבנות שלו

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק הגברת האכיפה , תיקון תקנון הבנק בעניין שיפוי וביטוח. 4

.2012ב "תשע,  וחוק ההגבלים העסקיים2011א "התשע, בשוק ההון

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתב השיפוי הקיים ,  לעיל4בכפוף לתיקון תקנון הבנק סעיף . 5

או יכהנו בבנק ובחברות הבנות של /בבנק לנושאי משרה אשר מכהנים ו

.למעט נושאי משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי, הבנק

בעד)א(בעד

אישור תיקון כתב השיפוי הקיים ,  לעיל4בכפוף לתיקון תקנון הבנק סעיף . 6

או יכהנו בבנק ובחברות הבנות של /בבנק לנושאי משרה אשר מכהנים ו

.לנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי, הבנק

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.)למעט הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי(תיקונים נוספים לתקנון הבנק . 7

בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל , דיון במאזן. 8

.2011של הבנק לשנת , סומך חייקין, רואי החשבון המבקרים

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1103407031.10.2012מ "אפליקיור טכנולוגיות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד עובד בן דוד ושות. 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר גילי איצקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה. 3

דפנה בלומנטל כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 4

.בחברה

בעד)א(בעד

גיא נבון וערן , יתיר זלוסקי, ה צחי מרקור"אישור מינויים מחדש של ה. 5

.קרקוקלי

בעד)א(נגד

 1103282253,72531.10.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

מתבקשים לקבל החלטה , של החברה  )'סדרה א(מחזיקי אגרות החוב . 1ח א"אג

לוי . ש בגין חוב חברת א"ח ח"מיוחדת המורה לחברה להימנע מהנפקת אג

.לדוח זימון האסיפה )2(שטרם שולם ולפעול בהמשך כאמור בסעיף ב

בעד)א(בעד

בגין כל . ש.ח ח"המורה לחברה להימנע מלהקצות אג- החלטה מיוחדת. 2

שהנפיקה החברה במקור . נ. מסך הע%2עד שיעור של ,  חוב עתידי

ולפעול בהמשך כאמור , בתשקיף בו נכלל החוב שלא שולם במועדו כאמור

.לדוח זימון האסיפה )4(בסעיף ב

בעד)א(בעד

באופן , אישור שינוי בביטחון לאגרות החוב מבני תעשיה-החלטה מיוחדת. 3

בדמי שכירות  )%58(שבו השעבוד הקיים על חלקה של חברת מבני תעשיה 

יוחלף ,  בהרצליה פיתוחB- וAמשטחי המשרדים של מגדלי אקרשטיין 

בערבות בנקאית אוטונומית של אחד מהבנקים המובילים בישראל המדורגים 

AAבסכום שווה, מ"שתימסר על ידי חברת מבני תעשיה בע,   לכל הפחות

הורד )א(נגד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 110329069,22831.10.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

באופן , אישור שינוי בביטחון לאגרות החוב מבני תעשיה-החלטה מיוחדת. 1ח ב"אג

בדמי שכירות  )%58(שבו השעבוד הקיים על חלקה של חברת מבני תעשיה 

יוחלף ,  בהרצליה פיתוחB- וAמשטחי המשרדים של מגדלי אקרשטיין 

בערבות בנקאית אוטונומית של אחד מהבנקים המובילים בישראל המדורגים 

AAבסכום שווה, מ"שתימסר על ידי חברת מבני תעשיה בע,   לכל הפחות

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 110330883,10531.10.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

באופן , אישור שינוי בביטחון לאגרות החוב מבני תעשיה-החלטה מיוחדת. 1ח ג"אג

בדמי שכירות  )%58(שבו השעבוד הקיים על חלקה של חברת מבני תעשיה 

יוחלף ,  בהרצליה פיתוחB- וAמשטחי המשרדים של מגדלי אקרשטיין 

בערבות בנקאית אוטונומית של אחד מהבנקים המובילים בישראל המדורגים 

AAבסכום שווה, מ"שתימסר על ידי חברת מבני תעשיה בע,   לכל הפחות

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 1108620609,27031.10.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

בגין כל . ש.ח ח"המורה לחברה להימנע מלהקצות אג- החלטה מיוחדת. 1ח ד"אג

שהנפיקה החברה במקור . נ. מסך הע%2עד שיעור של ,  חוב עתידי

ולפעול בהמשך כאמור , בתשקיף בו נכלל החוב שלא שולם במועדו כאמור

.לדוח זימון האסיפה )4(בסעיף ב

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

באופן , אישור שינוי בביטחון לאגרות החוב מבני תעשיה-החלטה מיוחדת. 2

בדמי שכירות  )%58(שבו השעבוד הקיים על חלקה של חברת מבני תעשיה 

יוחלף ,  בהרצליה פיתוחB- וAמשטחי המשרדים של מגדלי אקרשטיין 

בערבות בנקאית אוטונומית של אחד מהבנקים המובילים בישראל המדורגים 

AAבסכום שווה, מ"שתימסר על ידי חברת מבני תעשיה בע,   לכל הפחות

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 110320912,17631.10.2012מ "אורכית תקשורת בע

14:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח א"אג

 1090943232,01101.11.2012מ "בע )1999(פולירם 

12:00

און לבין חברת בת של חברת -אישור עסקת מקרקעין בין מושב רם. 1שנתית

.מ"בע )2004(רם און מבנים , פולירם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון ראובני כדירקטור בחברה. 8

 767038001.11.2012מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

רואי , אישור מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

כרואה חשבון מבקרים של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה , חשבון

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר ישראל קז כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר עומר שחר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגדאישור מינוי מחדש של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.תמיר אגמון כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינוי מחדש של פרופ. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 7670121,800,61701.11.2012מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

רואי , אישור מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

כרואה חשבון מבקרים של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה , חשבון

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר ישראל קז כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר עומר שחר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגדאישור מינוי מחדש של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.תמיר אגמון כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינוי מחדש של פרופ. 7

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

110,85601.11.2012 

15:30

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

283,11801.11.2012 

15:30

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

44,36201.11.2012 

15:30

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

 33901682,53501.11.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור אינדיקטיבי להסדר. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי. 2

 339013592101.11.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

דיון)א(ד"אין חווכ הנאמנים"י הנציגות וב"דיווח ע. 1ח"אג

דיון)א(ד"אין חווהעמדה לפירעון מיידי והסמכת הנאמנים לנקוט בהליכים. 2

דיון)א(ד"אין חוודיון. 3

דיון)א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות ביחס למתווה להסדר החוב. 4

 3390044001.11.2012מ "קמן אחזקות בע

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור אינדיקטיבי להסדר. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הוראה מותנית לנקיטת הליכים. 2

 11238433,80504.11.2012מ "אורכית תקשורת בע

13:30

דיון)א(דיוןדיווח. 1ח"אג

דיון)א(דיוןדיון. 2

 744010018,28304.11.2012מ "מעריב החזקות בע

15:00

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן. 1ח"אג

מ "אפריקה ישראל מגורים בע

1097948

482,38405.11.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול יהלום כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

 109595941,07405.11.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים והגנה על זכויות נושי אגרות החוב. 1נדחית

 1126176005.11.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים והגנה על זכויות נושי אגרות החוב. 1נדחית

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

23,15505.11.2012 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לדחיית מועדים. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 11223993,76206.11.2012מ "רדהיל ביופארמה בע

11:00

בעד)א(נגדSEC- .אישור מעבר למתכונת דיווח לפי כללי ה . 1. 1אופציה

 1122381166,81406.11.2012מ "רדהיל ביופארמה בע

10:00

אישור רכישת הזכות לתמלוגים בתמורה להצעה פרטית של מניות . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור הבשלה מלאה במקרה של השתלטות עוינת. 2

, מעת לעת, אישור החלטת מסגרת לפיה החברה תהא זכאית לרכוש. 3

לרבת כאלו , פוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

.הנחשבים כבעלי שליטה בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום . 4

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר קנת ריד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר אריק סוונדן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.מינוי רואה חשבון מבקר. 7

בעד)א(נגדSEC- .אישור מעבר למתכונת דיווח לפי כללי ה . 8

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 9

 109242841,759,35106.11.2012פריגו קומפני 

10:00

בעד)א(נגד.כהן כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר גרי מ. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.גיבונס כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר דוד ט. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.הופינג כדירקטורית בחברה. הלן ר' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגדשל התגמול לנושאי המשרה הבכירים, על בסיס מייעץ ולא מחייב, אישור. 5

ארנסט אנד (אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 6

כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע  )יאנג

.את שכרם בתקופה האמורה

בעד)א(בעד

הורד )א(נגד.נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה. 7

מסדר 

היום

  11262261,204,55006.11.2012אינק . פוטומדקס

 9:00

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר לואיס פל כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר יואב בן דרור כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר דולב רפאלי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה' אישור מינוי מחדש של מר דניס מקגרת. 4

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר נחום מלומד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.ימס סייט כדירקטור בחברה'אישור מינוי מחדש של מר ג. 6

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר סטפן קונלי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר קטצומי אונדה כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.מינוי רואה חשבון מבקר. 9



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור דחיית האסיפה מכל סיבה שהיא לרבות במקרה בו לא יהיו די .10

.קולות לאישור ההצעות שלעיל

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1121474מ "אנרגיה בע

186,81406.11.2012 

11:00

, של החברה )5סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1מיוחדת

 בספטמבר 30לפיה יידחה יום המימוש האחרון של כתבי האופציה מיום 

.2012 בדצמבר 31 ועד ליום 2012

בעד)א(נגד

- אישור ההסדר המוצע על פיו יופחת מחיר המימוש של כתבי האופציה מ. 2

לכל כתב אופציה'  אג50ח לסך של " ש1

בעד)א(נגד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

5,45006.11.2012 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכה לבקשה להקפאת הליכים. 2

 698019007.11.2012מ "פולאר השקעות בע

10:00

אישור להחיל את תנאי פוליסות הביטוח המשותפות לחברה ולחברות בת . 1מיוחדת

של החברה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי השליטה 

,בחברה

נגד)א(בעד

אישור להחיל את תנאי פוליסות הביטוח המשותפות לחברה ולחברות בת . 2

של החברה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי השליטה 

.על מר אריה עובדיה והתאגידים באמצעותם הוא שולט בחברה, בחברה

נגד)א(בעד

 351015126,83807.11.2012מ "אסף תעשיות בע-חד

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

מינוי של של משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה . 2

.חשבון מבקר

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר אברהם שני כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר צבי ורדי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר ציון בהלול כדירקטור בחברה. 5

 111947810,631,98307.11.2012מ "קבוצת עזריאלי בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריאלי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.חנובר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ. 7

בעד)א(בעד.יק כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ. 8

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 9

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 )1997(מנועי בית שמש אחזקות 

1081561מ "בע

64,81308.11.2012 

10:00

נגד)א(נגד.רותם שחם' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב. 1מיוחדת

מ "הנדסה ופיתוח בע. ר.ס.ב

1107085

008.11.2012 

10:00

בעד)א(נגד.מ"ר אירופה בע.ס. לחברת בPUTאישור התחייבות להענקת אופציית . 1מיוחדת

 117016699,56108.11.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

10:00

דיון)א(דיוןי החברה ודיווח הנציגות"מתן דיווח ע. 1ח"אג

 117014126,17808.11.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן ולבא כוחו לנקוט בהליכים כנגד החברה. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 11250203,17311.11.2012מ "שמן משאבי נפט וגז בע

12:30

, של החברה )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1אופציה

.2013 בפברואר 3באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום , בחודשיים

נגד)א(בעד

 111834898,06911.11.2012מ "מגה אור החזקות בע

17:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח ב"אג

מ " החזקות בע365המשביר 

1104967

7,41112.11.2012 

10:00

דיון)א(דיון.מתן דיווח על ידי החברה. 1ח"אג

מ " החזקות בע365המשביר 

1122282

47,23712.11.2012 

10:00

דיון)א(דיון.מתן דיווח על ידי החברה. 1ח ב"אג

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

23,95212.11.2012 

14:30

-ח א"אג

זרה

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום. 1

 )1988(דור אלון אנרגיה בישראל 

1093202מ "בע

376,36213.11.2012 

10:00

ח הדירקטוריון " ובדו31.12.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1שנתית

.על מצב ענייני החברה

דיון)א(דיון

דיאנה ' הגב, מר יצחק בדר, מר דוד וייסמן: ה"אישור מינוים מחדש של ה. 2

מר , מר עודד רובינשטיין, מר שלמה אבן, מר יהודה פריידנברג, בוגוסלבסקי

.מר מרדכי ונטורה כדירקטורים בחברה, מר יובל אורן, ישראל בן יעקב

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן כרואי חשבון . 3

.מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 112465048,68513.11.2012מ "ן בע"אלרן נדל

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום הקרן. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ריבית. 2

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710163

72,66713.11.2012 

11:00

בעד.מינוי נציגות. 1ח ז"אג

נגד.מינוי נציגות יכהן חבר אחד. 2

בעד. חברים2מינוי נציגות יכהנו . 3

בעד.מינוי פרפרומנס שוקי הון לנציגות. 4

בעד.מינוי נציגות פסגות לנציגות. 5

בעד.הסמכת הנציגות לכהן בנציגות משותפת. 6

בעד.מתן הוראות לנקיטת הליכים משפטיים. 7

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

19,04013.11.2012 

17:00

בעד)א(ד"אין חוודחיית מועדים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים בפעמיים נוספות. 2

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים מעת לעת. 3

מ "בע )קנדה-ישראל(לט -המ

1080324

364,76414.11.2012 

10:00

 31חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדו. 1נדחית

.2011לדצמבר 

דיוןצד קשור

ר דירקטוריון החברה כדירקטור "יו, אישור מינויו מחדש של מר גילון בק. 2

.בחברה

בעדצד קשור

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר עמירם בם כדירקטור בחברה. 3

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה. 4

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור בחברה. 5

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה. 6

בעדצד קשור.אישור מינויו לראשונה של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ח סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של "מינוי מחדש של משרד רו. 8

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו2012החברה לשנת 

בעדצד קשור

בעדצד קשור.אישור מינויו לראשונה של מר יחיאל גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה. 9

 1095264200,89314.11.2012מ "קמטק בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רפי עמית כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה. 3

אישור הענקת אופציות למר ערן ,  לעיל3בכפוף לאישור מינויו בסעיף . 4

.בנדולי שהינו דירקטור בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוייה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש מר רפאל קוריאט כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 ורווה רביד כמשרד רואי KPMGמינויו מחדש של משרד סומך חייקין . 7

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 1440023014.11.2012מ "לנדמארק גרופ בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטות בכתב-1החלטה . 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו. חודשים לחברה3קבלת ארכה בת -2החלטה . 2

נגד)א(ד"אין חוו.3החלטה . 3

מתן הוראות לנאמן שלא להתנגד לביצוע עסקת מכירת הקרקע -4החלטה . 4

.ח מיידי"בפולין כפי שתוא ר על ידי החברה בדו

נגד)א(ד"אין חוו

 373021539,29114.11.2012מ "אאורה השקעות בע

16:30

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמן בקשר עם מינוי חוקר. 1ח ו"אג

בעד)א(ד"אין חוובחירת זהות החוקר. 2

הורד )א(ד"אין חוומינוי מפקח מוסכם. 3

מסדר 

היום

 באשר לזהות המפקח 1.3' קביעת אופן ספירות הקולות בהחלטה מס. 4

המוסכם

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חווכללי. 5

מסדר 

היום

 373020728,33714.11.2012מ "אאורה השקעות בע

16:30

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמן בקשר עם מינוי חוקר. 1ח ה"אג

בעד)א(ד"אין חוובחירת זהות החוקר. 2

הורד )א(ד"אין חוומינוי מפקח מוסכם. 3

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו באשר לזהות המפקח המוסכם1.3קביעת אופן ספירת הקולות בהחלטה . 4

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוומינוי מפקח מוסכם. 5

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הורד )א(ד"אין חווכללי. 6

מסדר 

היום

 698024738,49314.11.2012מ "פולאר השקעות בע

14:00

בעד.מתן הוראות לנאמן באשר להמשך ניהול משא ומתן. 1'ח ו"אג

 6980296014.11.2012מ "פולאר השקעות בע

14:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעדללא חוות דעת.מ"מתן הוראות לנאמן באשר להמשך ניהול מו. 1

 719016826,27014.11.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

16:30

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

 109732810,88014.11.2012מ "ליטו גרופ בע

11:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח ב"אג

 10942182,60314.11.2012מ "ליטו גרופ בע

11:00

דיון)א(דיוןדיווח. 1שנתית

 48602773,22515.11.2012מ "מרתון השקעות בע

10:00

ח הדירקטוריון " ובדו31.12.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1שנתית

.על מצב ענייני החברה

דיון)א(דיון

מר , מר שרון תוסיה כהן, מר רפאל סילמן: ה"אישור מינוים מחדש של ה. 2

.ומר אברהם נווה כדירקטורים בחברה, מר יוחנן קורמן, יצחק רוזן

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון זיו האפט כרואי חשבון מבקר . 3

והסמכת הדירקטוריון לקביעת , של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה

.שכרם

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1082007

32,86915.11.2012 

10:00

ר דירקטוריון "המכהן כיו, אישור תנאי כהונתו של מר יקותיאל גביש. 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של יעקב דיין כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אלון לוי כדירקטור חיצוני בחברה. 3

מ "ח להשקעות בע"קרן קציר אג

1098094

145,96915.11.2012 

10:00

דיון)א(דיוןדיווח. 1ח"אג

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

345017

237,32215.11.2012 

10:30

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד.אישור מיזוג של כל יחידות ההשתתפות. 1

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

22,45315.11.2012 

14:00

דיון)א(דיון.נקיטת הליכים מטעם שלושת הסדרות. 1זרה-ח"אג

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

48,57015.11.2012 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.קדימות בהשבת כרית ההוצאות והריבית שתישא הכרית. 1זרה-ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הליכים משפטיים לצורך חלוקת הכספים. 2

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

39,18115.11.2012 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעה באמצעות כתבי הצבעה. 1זרה-ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 2

לתמוך בצעדי ועדת הנושים לקידום תכנית להעברת הבעלות והשליטה . 3

.בחברה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קדימות בהשבת כרית ההוצאות והריבית שתישא כרית ההוצאות. 4

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים לצורך חלוקת כרית הריבית. 5

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

015.11.2012 

14:00

ח ב "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.קדימות בהשבת כרית ההוצאות והריבית. 1

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 2

 367011018.11.2012מ "גונו קפיטל בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ביצוע הסדר בין בעלי המניות של החברה. 1מיוחדת

  1170166101,76918.11.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:00

דיון)א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 1נדחית

מ "בנין חברה להשקעות בע

6050025

018.11.2012 

14:00

בעדללא חוות דעת.אישור ההצעה למכירת השלד. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעדללא חוות דעת.אישור לתשלום סכום ההשתתפות. 2

 286013209,51719.11.2012מ "קבוצת ברן בע

15:00

גיורא שלמה מיוחס , אהוד ריגר, ה מאיר דור"אישור מינויים מחדש של ה. 1מיוחדת

.וישראל גוטמן כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר דור בעל השליטה . 3

.ר דירקטוריון החברה"כיו, בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

 1083658107,21619.11.2012מ "עילדב השקעות בע

11:00

בעד)א(בעד.ר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה של ד. 1מיוחדת

 149013209,98019.11.2012מ "קבוצת גולד בונד בע

10:00

בתגמול שנתי בגובה , דירקטור בחברה, אישור תגמול נוסף למר גל תורן. 1מיוחדת

ח על השתתפותו בישיבות דירקטוריון מספנות ישראל מטעם " ש43,000

.גולד בונד

בעד)א(בעד

מ "אינטרנשיונל בע. י'ג.טי.אס

550012

44,51119.11.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.בר כדירקטור בחברה- אישור מינויו מחדש של מר דני בנין . 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר גרא כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.וילף כדירקטורית בחברה- גליה בר ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נחמה קרייזלר כדירקטור בחברה. 7

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רוני בר טור כדירקטור חיצוני בחברה. 9

 )1992(צבי צרפתי השקעות ובנין 

425017מ "בע

44,08219.11.2012 

10:00

דיון)א(דיון31.12.2011.ח הדירקטוריון של החברה ליום "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

, בריטמן(אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה . 2

 והסמכת 2011דיווח על שכרם לשנת , )רואי חשבון- 'אלמגור זהר ושות

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

 1102458255,21520.11.2012מ "איתמר מדיקל בע

10:00

בעד)א(נגד.ר מורי בלומנפלד כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רושפסקי כדירקטור בחברה. 2

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 4

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1092709

41,44320.11.2012 

10:30

בעד)א(בעד.תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.מירב סיגל כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

 11016661,399,19020.11.2012מ "בבילון בע

10:00

הרחבת הכיסוי הביטוחי של פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ר דירקטוריון "בעל השליטה בחברה ויו, הענקת זכות למר נועם לניר. 2

להצטרף לחברה ולמכור חלק מהחזקותיהם במישרין או  בעקיפין , החברה

במניות החברה במסגרת הנפקת ורישום ניירות הערך של החברה בבורסה 

.ב"בארה

בעד)א(בעד

 עם תאגידים Registration Rights Agreement- התקשרות החברה ב. 3

ועם , מר נועם לניר, ר דירקטוריון החברה"בשליטת בעל השליטה בחברה ויו

למתן זכויות רישום בקשר עם ניירות ערך של החברה , בעלת עניין בחברה

בכפוף להנפקת מניות החברה , המוחזקים על ידם במישרין או בעקיפין

.ל"למסחר בבורסה בחו

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת "אישור לכהונת מר נועם לניר כיו. 4

.ל החברה"כמנכ, מר אלון כרמלי, קרובו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.החלפת תקנון החברה. 5

, לחוק ניירות ערך' מעבר ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו. 6

. לחוק ניירות ערך3' למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה

בעד)א(בעד

 75103252,22420.11.2012מ "בע.איי.בי.זד

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

יוסף , יוסי שניאורסון, ה הרב אברהם וולף"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.מטלון וגרשון חנוך וינדרבוים כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה. 5

עירית בן עמי המועמדת לכהונה כדירקטורית ' אישור תנאי כהונתה של גב. 6

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

אישור תנאי כהונתו של מר רוני קליינפלד המועמד לכהונה כדירקטור . 7

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

 111272130,77320.11.2012. אן טי אס אינק

16:00

-ח א"אג

זרה

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח החברה. 1

 110346488,99121.11.2012מ "אורתם סהר הנדסה בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 1נדחית

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה . 2

מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן הכללת הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי 

.השליטה בפוליסות האמורות

בעד)א(בעד

אחת מבעלות השליטה , מ"אישור הסכם ניהול עם אודור החזקות בע. 3

.המשותפת בחברה

בעד)א(בעד

הורד מסדר .מ"אישור הסכם ניהול עם כלירמרק קפיטל בע. 4

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

הורד מסדר .אמיר נחום ואילן לבנון, ה אורי דורי"אישור התחייבות לפטור לה. 5

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים. 6

בעד)א(בעד.ה דורי ולבנון"אישור התחייבות לשיפוי לה. 7

מוצע למנות את משרד - אישור מינוי רואה חשבון מבקר נוסף לחברה . 8

כרואי חשבון מבקרים משותפים , פורמן את מרגלית, רואי החשבון מלחי

משרד קוסט - לחברה ביחד עם רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה 

.ארנסט אנד יאנג, פורר גבאי את קסירר

בעד)א(בעד

 63403023,29721.11.2012מ "שמן תעשיות בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר איתן שיינר. 1מיוחדת

 1087022508,99021.11.2012מ "ויזל בע-פוקס

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.א אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אסנת רונן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שי לוין כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל מימון כדירקטור חיצוני בחברה. 7

' מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד שמש ושות. 8

כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

.את שכרו

בעד)א(בעד

 1380166,83121.11.2012מ "ארזים השקעות בע

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

ר "הדסה רוזנברג כדירקטורית המכהנת כיו' אישור מינויה מחדש של גב. 2

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "הדסה רוזנברג המכהנת כיו' אישור תנאי כהונתה של גב. 3

.החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ורד כדירקטורית בחברה-טל מיש' אישור מינויה מחדש של גב. 4

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710155

30,28221.11.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 1ח ו"אג

בעד)א(ד"אין חוו.נציגות משותפת. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציג אחד. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי שני נציגים. 4

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי שלושה נציגים. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי מר יצחק צפתמן. 6

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי קבוצת מנורה מבטחים באמצעות מר שמואל אשל. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי פסגות בית השקעות באמצעות מר דנאור ארז. 8

נגד)א(ד"אין חוו.כבא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב' עבאדי ושות-מינוי להב ליטבק. 9

נגד)א(ד"אין חוו.כבא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב' מינוי שפירא ושות.10

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי קליר בנימיני כבא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב.11

נגד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי בא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב.12

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עופר שפירא כמשקיף. + .מינוי דרור יעקובסון כמשקיף.13

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עופר שפירא כמשקיף.14

נגד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי משקיף.15



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710163

75,76721.11.2012 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי דרור יעקובסון כמשקיף. 1ח ז"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עופר שפירא כמשקיף. 2

נגד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי משקיף. 3

מ " בע1953אבגול תעשיות 

1100957

843,22422.11.2012 

10:00

תיקון הסכם הניהול והייעוץ בין החברה למר יהושע גולדווסר מבעלי . 1מיוחדת

באמצעות חברה , ר דירקטריון החברה"המכהן כיו, השליטה בחברה

.בשליטתו ובשליטת רעייתו

בעד)א(בעד

חברה בת של (מ "תיקון הסכם הניהול והייעוץ בין החברה ואבגול בע. 2

ר החברה "המכהן כסגן יו, למר אחאי בונה מבעלי השליטה בחברה )החברה

.באמצעות חברה בשליטתו, לענייני חדשנות וטכנולוגיה

בעד)א(בעד

ר "המכהן כיו, מתן אפשרות למר יהושע גולדווסר מבעלי השליטה בחברה. 3

דירקטוריון החברה לרכוש את רכב החברה שעמד לשימושו בעת כהונתו 

.בתום כהונותו בחברה, בחברה

בעד)א(בעד

ר "המכהן כסגן יו, מתן אפשרות למר אחאי בונה מבעלי השליטה בחברה. 4

דירקטוריון החברה לענייני חדשנות וטכנולוגיה לרכוש את רכב החברה 

.בתום כהונותו בחברה, שעמד לשימושו בעת כהונתו בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ייקובסון כדירקטור בחברה'ארד ג'אישור מינויו לראשונה של מר מארק ריצ. 6

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 22001213,94022.11.2012מ "סטאר נייט טכנולוגיות בע

11:00

בעד)א(נגד.אישור ביצוע הקצאה פרטית לבעל השליטה וקרוביו. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של יונתן קורפל כדירקטור חיצוני בחברה. 2

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 3

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אסתר מאייר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי סולמון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל בכר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית שניצר כדירקטור בחברה. 8

 23501058,92722.11.2012מ "הזהב בע-בית

10:00

אישור הארכת תקופת התקשרות החברה בחוזה ניהול עם תאגיד . 1מיוחדת

בקשר להעמדת , מבעלי השליטה בחברה, בשליטתו של מר גולן רובינשטין

.ל לחברה"שירותי מנכ

בעד)א(נגד

, מ"אישור הארכת חוזה שירותי ניהול בין החברה לבין פסגת הארמון בע. 2

.חברה פרטית בבעלות חלק מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 77001660,63222.11.2012מ "גרינסטון תעשיות בע

10:30

מבוטלת)א(נגד.מ"בע )1993(אישור התקשרות החברה בהסכם עם דסטיני אחזקות . 1מבוטלת

מוצע לאשר את ,  לעיל1בכפוף להשלמת אישור העסקה בסעיף . 2

ההתקשרות החברה בהסכם ניהול עם דסטיני השקעות בהסכם לקבלת 

.שירותי ניהול

מבוטלת)א(נגד

מוצע לאשר תיקון להסכם ,  לעיל1בכפוף להשלמת אישור העסקה בסעיף . 3

.הניהול בין לידר והחברה

מבוטלת)א(נגד

מוצע לאשר תיקון להסכם ,  לעיל1בכפוף להשלמת אישור העסקה בסעיף . 4

.לבין החברה, חברה בבעלותו של מר יאיר פודים, הניהול בין רונרום

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות החברה ,  לעיל1בכפוף לאישור העסקה בסעיף . 5

Run off.בפוליסת ביטוח מסוג 

מבוטלת)א(נגד

אישור התקשרות החברה ,  לעיל1בכפוף לאישור העסקה בסעיף . 6

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובתאגידים 

החל ממועד . לרבות כאלה שהינם בעלי שליטה בחברה, המוחזקים על ידה

. לעיל ולמשך תקופה של שנה1אישור העסקה בסעיף 

מבוטלת)א(נגד

אריה ' אישור מינויו לראשונה של פרופ,  לעיל1בכפוף לאישור סעיף . 7

.עובדיה כדירקטור בחברה

מבוטלת)א(נגד

 28201276,69622.11.2012מ "אימקו תעשיות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, רון יקיר, אפרים גרימברג, ה אברהם בר דוד"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.נילי יקיר כדירקטורים בחברה' חי פדות וגב, דן יקיר

בעד)א(נגד

 109595946,32722.11.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

16:00

הורד )א(ד"אין חוואישור מתווה להסדר. 1נדחית

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוותיקון שטר. 2

 1126176022.11.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

16:00

דיון)א(ד"אין חוואישור מתווה להסדר. 1נדחית

דיון)א(ד"אין חוופיצול לאסיפת סוג-תיקון שטר. 2

 3390044022.11.2012. מ"קמן אחזקות בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.הארכת המועד האחרון להגשת בקשת פרוק. 1ח"אג

 3390135022.11.2012מ "קמן אחזקות בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.הארכת המועד האחרון להגשת בקשת הפירוק. 1ח"אג

 5100162,687,66925.11.2012מ "מערכות תקשורת בע-הוט

16:00

אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת את . 1נדחית

.התקשרות החברה בהסכם מיזוג

בעד)א(בעד

 1104751112,46725.11.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

16:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח א"אג

 10841288,523,84526.11.2012מ "קבוצת דלק בע

10:00

בעד)א(בעד.ן כלפי החברה"אישור פריסת החוב של דלק נדל. 1נדחית

 108504290,26026.11.2012מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

אישור הענקת כתבי שיפוי חדשים , בכפוף לתיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.וזאת לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

,  לסדר היום לא יאושר1בכפוף לתיקון תקנון החברה ובמקרה שסעיף . 2

ה צוריאל לביא ורן גרודצקי בעלי "מוצע לאשר הענקת כתבי שיפוי לה

.המכהנים כדירקטורים בחברה, השליטה בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק לקס כדירקטור חיצוני בחברה. 3

בעד)א(בעד.חנה הופנונג כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 5

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

מוצע לאשר , בכפוף לתיקון תקנון החברה והענקת כתבי השיפוי החדשים. 6

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן הכללת 

.הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בפוליסות האמורות

בעד)א(בעד

ר "אישור הארכת תוקפו של הסכם הניהול עם מר בצלאל איגר המכהן כיו. 7

.בשנה נוספת, דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

 אלף אופציות של החברה למר בצלאל 188.5אישור הקצאה פרטית של . 8

.ר דירקטוריון החברה"יו, איגר

בעד)א(נגד

 1082312646,76026.11.2012מ "יק תעשיות תכנה בע'מג

10:00

כדירקטור , ל החברה"מנכ, אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטין. 1שנתית

.בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, ר דירקטוריון החברה"יו, נעמית סלומון' אישור מינוייה מחדש של גב. 2

.כדירקטורית בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אתיאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה. 4

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 5

והסמכת , כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה

.הדירקטוריון לקביעת שכרם

בעד)א(בעד

ח המבקר ליום "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו. 6

.31.12.2011

דיון)א(דיון

 5490141,85326.11.2012מ "פרופיט תעשיות בניה בע

10:00

מבוטלתמבוטלתאישור הסדר חדש שבין החברה לבין מחזיקי אגרות חוב. 1מבוטלת

 744010018,28326.11.2012מ "מעריב החזקות בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים. 1ח"אג

 10811245,770,14427.11.2012מ "אלביט מערכות בע

15:00

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר משה ארד. 1שנתית

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי. 2

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, רינה באום' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר דויד פדרמן. 4

ר דירקטוריון החברה "יו, אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן. 5

.כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן. 6

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה. 7

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 8

והסמכת , כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה

.הדירקטוריון לקביעת שכרם

בעד)א(בעד

ח המבקר ליום "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו. 9

.31.12.2011

דיון)א(דיון

 66001937,55127.11.2012מ "ניסן תעשיות רפואיות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.יעל גיט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

יעל גיט המועמדת לכהונה ' אישרור ואישור תנאי כהונתה של גב. 5

.כדירקטורית בחברה

בעד)א(נגד

קוסט פורר גבאי - אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ארנסט יאנג . 6

כרואי חשבון מבקר ,רוזנצוויג, אינגבר, ברוקנר, את קסירר ורואי חשבון ורדי

.של החברה וקבלת דיווח על שכרם

בעד)א(בעד

 3560067027.11.2012מ "סובריין נכסים בע

15:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1נדחית

הורד )א(ה.אין ח.העמדה לפירעון מיידי. 2

מסדר 

היום

הורד )א(ה.אין ח.מתן הוראות לנאמן. 3

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ה.אין ח.הרחבת הנציגות. 4

ד איתן שמואלי כחברי "מינוי עורכי הדין איתן מהולל ושדות באמצעות עו. 5

.הנציגות

בעד)א(ה.אין ח

נגד)א(ה.אין ח.מינוי ברק שנהב כחבר הנציגות. 6

 3560083027.11.2012מ "סובריין נכסים בע

15:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1נדחית

הורד )א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 2

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 3

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 4

בעד)א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 5

נגד)א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 6

 33901685,22527.11.2012מ "קמן אחזקות בע

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.הארכת המועד האחרון להגשת בקשת הפירוק. 1נדחית

 305011161,40628.11.2012מ "אשלד בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.צ"מינוי דח. 1מיוחדת

בעדאישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי. 2

 6912125,817,35928.11.2012מ "בנק דיסקונט לישראל בע

14:00

 חוק 2012,ב "התשע, בהתאם לחוק הבנקאות, תיקון תקנון הבנק. 1מיוחדת

א " וחוק הגברת אכיפה בשוק ההון התשע2012ב "תשע, ההגבלים העסקיים

2011.

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.עליזה רוטברד כדירקטורית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

מ "סיאלו טכנולוגיה ישראל בע

1102060

3,20028.11.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.ט"נקיטת הליכים משפטיים ואישור הצעת שכ. 1ח"אג

 1120658322,04029.11.2012מ "צים שיווק ישיר בע. ר.ע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג וביצוע המיזוג על פיו וכן מינויו . 1נדחית

.של רני צים כנציג בעלי המניות הזכאים

בעד)א(בעד

הקדמת מועד הבשלתם או הקצאתם של כתבי אופציה שהוקצו למר . 2

.ר דירקטוריון החברה"יו, ישראל איינהורן

בעד)א(בעד

 )Off - Run(אישור רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מסוג . 3

למעט דירקטורים שהנם בעלי השליטה , לדירקטורים המכהנים כיום בחברה

.בחברה

בעד)א(בעד

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

335,81129.11.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיון)א(דיון.דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים עבור פעולת הביקורת. 2

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רותם רביבי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.זהבית כהן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי בר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב סרנה כדירקטור בחברה. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור , )6סעיף (בכפוף לאישור מינויו של מר דרור נגל כדירקטור בחברה . 9

התקשרות החברה עם מר דרור נגל בהסכם למתן שירותים כדירקטור פעיל 

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "ן בע"ייזום נדל' ג'קבוצת חג

823013

96,45629.11.2012 

10:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע

1087824

226,54429.11.2012 

11:00

ח הדירקטוריון ובדוחות המאוחדים והמבוקרים של החברה ליום "דיון בדו. 1שנתית

.31.12.2011

דיון)א(דיון

רואי חשבון ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

והסמכת , כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה

.דירקטוריון החברה  לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן. 3

.כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

, ר הדירקטוריון"סגנית יו, תמר מוזס בורוביץ' אישור מינויה מחדש של גב. 4

.כדירקטורית בחברה

בעד)א(בעד

כדירקטור , ר הדירקטוריון"סגן יו, אישור מינויו מחדש של מר יהודה לוי. 5

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליפקין שחק. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נדב פלטי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל. 8

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג. 9

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, סופיה קימרלינג' אישור מינויה מחדש של גב.10

בעד)א(נגד.כדירקטורית בחברה, יעל אנדורן' אישור מינויה מחדש של גב.11

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אברהם ביגר.12

 13201996,55729.11.2012מ "קמור בע

11:00

נגד)א(בעד.אירית אילוז כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

 434009742,94129.11.2012מ "ן בע"פאנגאיה נדל

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח ג"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור תיקון שטר הנאמנות לעניין הדרך למתן הודעות. 2

מ "סי נפט וגז אחזקות בע.פי.איי

456012

10,09029.11.2012 

14:30

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המנופק והנפרע של החברה. 1מיוחדת

 25902484,549,54402.12.2012מ "בתי זקוק לנפט בע

11:00

אישור מחדש של מתן כתב התחייבות שיפוי למר דייויד פדרמן המכהן . 1מיוחדת

.ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה"כסגן יו

בעד)א(בעד

 39301735,93102.12.2012מ "ראלקו סוכנויות בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דוד ראש כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

91,50102.12.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן להתקשר במסמך העקרונות. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

229,71802.12.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.להסמיך את הנאמן ולהורות לו להצטרף להליך חדלות פירעון. 1שנתית

הורד )א(ד"אין חוו.להסמיך את הנאמן ולהורות לו לנקוט בהליכי חדלות פירעון. 2

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

35,98702.12.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן להתקשר במסמך העקרונות. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

מ "אולטרה אקוויטי השקעות בע

448019

39,02703.12.2012 

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.צ"מינוי דח. 1נדחית

נגד)א(ד"אין חוו.צ"מינוי דח. 2

 726018333,40803.12.2012מ "בנק ירושלים בע

10:00

דיון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק . 1שנתית

31.12.2011.לשנה שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

כדירקטור , ר הדירקטוריון"יו, אישור מינויו מחדש של מר זאב גוטמן. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל. 3

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל. 4

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, אישור מינויה מחדש של מר משה באואר. 5

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי. 6

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רם הרמלך כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני בחברה. 9

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר .10

והסמכת , כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה

.הדירקטוריון לקביעת שכרם

בעד)א(בעד

 10923451,077,81203.12.2012מ "תקשורת בע-חלל

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.תמר כפיר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(דיון.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(דיון.אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(דיון.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(דיון.אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה. 8

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 402010314,72003.12.2012מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן אישור לנאמן להעביר כספים. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי משקיף. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מר עפר כהן למשקיף. 4

  1118348100,23403.12.2012מ "מגה אור החזקות בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוואישור מסמכי השעבוד נשוא השעבודים בדרגה שניה. 1ח ב"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1106855202,66004.12.2012מ "מזור רובוטיקה בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.יוחנן כדירקטורית בחברה- שרית סוכרי בן' אישור מינויה מחדש של גב. 5

ל " אלף אופציות למר אורי הדומי המכהן כמנכ150אישור הקצאת . 6

יוחנן - שרית סוכרי בן'  אלף אופציות לגב40ודירקטור בחברה וכן הקצאת 

.המכהנת כדירקטורית בחברה

בעד)א(נגד

 2260191,520,48204.12.2012מ "מבני תעשיה בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור חיצוני בחברה. 1שנתית

יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה .ב

1097229מ " בע1988

82,98404.12.2012 

12:00

 ודיווח 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

.על שכר רואה החשבון המבקר

דיון)א(בעד

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביטון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם ביטון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.רות דוד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.מרים בונפיל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

נגד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים גליק כדירקטור חיצוני בחברה. 8

מ "ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע

1103621

76,09704.12.2012 

10:00

דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 1שנתית

31.12.2011.החברה ליום 

דיון)א(דיון

כרואה חשבון " קסלמן וקסלמן"אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון . 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית , מבקר של החברה

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, הבאה

בעד)א(בעד

אריה , ה יצחק ניצן"אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים ה. 3

משה ארנס וניר קפלון לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום , קידרון

.האסיפה השנתית הבאה

בעד)א(בעד

 1115187129,73904.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

 1115203141,08204.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

 1115211277,97604.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

 1115674157,85504.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

 112081545,65704.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

דיון)א(דיוןדיווח. 1ח"אג

 112344797,01004.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

 112345463,69604.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

 112346258,38404.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1115195157,43004.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

 562007541,25804.12.2012מ "ישראלום נכסים בע

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור נוסח התחייבות בעל השליטה. 1ח"אג

 562008320,84604.12.2012מ "ישראלום נכסים בע

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור נוסח התחייבות בעל השליטה. 1ח"אג

 5620091113,24004.12.2012מ "ישראלום נכסים בע

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור נוסח התחייבות בעלי השליטה בחברה ותיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

מ "בע )1996(חממה מאיר סחר 

1104785

62,68205.12.2012  

 9:00

הורד )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו חממה כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה. 3

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר חממה מבעלי . 4

.כנשיא החברה, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אליהו חממה מבעלי . 5

.ל החברה"כמנכ, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

, שולמית חממה' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב. 6

.ל משאבי אנוש בחברה"כסמנכ

בעד)א(בעד

ל "כסמנכ, אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר עידו חממה. 7

.סחר ופיתוח עסקי בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר יוסף חממה מבעלי . 8

.כמתאם הפעילות בנמלים, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

כמנהל , אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מוטי דוד. 9

.פרוייקטים בחברה

בעד)א(בעד

כמנהלת , שוש כץ' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב.10

.חשבונות בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אורי קום כעוזר אישי .11

.לנשיא החברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר הרצל חממה כמנהל .12

יום ,  ועד למועד סיום העסקתו חברה2012 בינואר 1החל מיום , מכון המיון

.2012 ביוני 18

בעד)א(בעד

כמנהלת , מורן זרוג' אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב.13

.רכש ועיתוד מלאי בחברה

בעד)א(בעד

שהינם קרובים לבעלי , אישור מדיניות מענקים שנתיים לעובדים בחברה.14

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

שהינם קרובים , אישור מדיניות מענקים שנתיים לנושאי משרה בחברה.15

.לבעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .16

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

עדכון בדבר סקירת ועדת והדירקטוריון אודות התקשרויותיה של החברה .17

, עם חברות המוחזקות על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה בחברה

.2011במהלך שנת 

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .18

 121007993,91105.12.2012מ "קרדן ישראל בע

12:00

קרוב של , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עידו ליבוביץ. 1שנתית

.המכהן כמנהל פיתוח עסקי בחברה, בעל שליטה בחברה

בעד)א(בעד

 )2011(אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם קרדן יזמות . 2

.בעלת השליטה בה, מ"בע

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 3

כרואה  )ארנסט יאנג(גבאי את קסירר , פורר, ח קוסט"אישור מינוי רו. 4

.החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אביהו בן נון כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליפקין שחק כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק גרוסמן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של מר אלאן איצקוביץ.10

מינוי מחדש של מר יהושע נאמן כדירקטור בחברה ואישור סיווגו .11

.כדירקטור בלתי תלוי

בעד)א(בעד

 1260117,256,53805.12.2012מ "גלוב בע-גזית

11:00

ח המבקר ליום "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו. 1שנתית

.31.12.2011

דיון)א(דיון

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, כרואה חשבון מבקר של החברה

בעד)א(בעד

מר אריה , ר הדירקטוריון"מ יו" למ2012אישור מענק שנתי לשנת . 3

.מינטקביץ

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר דורי סגל. 4

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר חיים בן דור. 5

נדין בודו טרכטנברג כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

27,42205.12.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הרמטיק נאמנות כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינויה של אלה פלדר כדירקטורית בחברה. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינויה של דגנית ויזל פארן כדירקטורית בחברה. 5

בעד)א(ד"אין חוו.מינויו של שמואל אשל כדירקטור בחברה. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינויה של עדי פרי כדירקטורית בחברה. 7

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

9,21905.12.2012 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר בדרך של אישור נספח ההשלמה ושטר הנאמנות. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי ותנאי כהונה לפי התקנות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי אלה פלדר כדירקטורית בחברה. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי דגנית ויזל פארן כדירקטורית בחברה. 5

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי שמואל אשל כדירקטור בחברה. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי עדי פרי כדירקטורית בחברה. 7

מ "איתוראן איתור ושליטה בע

1081868

1,016,11506.12.2012 

14:00

ח המבקר ליום "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו. 1שנתית

.31.12.2011

דיון)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון פאהן קנה כרואה חשבון . 2

.והסמכת ועדת הביקורת לקבוע את שכרו, מבקר של החברה

בעד)א(בעד

זאב קורן ואיזי שרצקי , גיל שרצקי: אישור מינויו מחדש של הדירקטורים. 3

.למשך תקופה של שלוש שנים

בעד)א(נגד

 156018104,70506.12.2012מ "תים בע-מלם

10:00

אשרור תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג כמנהל העסקים הראשי של . 1מיוחדת

 ומחודש 2010, ועד חודש יוני 2006החברה בתקופה שמחודש פברואר 

.2011 עד אמצע חודש נובמבר 2011ספטמבר 

נגד)א(נגד

מ "אלקטרוניקה בע. אס.אם.אי

1104975

11,77506.12.2012 

10:00

דיון)א(ד"אין חוודיווח. 1ח"אג

  79601148,51509.12.2012מ "תיא חברה להשקעות בע

 9:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

ר אריה גניגר ודוד שלכט "ד, ה עמירם גניגר"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

קרת  )מודי(אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר מרדכי . 4

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

 108068835,44709.12.2012מ "איזי אנרגיה בע

10:00

אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם בעל השליטה . 1מיוחדת

 Ez.ר דירקטוריון "ר דירקטוריון החברה וכיו"כיו, ר אלי זהבי"ד, בחברה

Energy USA Inc

בעד)א(בעד

אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם בעלי השליטה . 2

ר דירקטוריון "ר דירקטוריון החברה וכסגן יו"כסגן יו, ר אורן זהבי"ד, בחברה

.Ez USA

בעד)א(נגד

 בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה Ez USAאישור התקשרות . 3

- לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה בRun off,ודירקטורים מסוג 

,Ez USAר אורן "ר אלי זהבי וד"ה ד"ה,  עליהם נמנים בעלי השליטה בחברה

.זהבי

בעד)א(בעד

 108363315,13309.12.2012מ "פולאר תקשורת בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צחי אפלויג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה. 6

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 7

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

מ "לידר החזקות והשקעות בע

318014

59,33209.12.2012 

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צחי אפלויג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה. 5

 555009048,67009.12.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

)א(ד"אין חוודיווח. 1ח א"אג

 555010811,55509.12.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

)א(ד"אין חוודיווח. 1ח ב"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 555011635,43209.12.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

)א(ד"אין חוודיווח. 1ח ג"אג

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

6110365

2,982,52109.12.2012 

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות לאגרות חוב. 1ח כו"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

229,71809.12.2012 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן. 1נדחית

הורד )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

40,91910.12.2012 

13:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דני פישמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלדד תמיר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל לנגר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה. 6

 1117795205,03910.12.2012מ "אינטק פארמה בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

, אמיר חייק, גיורא קרני, ה צביקה יוסף"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.הילה קארח כדירקטורים בחברה' אנריקה פברר בואן והגב

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1080407010.12.2012מ "פיננסיטק בע

10:00

, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו מחדש של הדירקטור אבי דן. 1מיוחדת

.כדירקטור החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של ציון שטרית כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינוייה לראשונה של גברת איילת חייק כדירקטורית חיצונית. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר סעדיה שמשון כדירקטור חיצוני. 4

בכפוף לאישור כהונתם , אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים. 5

.של הדירקטורים החיצוניים כאמור לעיל

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות16' אישור תיקון הוראות תקנון החברה בהתאם לתיקון מס. 6

בתקנון החברה " שיפוי וביטוח נושאי משרה, פטור"אישור תיקון פרק . 7

.בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי האכיפה

בעד)א(בעד

מוצע , כאמור לעיל, בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים. 8

על פי פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי , לאשר להם הענקת כיסוי ביטוחי

.משרה

בעד)א(בעד

בתקנון " שיפוי וביטוח נושאי משרה, פטור"בכפוף לאישור תיקון פרק . 9

מוצע לאשר את תיקון נוסח כתבי השיפוי אשר הוענקו , כאמור לעיל, החברה

לרבות לנושאי משרה , בעבר לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה

שהינם בעל השליטה בחברה או קרובים לו

בעד)א(בעד

כרואי החשבון ', אישור המשך כהונת משרד רואי חשבון בן דוד ושות.10

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, המבקרים של החברה

בעד)א(נגד

 132011829,16810.12.2012מ "קמור בע

14:30

דיון)א(ה.אין ח.דיון וקבלת החלטות בדבר מינוי מומחה כלכלי. 1ח"אג

בעד)א(ה.אין ח.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת הליכים משפטיים. 2

ח אשר על סדר יומה "מתן הנחיות לנאמן בדבר זימון אסיפת מחזיקי אג. 3

העמדה לפירעון

בעד)א(ה.אין ח



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ה.אין ח.תיקון שטר הנאמנות. 4

בעד)א(ה.אין ח.מינוי מומחה כלכלי. 5

 132013430,40010.12.2012מ "קמור בע

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת הליכים משפטיים. 1ח"אג

ח אשר על סדר יומה "מתן הנחיות לנאמן בדבר זימון אסיפת מחזיקי אג. 2

העמדה לפרעון

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 4

 1320167010.12.2012מ "קמור בע

14:30

ח ח "אג

חש 

11/12

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת הליכים משפטיים. 1

ח אשר על סדר יומה "מתן הנחיות לנאמן בדבר זימון אסיפת מחזיקי אג. 2

העמד לפירעון

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 4

 5490141,73010.12.2012מ "פרופיט תעשיות בניה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.ח של החברה"אישור הסדר חדש שבין מחזיקי אג. 1מיוחדת

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

22,37210.12.2012 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר בדרך של אישור הנספח ההשלמה. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באספת נושים. 2

 3560067010.12.2012מ "סובריין נכסים בע

12:00

)א(ד"אין חוו.דיון. 1נדחית

 3560083010.12.2012מ "סובריין נכסים בע

12:00

)א(ה.אין ח.דיווח. 1נדחית

)א(ה.אין ח.מינוי חברי נציגות. 2

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

1,122,42411.12.2012 

12:00

אישור התקשרות החברה בהסדר פשרה בתביעה ובקשה לאשרה . 1מבוטלת

.2009כתובענה ייצוגית משנת 

מבוטלת)א(נגד

 109428375,09311.12.2012מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג

11:00

מבוטלתמבוטלת.אישור הארכת תוקפו של הסכם ניהול. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.אישור התקשרות בהסכם ניהול. 2

 209015468,33411.12.2012מ "איילון אחזקות בע

17:30

הורד )א(נגד.מר לוי יצחק רחמני, ל החברה"אישור תנאי העסקתו של נשיא ומנכ. 1מיוחדת

מסדר 

היום

ל החברה הבת "כמנכ, סברון- נחמה רחמני ' אישור תנאי העסקתה של גב. 2

ל החברה הבת איילון ניהול "מ וכמנכ"בע )2001(גארד יו סוכנות לביטוח 

.מ"סיכונים רפואיים בע

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ח יעקב דרזי"ר הדירקטוריון רו"אישור עדכון גמול דירקטורים ליו. 3

הורד )א(נגד.החלפת תקנון החברה. 4

מסדר 

היום

או אשר יכהנו /מתן כתבי התחייבויות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים ו. 5

.בחברה מעת לעת

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 57601720,246,96811.12.2012מ "החברה לישראל בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עידן עופר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליאון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב נהרי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של מר רון מושקוביץ. 7

בעד)א(בעד.זהבית כהן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בריקר כדירקטור בחברה.13

עדכון תנאי כהונה והקצאת אופציות למר אמיר , אישור הארכת כהונה.14

.ר דירקטוריון החברה"אלשטיין המכהן כיו

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

לימיטד .רמני פאבליק קו'סיביל ג

1097153

011.12.2012 

10:00

)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

)א(ד"אין חוו.מתן אישור לכונסי הנכסים להתקשר עם גורמים המחזיקים במידע חיוני. 2

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

612010

349,49112.12.2012 

11:00

לית "רינות כסמנכ-סמדר נמרודי' אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב. 1מיוחדת

ר דירקטוריון פעיל של החברה הבת "פרויקטים מיוחדים בחברה וכן כיו

.מטעמה של החברה )"מלונות הכשרה"(מ "מלונות הכשרת הישוב בע

בעד)א(בעד

 109355830,44312.12.2012מ "די פארם בע

12:00

בעד)א(בעד.סיגל גפן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

, סיגל גפן כדירקטורית חיצונית בחברה' בכפוף לאישור מינויה של גב. 2

המועמדת למינוי לראשונה , סיגל גפן'  אלף אופציות לגב7.5אישור הקצאת 

.כדירקטורית חיצונית בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מ "בע )ג"ר( )1989(יוניטרוניקס 

1083831

51,85613.12.2012  

 9:00

ח הדירקטוריון של החברה "הצגת הדוחות הכספיים הדוח התקופתי ודו. 1שנתית

.2011לשנת 

דיון)א(דיון

אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון עמית חלפון כרואה החשבון . 2

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו2012,המבקר של החברה לשנת 

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר צבי ליבנה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה בראז כדירקטור חיצוני בחברה. 4

מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

1085497

288,54613.12.2012  

 9:00

לאשר את התקשרות החברה בהסכם רכישה עם חברת כיטוב . 1נדחית

.)"כיטוב:"להלן(מ "פרמסוטיקלס בע

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.אישור איחוד הון מניות של החברה. 2

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הורד )א(נגד.ר פול ווימאק כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של ד. 3

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר שמחה ראק כדירקטור בחברה. 4

מסדר 

היום

ר פול ווימאק "אישור התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם ד. 5

ר דירקטוריון החברה וכן כמנהל האחראי על הפיתוח הקליני "לתפקידו כיו

.והרגולוטורי של כל מוצרי החברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 1104314164,72413.12.2012מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם לביצוע שירותי תכנון ובניה עם מפעלים . 1נדחית

חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של , מ"טרומיים אשטרום ירושלים בע

.בעלת השליטה בחברה, מ"קבוצת אשטרוום בע

בעד)א(בעד

מ "כלל החזקות עסקי ביטוח בע

224014

2,992,39613.12.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 7630111,523,23913.12.2012מ "אחזקות בע. י.ב.י.פ

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי כרמי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ " בעIIתמיר פישמן הון סיכון 

1084367

13,91813.12.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זהר פרל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל אליאס כדירקטור בחברה. 4

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

68,38813.12.2012 

17:30

השתת.יח

פות

באופן שחלף הפסקה הראשונה ,  להסכם הנאמנות8.1לתקן את סעיף . 1

או , בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח זה: "יבוא המשפט הבא

".בנוסח רגיל ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר על ידי הנאמן

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו. להסכם הנאמנות14.1.10לבטל את סעיף . 2

לפי הוראותיו " להסכם הנאמנות באופן שהמילים 14.2.2לתקן את סעיף . 3

.ימחקו" של המפקח או באישורו או

בעד)א(ד"אין חוו

או שאושרו על " להסכם הנאמנות באופן שהמילים 14.2.8לתקן את סעיף . 4

.ימחקו" ידי המפקח

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו. להסכם הנאמנות17.4לתקן את סעיף . 5

" על פי"באופן שלאחר המילים , א להסכם הנאמנות18.2לתקן את סעיף . 6

ובאופן שיוחלף השיעור , "או/דרישה של השותף הכללי ו"תתווספנה המילים 

".5%- "ב" 10%"

בעד)א(ד"אין חוו

 להסכם הנאמנות באופן שבסופו יתווסף המשפט 18.3לתקן את סעיף . 7

העובדה שבעל יחידה לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של : "הבא

".האסיפה הכללית

בעד)א(ד"אין חוו

 העוסק 18.4 להסכם הנאמנות ובמקומו יבוא סעיף 18.4לבטל את סעיף . 8

כל אסיפה תכונס בהתאם לכללים שנקבעו . "בהודעה על האסיפה הכללית

בהסכם זה ובהתאם לכללים שיפורסמו מעת לעת על ידי הנאמן ובאישור 

באסיפת  "18.6.ששת הפסקאות האחרונות ימוספרו כסעיף חדש ". המפקח

בעלי היחידות בעל יחידה רשאי להצביע בין בעצמו ובין על ידי שלוח להצ

בעד)א(ד"אין חוו

 - 11.18את תתי הסעיפים ,  להסכם הנאמנות18להוסיף בסופו של סעיף .11

.העוסקים במינוי שלוח להצבעה, 31.18

בעד)א(ד"אין חוו

- ו41.18את תתי הסעיפים ,  להסכם הנאמנות18להוסיף בסופו של סעיף .12

העוסקים באישור עסקה חריגה ובה עניין אישי וכן שימוש בכתב , 51.18 

.ראו המלצה לסעיף זה בהמשך. הצבעה

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 61.18את תת הסעיף ,  להסכם הנאמנות18להוסיף בסופו של סעיף .13

העוסק במקרים בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות בהם חלים על 

והשותפות תהא רשאית לעשות , השותפות הסדרים השאובים מחוק החברות

 2000,- ס "התש, )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(שימוש בתקנות החברות 

בשינויים המחויבים

בעד)א(ד"אין חוו

מינוי " להסכם הנאמנות באופן שחלף המילים 20.3לתקן את סעיף .14

יבוא נוסח ולפיו מינוי המפקח ייעשה באופן " המפקח יעשה בהחלטה רגילה

והיא תובא לאישור , שהשותף הכללי יציע את זהותו של המפקח החדש

.החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית של בעלי היחידות

בעד)א(ד"אין חוו

 להסכם הנאמנות העוסק במינוי מפקח על ידי בית 20.4לתקן את סעיף .15

ובלבד "תתווספנה המילים " במקום המפקח"משפט באופן שלאחר המילים 

השותף הכללי (שזהותו של המפקח החדש לא הוצעה על ידי מי מהצדדים 

.")ומי מבעלי היחידות

בעד)א(ד"אין חוו

 יתווסף סעיף בנוסח 20.4לתקן את הסכם הנאמנות באופן שלאחר סעיף .16

העוסק בהחלפת המפקח על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות

בעד)א(ד"אין חוו

באופן שבסופו תתווספנה ,  להסכם השותפות25.2לתקן את סעיף .17

ככל שלא נקבע רוב אחר בהסכם הנאמנות שאז יידרש לאשר את , : "המילים

".ההחלטה ברוב האמור

בעד)א(ד"אין חוו

העוסק בהכנת חות דעת משפטית ,  להסכם הנאמנות27לבטל את סעיף .18

.שתדון בהיבטי המיסוי המוסדרים ופירסומה בדיווח למחזיקים

בעד)א(ד"אין חוו

 / 357 להסכם השותפות המוגבלת באופן שהמילים 5.1לתקן את סעיף .19

 / 203ובשטח ההיתקר המוקדם " אורלי / "384, "צורים / "327, "מאיה"

 / 396תימחקנה ובמקום יווסף , )ובשטח נכסי נפט שיינתנו בשטחו(גוליבר 

".גוליבר"

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו. להסכם שותפות9.1.3לתקן את סעיף .20

בסמכות השותף הכללי '  להסכם השותפות העוסק9.4לתקן את סעיף .21

.סכומים שיוותרו בידי השותפות המוגבלת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשקיע

בעד)א(ד"אין חוו

 להסכם השותפות באופן שחלף הפסקה המופיעה 10לתקן את סעיף .22

. תבוא הפסקה הבאה10.7ק "בס

בעד)א(ד"אין חוו

 עד 11.1 להסכם השותפות באופן שחלף סעיפים 11לתקן את סעיף .23

. הקיימים יבואו הסעיפים העוסקים באחריות שיפוי ובטוח11.3

בעד)א(ד"אין חוו

להסכם  )ב( 11.3יתוקן נוסח סעיף ,  לעיל23' בכפוף לאישור החלטה מס.24

או "תבואנה המילים " בלבד"כך שבסיפא שלו במקום המלה , השותפות

".ברשלנות רבתי

בעד)א(ד"אין חוו

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,  לעיל23' בכפוף לאישור החלטה מס.25

,לדירקטורים" 'נספח ב"ב כ"וכתבי פטור מאחריות המצ" 'נספח א"ב כ"המצ

בעד)א(ד"אין חוו

א 13 יתווסף סעיף 13לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף .26

".מבקר פנימי"שכותרתו 

בעד)א(ד"אין חוו

 להסכם השותפות תחרות בשותפות המוגבלת 14.2לתקן את סעיף .27

.והגבלת עסקאות עם השותף הכללי ובעלי שליטה בו

בעד)א(בעד

 להסכם השותפות באופן שששתי הפסקאות 25.2לתקן את סעיף .28

, ""רשאי המפקח, למרות האמור לעיל"הראשונות תימחקנה וחלף המילים 

".המפקח רשאי: "תבואנה המילים

בעד)א(ד"אין חוו

בין בגיוס אחד ובין , מוצע לאשר הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון.29

או הנפקות על ידי הנאמן של ניירות ערך /בדרך של הנפקה ו, במספר גיוסים

, או בדרך של זכויות/לציבור ו, אשר יוצעו על ידי השותף הכללי, נוספים

או דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של /ח ו"ולאשר פרסום דו

הצעת ניירו. )"2012תשקיף מדף "( 13.09.2012השותפות מיום 

בעד)א(ד"אין חוו

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490107

013.12.2012 

14:00

ד אשר ייצג את "להורות לנאמן להגיש התנגדות להסדר החוב ולמנות עו. 1נדחית

.המחזיקים

נגד)א(ד"אין חוו

 1104751123,06713.12.2012מ "גאון אחזקות בע.ב

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.פירעון מיידי מותנה. 1ח א"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו. וחתימה על תוספת לשטר1ביטול החלטה . 2

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול פרסום הודעה בעיתונות. 3

 25701421,21916.12.2012מ "נפקו סטאר בע

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.שאינם מבעלי השליטה בחברה, משרה בחברה

בעד)א(בעד

 שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 

232017

7,693,65716.12.2012 

15:30

השתת.יח

פות

לאשר את התקשרות השותפות בהסכם עם נפטא חברה ישראלית לנפט . 1

על פיו תמכור , בשותף הכללי בשותפות )בעקיפין(בעלת השליטה , מ"בע

את החזקות , או לתאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה/השותפות לנפטא ו

 מזכויות %13.52- המהוות כ, השותפות בנפטא חיפושים שותפות מוגבלת

.השותף המוגבל בשותפות זו

בעד)א(בעד

לאשר את התקשרות השותפות בהסכם עם נפטא חברה ישראלית לנפט . 2

על פיו תמכור , בשותף הכללי בשותפות )בעקיפין(בעלת השליטה , מ"בע

את החזקות , או לתאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה/השותפות לנפטא ו

 מזכויות %4.43- המהוות כ, שותפות מוגבלת, ל ים המלח"השותפות בחנ

.השותף המוגבל בשותפות זו

בעד)א(בעד

לאשר את התקשרות השותפות בהסכם עם נפטא חברה ישראלית לנפט . 3

על פיו תמכור , בשותף הכללי בשותפות )בעקיפין(בעלת השליטה , מ"בע

את החזקות , או לתאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה/השותפות לנפטא ו

. מהונה של ישראמקו אינק%4.93- המהוות כ, השותפות בישראמקו אינק

בעד)א(בעד

 719007711,65016.12.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

13:30

דיון)א(ד"אין חוומתן דיווח החברה. 1ח"אג

דיון)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמן. 2

 719016830,29316.12.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

13:30

הורד )א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמן. 1ח ה"אג

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוודיווח החברה. 2

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוודחיית מועדים. 3

 719015051,19516.12.2012מ "לוי השקעות ובנין בע.א

13:30

דיון)א(ד"אין חוומתן הוראות לנאמן. 1ח ו"אג

דיון)א(ד"אין חוודיווח החברה. 2

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

5,06516.12.2012 

10:00

בעד)א(ה.אין חהסמכת נציגות מחזיקי אגח. 1ח"אג

בעד)א(ה.אין ח.דחיית מועדי תשלום. 2

בעד)א(ה.אין ח.חלוקת כספים תמורת מכירת המלון. 3

בעד)א(ה.אין ח.השבת פיקדון למציע. 4

 555009049,22716.12.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח א"אג

 555010811,07016.12.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

דיון)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ב"אג

 555011634,68316.12.2012מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ג"אג

 698024752,38016.12.2012מ "פולאר השקעות בע

15:30

דיון)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

דיון)א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 6980296016.12.2012מ "פולאר השקעות בע

15:30

ח ו "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת נאמן לדחיית מועדים. 2

 110547743,52216.12.2012מ "ורס בע'מעין ונצ

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר נאמנות. 3

מ "סיאלו טכנולוגיה ישראל בע

1102045

4,65817.12.2012 

10:00

מבוטלת)א(דיון.2011ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1מבוטלת

 זיו האפט כרואה החשבון BDOח "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מבוטלת)א(בעד

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר הרי הנדלר כדירקטור בחברה. 3

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק הניג כדירקטור בחברה. 4

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מינוסקין כדירקטור בחברה. 5

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא אורן כדירקטור בחברה. 6

  1170141017.12.2012מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:30

בעד)א(ה.אין ח.נקיטת הליכים כנגד החברה. 1נדחית

הורד )א(ה.אין ח.נקיטת הליכים של הנאמן ובא כוחו. 2

מסדר 

היום

  11068067,13417.12.2012מ "קמן קפיטל בע

 9:30

 2012, בנובמבר 23החל מיום , אישור ואשרור התקשרות החברה. 1שנתית

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובתאגידים 

לביטוח דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה , המוחזקים על ידה

.ל"במסגרת פוליסת ביטוח של של מבטחים בחו, בחברה

בעד)א(בעד

מ "ן בע"אולימפיה החזקות נדל

1790054

017.12.2012 

12:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

מ "ן בע"אולימפיה החזקות נדל

1790062

017.12.2012 

12:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

 1117688593,24118.12.2012מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

דיון)א(ד"אין חוודיון. 1שנתית

בעד)א(ד"אין חוומינוי דירקטורים וקביעת תנאי כהונתם. 2

בעד)א(ד"אין חווח וקביעת שכרו"מינוי רו. 3

 36801925,38018.12.2012מ "ביומדיקס אינקובטור בע

12:30

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם מר זאב ברונפלד . 1נדחית

.המכהן כדירקטור בחברה, מבעלי השליטה בחברה

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות בין החברה לבין חברת . 2

.מ"סל בע-ביו

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.העוסקים בנושא מינוי דירקטורים, אישור תיקון תקנון החברה. 3

 110486851,16618.12.2012מ "אקסלנז ביוסיינס בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ענת זיסמן ' אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של הגב. 3

.כדירקטורית בחברה

בעד)א(נגד

אופציות למר ירון אילן המכהן כמנהל רפואי '  מ1.14-אישור הקצאת כ. 4

.ודירקטור בחברה

נגד)א(נגד

אופציות למר שמואל רובינשטיין המכהן '  מ1.25-אישור הקצאת כ. 5

.כדירקטור בחברה

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 )מורי(מניות של החברה למר משה '  מ58.8- אישור הקצאה פרטית של כ. 6

.בעל השליטה בחברה, ארקין

בעד)א(בעד

מ "אלרון תעשיה אלקטרונית בע

749077

551,67618.12.2012 

10:00

גבי , אברהם אשרי, אישור מינוים מחדש של הדירקטורים אריה מינטקביץ. 1שנתית

דורי מנור ואריה עובדיה , עמירם אראל, הדר אודלר, רונה דנקנר, ברבש

כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

בעד)א(נגד

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת . 3

המכהן כדירקטור , גבי ברבש' אישור התקשרות החברה עם פרופ. 4

.בהסכם למתן שירותי יעוץ לחברה, בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

דיון)א(דיון.2011ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 5

 6990171,025,93318.12.2012מ "חברה לנכסים ולבנין בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

יצחק , אליהו כהן, נוחי דנקנר, ה רפי ביסקר"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.ה רונה דנקנר ותמר גולדנברג"מרק שימל וה, ד"ארי ראב, מנור

בעד)א(נגד

 110449624,41118.12.2012מ "אורד בע

11:00

מר אילן בן , ר דירקטוריון החברה"אישור השינויים בתנאי כהונתו של יו. 1מיוחדת

.המועסק באמצעות הסכם למתן שירותי ניהול, גיגי

בעד)א(נגד

 112131843,54618.12.2012מ " בע365מועדון 

14:30

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

15,87918.12.2012 

10:00

דיון)א(דיוןדיווח. 1נדחית

הורד )א(ד"אין חוודיווח נציגות המחזיקים ובא כוחם. 2

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חווהחלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקים. 3

הורד )א(ד"אין חווכללי. 4

מסדר 

היום

 1085166584,48419.12.2012מ "סרגון נטוורקס בע

12:00

בעד)א(נגד.כך שתקנון החברה יחדל מלהיות מדורג, אישור תיקון תקנון החברה. 1שנתית

אישור מינויו מחדש של מר זוהר זיסאפל כדירקטור בחברה לתקופת . 2

.כהונה בת שלוש שנים

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

.בת שלוש שנים

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור הענקת אופציות לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. 4

וכן , אישור מינויו מחדש של מר יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה. 5

.הענקת אופציות למר אורגלר

בעד)א(נגד

וכן , אישור מינויו מחדש של מר אבי פתיר כדירקטור חיצוני בחברה. 6

.הענקת אופציות למר פתיר

בעד)א(נגד

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 7

.החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.דיון בדוחות הכספיים של החברה. 8

מ "סי נפט וגז אחזקות בע.פי.איי

456012

6,09219.12.2012 

14:30

 מיליון 36.6- ב בתמורה ל" מיליון דולר ארה1.9אישור המרת חוב בסך . 1מיוחדת

.מניות

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל חבר כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.מיכל קראוס כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

 8220151,385,26319.12.2012מ "מלונות דן בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמי פדרמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון פדרמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אירית פדרמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון פת כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.רנה באום כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם רוזן טל כדירקטור בחברה. 9

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .10

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .11

הורד מסדר .אישור תנאי כהונותו של מר אברהם רוזן טל המכהן כדירקטור בחברה.12

)א(היום

בעד

 1096148420,80319.12.2012מ "בע. ק.קבוצת גולף א

10:00

ח "חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"דיון בדו. 1שנתית

.2011 בדצמבר 31הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

ארנסט (גבאי את קסירר , פורר, ח קוסט"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית  )יאנג

.2011השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם לשנת 

בעד)א(בעד

איריס בק קודנר ומר דניאל ' גב, ה מר אבי פישר"אישור מינוים של ה. 3

וכן אישור מינויו מחדש של מר גונן ביבר , שנער כדירקטורים בחברה

.כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 1083658104,64319.12.2012מ "עילדב השקעות בע

12:00

לתקופת , יפרוט כדירקטור בחברה'אישור מינויו לראשונה של מר יצחק צ. 1מיוחדת

. שנים3כהונה בת 

בעד)א(נגד

אישור , יפרוט כדירקטור בחברה'בכפוף לאישור מינויו של מר יצחק צ. 2

יפרוט וכן הכללתו בפוליסת ביטוח 'הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יצחק צ

.אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 1109495268,63819.12.2012וי .פלאזה סנטרס אן

13:00

-ח א"אג

זרה

דיון)א(דיון.דיון. 1

 1109503817,05719.12.2012וי .פלאזה סנטרס אן

13:00

-ח ב"אג

זרה

דיון)א(דיון.דיון. 1

  1115187147,04919.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

  1115195152,09319.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדנווט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

  1115203154,69119.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

  1115211308,76219.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

  1115674176,42919.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

  112081554,53519.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

  1123447113,78719.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

  112345468,96619.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

  112346268,39219.12.2012מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.י ואדוונט"ח במסגרת העסקאות ע"הסכמת מחזיקי אג. 1נדחית

הראל השקעות בביטוח ושרותים 

585018מ "פיננסים בע

3,179,98120.12.2012 

15:00

מבוטלתמבוטלת.ח"מינוי רו. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מינוי דירקטורים. 2

מבוטלתמבוטלת.אישור תשלום גמול. 3

 1098169198,80820.12.2012. אן טי אס אינק

11:30

אנדרו , דון קרלוס בל, ה אלן באזאר"אישור מינויים לראשונה של ה. 1שנתית

ארד קולמן כדירקטורים בחברה וכן אישור 'פרי אברווין וריצ'ג, מקמיליאן

. טימותי פרר ושמר ס, אריה רוזנפלד, ה גיא ניסנזון"מינויים מחדש של ה

.שוורץ כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד בייקר טילי כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה. 3

 1082965405,84520.12.2012מ "אודיוקודס בע

14:00

, אישור מינויו מחדש של מר שבתאי אדלסברג כדירקטור בחברה. 1. 1שנתית

.3הנמנה על קבוצה 

בעד)א(נגד

הנמנה על , אישור מינויו לראשונה של מר סטנלי שטרן כדירקטור בחברה. 2

.3קבוצה 

בעד)א(נגד

 מוצע לאשר הענקת כתבי אופציה למר 2,בכפוף לאישור מינויו בסעיף . 3

.סטנלי שטרן

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דורון נבו כדירקטור חיצוני בחברה. 4

 מוצע לאשר הענקת כתבי אופציה למר 4,בכפוף לאישור מינויו בסעיף . 5

.דורון נבו

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 6

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

מ "מקסימה המרכז להפרדת אויר בע

134015

157,31720.12.2012 

10:00

בעד)א(בעד.שושנה אנילי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

מ "בע )סי.או.אי(אונליין קפיטל -אי

1084789

29,18920.12.2012 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן דויטש כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל כדירקטור חיצוני בחברה. 2

מ "יצור ושווק בע- קליר כימיקלים 

1097302

40,23020.12.2012 

11:00

בעד)א(בעד.מלכה כוכב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

מ "כלנית כרמון שרותי תוכנה בע

355016

26,65720.12.2012 

12:00

בעדצד קשורח"נוי רו. 1שנתית

בעדצד קשורמינוי מחדש של דירקטורים. 2

בעדצד קשורצ"מינוי מר הרצל לדח. 3

בעדצד קשורצית"ציפי דהן לדח' מינוי הגב. 4

בעדצד קשוראישור גמול דירקטורים. 5

 53901570,49320.12.2012מ "ן בע"רוטשטיין נדל. ד

10:00

, אישור התקשרות החברה למכירת מלוא זכויותיה של החברה בנכס מניב. 1מיוחדת

לחברה פרטית המאוגדת בישראל אשר בעל השליטה בחברה הינו בעל עניין 

.מ"בתוספת מע, ח"ש'  מ43- בתמורה ל, בה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. 2

 1993 )מוצרים מדוייקים(גן -תדיר

1090141מ "בע

78,68320.12.2012 

11:00

ח "חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"הצגה דיון בדו. 1שנתית

.2011 בדצמבר 31הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן רונן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר דרור כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים כץ כדירקטור בחברה. 7

'  ברייטמן אלמגור זוהר ושותDeloitteח "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 8

רואי חשבון כרואי החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע 

.את שכרם

בעד)א(בעד

מ "בע )1969(טיב תשלובת טכסטיל 

300012

42,48620.12.2012 

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף גוטרייך כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שרגא גוטרייך כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.ר יחזקאל גוטשל כדירקטור בחברה"אישור מינויו של ד. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל לבנון כדירקטור בחברה. 4

כרואה החשבון ' ח שטיינץ עמינח ושות"אישור מינויו מחדש של משרד רו. 5

 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה 2012המבקר של החברה לשנת 

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, של בעלי המניות של החברה

בעד)א(בעד

ח "חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"דיון בדו. 6

.2011 בדצמבר 31הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

 אשר אושר 2011,אישור כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים לשנת . 7

ח " ש6,203,621 בסך של 2011 בנובמבר 29בדירקטוריון החברה ביום 

.2011 בדצמבר 20ואשר שולם ביום 

בעד)א(בעד

 1096106188,49120.12.2012מ "לידר שוקי הון בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

' אורן זיתוני והגב, יצחק אפלויג, ה יאיר פודים"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.יהודית טיטלמן כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

 397002712,68720.12.2012מ "ניו הוריזון גרופ בע

16:30

דיון)א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

דיון)א(ד"אין חוודיווח החברה על מקורות תשלום הקרן והריבית. 2

דיון)א(ד"אין חוודיווח של נציגי החברה. 3

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן 

N.V 1087659

563,12620.12.2012 

10:00

)א(ד"אין חוו.ח"מינוי רו. 1שנתית

)א(ד"אין חוו.מינוי דירקטורים. 2

)א(ד"אין חוו.אימוץ המאזנים של החברה. 3

)א(ד"אין חוו.אישור דיווח שנתי. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

)א(ד"אין חוו.אישור שחרור הדירקטוריון מניהול החברה. 5

 110102128,60723.12.2012מ "אפליסוניקס בע

12:00

, בת שבע אלרן'  אופציות של החברה לגב176,588אישור ביצוע הקצאת . 1נדחית

.ר דירקטוריון החברה"יו

בעד)א(נגד

,  אופציות של החברה למר עוזי בלומנזון3,000,000אישור ביצוע הקצאת . 2

.ל ודירקטור בחברה"מנכ

בעד)א(נגד

,  אופציות של החברה למר יורם הרט1,000,000אישור ביצוע הקצאת . 3

.ל הקליני ודירקטור בחברה"סמנכ

בעד)א(נגד

 אופציות של החברה למר דניאל 1,000,000אישור ביצוע הקצאת . 4

.ל הפיתוח בחברה"סמנכ, לישינסקי

בעד)א(נגד

אשר , בת שבע אלרן' גב, ר דירקטוריון החברה"אישור תשלום גמול ליו. 5

.בעלת השליטה בחברה, נמנית מתוקף הסכם בעלי מניות

בעד)א(בעד

ל החברה להציע שמות חלופיים "שינוי שם החברה והסמכת של מנכ. 6

.לרשם החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.2006אשרור תת תוכנית אופציות האמריקאית של החברה משנת . 7

 192012349,96723.12.2012מ "ן בע"רוזבאד נדל

16:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח ג"אג

דיון)א(ד"אין חוו.ח"סקירה של החברה בדבר מניות גראד המשועבדות לטובת מחזיקי אג. 2

 4380044024.12.2012מ "פסיפיקה אחזקות בע

15:00

נעילה )א(ד"אין חוובחינת אפשרות לנקיטת הליכים בקפריסין. 1נדחית

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוובחינת עלויות הצטרפות להליכי תובענות ייצוגיות. 2

ללא קבלת

 69801917,58524.12.2012מ "פולאר השקעות בע

10:30

בעד)א(בעד.מן כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יצחק תורג. 1שנתית

בעד)א(בעד.מרון כדירקטור בחברה )מנדי(אישור מינויו מחדש של מר מנחם . 2

בעד)א(בעד.מן כדירקטורית בחברה'רחל תורג' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.מירב סגל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.ליאל אבן זהר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית ליבוביץ כדירקטור בחברה. 6

אישור תנאי כהונתו של מר מנחם מרון המועמד למינוי מחדש כדירקטור . 7

.בחברה

נגד)א(בעד

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 9

2011.

דיון)א(דיון

מן המועמד למינוי מחדש 'אישור תנאי כהונתו של מר יצחק תורג.10

.כדירקטור בחברה

נגד)א(ד"אין חוו

מן המועמדת למינוי מחדש 'רחל תורג' אישור תנאי כהונתה של גב.11

.כדירקטור בחברה

נגד)א(ד"אין חוו

מירב סגל המועמדת למינוי מחדש כדירקטור ' אישור תנאי כהונתה של גב.12

.בחברה

נגד)א(ד"אין חוו

ליאל אבן זהר המועמדת למינוי מחדש ' אישור תנאי כהונתה של גב.13

.כדירקטור בחברה

נגד)א(ד"אין חוו

אישור תנאי כהונתו של מר עמית ליבוביץ המועמד למינוי מחדש .14

.כדירקטור בחברה

נגד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 )1975(דיון בענין המגעים המתנהלים בין החברה לבין הרמטיק נאמנות .15

.מ וקרן המנוף אוריגו להסדרת חובות החברה"בע

דיון)א(דיון

לפרטים בדבר פריסת החוב . דיון בפירעון חובו של מר זיל פלדמן לחברה.16

של מר פלדמן כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות 

.בחברה

דיון)א(דיון

דיון בכל עסקה שנעשתה על ידי מר פלדמן בניגוד להסכם בין מר פלדמן .17

 .2008 בינואר 29לחברה כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 

דיון)א(דיון

 בניו יורק על ידי חברה SETAIדיון בעסקה שנעשתה לרכישת נכס בניין .18

.בשליטתו של מר זיל פלדמן ולא באמצעות החברה

דיון)א(דיון

דיון בהשלכות המשפטיות והכלכליות הנובעות מהפרת מתווה שיתוף .19

.או תאגידים מטעמו/הפעולה על ידי מר פלדמן ו

דיון)א(דיון

דיון בשאלה מדוע וכיצד לא הוארך מתווה שיתוף הפעולה בהתאם לסעיף .20

.1999ט " לחוק החברות התשנ275

דיון)א(דיון

 1105055651,74424.12.2012מ "ן בע'אבוג

17:00

ח הדירקטוריון לשה שנסתיימה "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1שנתית

.2011 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(דיון

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.כדירקטורית בחברה, ר עדינה מקובר"אישור מינויה מחדש של ד. 3

 )1997(מנועי בית שמש אחזקות 

1081561מ "בע

92,47524.12.2012 

10:00

בעד)א(נגד.רותם שחם' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב. 1מיוחדת

 48801594,80124.12.2012מ "בע )1992(ניסקו תעשיות 

10:00

ח הדירקטוריון לשה שנסתיימה "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

.2011 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(דיון

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ניר קפלון , איתן רוב, אריה קידרון, ה יצחק ניצן"אישור מינוים מחדש של ה. 3

.כדירקטורים בחברה, ומשה ארנס

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מראש של התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח. 4

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 

593038מ "בע

5,128,87224.12.2012 

11:00

הדירקטורים המכהנים  ) לתקנון89תקנה (דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק . 1שנתית

.בבנק ימשיכו בכהונתם

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת . 2

דיון)א(דיון.2011ח מבקר לשנת "דיווח על שכר רו. 3

בעד)א(נגד.נגה יציב כדירקטורית בבבנק' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בהתאם , אישור מינויו לראשונה של מר דוד אסיא כדירקטור חיצוני בבבנק. 5

. להוראות ניהול בנקאי תקין301להוראה 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.דליה כדירקטורית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 6

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 7

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "אינטרקולוני השקעות בע

1104363

20,95225.12.2012 

10:30

)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה. 2

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה. 3

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר נצר כדירקטור בחברה. 4

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי מנשה כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 Baker(כהן טבח & טבת , סבו, עידן, מינויו מחדש של משרד הורוביץ. 6

Tilly(  כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

.לקבוע את שכרו

)א(בעד

לאשר ולאשרר את חידוש והארכת הפוליסה ביטוח אחריות לדירקטורים . 7

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

)א(בעד

)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר משה ראובני כדירקטור חיצוני בחברה. 8

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה. 9

 108395520,36525.12.2012מ "קווליטאו בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד אנדרסון קידר ושות. 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדליהו קריגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.דניאלה מרגלית כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

דיון)א(דיון.ח מבקר של החברה"דיווח על שכרו של רו. 5

 1125012546,58225.12.2012מ "שמן משאבי נפט וגז בע

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד ליאון אורליצקי ושות. 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבי אשכנזי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מור כהן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם אוליאל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב רז כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן יצחק כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואל ביסמוט כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר איתי רובין כדירקטור בחברה.10

לתקנון החברה  )ב(130אישור תיקון תקנון החברה באופן שתקנה .11

סעיף זה עוסק בהקצאת מניות הטבה לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת . תימחק

.מניות בעתיד

בעד)א(בעד

 1080639739,70525.12.2012מ "אקסלנס השקעות בע

10:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1שנתית

ט רואה החשבון המבקר הכלול בדוח " לרבות בשכ31.12.2011,ביום 

.הדירקטוריון

דיון)א(דיון

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

. והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו2012של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

, גדי גרינשטיין, איל לפידות, ה אהרון בירם"אישור מינוים מחדש של ה. 3

.שמעון קלמן ואבי הראל כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

  314013201,57125.12.2012מ "בע )אדיר יהושע(דנאל 

 1:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דן אשנר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.דפנה אליאס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

מ "מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י

716035

16,75725.12.2012 

11:00

)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' סמואל ושות. מינויו מחדש של משרד מ. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

)א(בעד

)א(בעד.שרונה שניצר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה. 4

)א(נגד.אורנה טופל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 6

)א(בעד.רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה. 8

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברק בן עזר כדירקטור בחברה. 9

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה.10

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה.11

מ "מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י

716019

68,55725.12.2012 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' סמואל ושות. מינויו מחדש של משרד מ. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שרונה שניצר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אורנה טופל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברק בן עזר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה.11

 315010410,37025.12.2012מ "מיגון בע. ס.מ.מפעלי פ

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה. 6

 310018719,43025.12.2012מ "ארקו החזקות בע

16:30

הארכת תקופת ההלוואה שהועמדה על ידי בעלי השליטה ותקופת הסכם . 1ח ב"אג

.שירותי הניהול

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.ל החברה"הסמכת אריה קוטלר להמשיך ולמלא את תפקיד מנכ. 2

 1122381211,74926.12.2012מ "רדהיל ביופארמה בע

10:00

אישור רכישת וביטול הזכות לתמלוגים בתמורה להצעה פרטית של מניות . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(נגד

 6954378,392,98726.12.2012מ "בנק מזרחי טפחות בע

10:30

, אישור מינויו לראשונה של מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מבוטלת

. להוראות ניהול בנקאי תקין301בהתאם להוראה 

מבוטלת)א(בעד

 445015998,91826.12.2012מ "טי בע.מטריקס אי

10:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמיר חי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

כך שתתווסף בו הוראה לעניין שיעור , אישור תיקון תקנון החברה. 2

.הדירקטורים הבלתי תלויים

בעד)א(בעד

 2160101,69326.12.2012מ "טק בע-אלדן

12:00

 ובכפוף לכך WhiteSmoke Inc.התקשרות החברה בעסקת המיזוג עם . 1נדחית

, ה רם פרומן"וכן למנות את ה, מ"מוצע לשנות את שם החברה לוויטסמוק בע

נגה קאפומר ומר אסף הראל כדירקטורים בחברה וכן להחליף את ' הגב

בנוסף מוצע לאחר את הון המניות המונפק . תקנון החברה בתקנון חדש

.12-  ל 1והנפרע של החברה ביחס של 

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.הענקת כתבי שיפוי ופטור לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה. 2

אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 3

 ועד 28/02/2013לתקופה שבין , ונושאי משרה בחברה כפי שיהיו מעת לעת

.27/02/2014

בעד)א(בעד

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240080

16,59826.12.2012 

12:00

דיון)א(ד"אין חוו.אישור תיקון  שטר נאמנות. 1נדחית

 110637619,46726.12.2012מ "אינטרקיור בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כרואה חשבון המבקר של החברה , מינוי משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן. 2

והסמכת הדירקטוריון ' חלף משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

22,35526.12.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר חדש בין החברה לבין כלל מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

27,42226.12.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר חדש בין החברה לבין כלל מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

9,42826.12.2012  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר חדש בין החברה לבין כלל מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

1,005,66526.12.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

, ה נוחי דנקנר"אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ה. 2

, יצחק מנור, דורי מנור, גדעון להב, אליהו כהן, חיים גבריאלי, רפי ביסקר

זהבה דנקנר ומר דני נוה המועמד למינוי לראשונה כדירקטור ' גב, מרק שימל

.בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

  1103282244,84526.12.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח מבני תעשיה"שינוי בבטחון לאג. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אגרות החוב של אפריקה ישראל. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

  110330881,50326.12.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח מבני תעשיה"שינוי בביטחון לאג. 1ח ג"אג

בעד)א(ד"אין חוו.קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אגרות החוב של אפריקה ישראל. 2

  110329068,80226.12.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח מבני תעשיה"הסכמתם של המחזיקים לשינוי בבטחון לאג. 1ח ב"אג

החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אגרות . 2

.החוב של אפריקה ישראל

בעד)א(ד"אין חוו

  1108620578,07226.12.2012מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

 9:30

ח "החלטה מיוחדת בדבר הסכמתם של המחזיקים לשינוי בביטחון לאג. 1ח ד"אג

.מבני תעשיה

בעד)א(ד"אין חוו

קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אגרות החוב של אפריקה ישראל . 2

.המוחזקות על ידה

בעד)א(ד"אין חוו

 813014946,54527.12.2012מ "מפעלי ברונוס בע-סנו

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה מעוז כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.נורית שניט כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

 25801267,34727.12.2012מ "תדיראן הולדינגס בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון מיכנובסקי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור ,  לעיל1בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר מיכנובסקי בסעיף . 2

.גמול השתתפות וגמול שנתי למר מיכנובסקי המכהן כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון החברה החל ממועד "אישור מינויו של מר אריאל הרצפלד כיו. 3

.אישור האסיפה הכללית של החברה

בעד)א(בעד

 10999286,25827.12.2012מ "ווידמד בע

10:00

ר דירקטוריון החברה עד למועד "אישור מינויו של מר יעקב בר לב כיו. 1מיוחדת

.האסיפה הכללית השנתית של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר אירית יניב כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה לראשונה של ד. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אפרים ארגמן כדירקטור חיצוני בחברה. 3

 6270341,064,98427.12.2012מ "גליל תעשיות בע-דלתא

16:00

דירקטור בחברה , ל"מנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אייזק דבח. 1מיוחדת

לתקופה של שלוש שנים , ל החברה"בתפקידו כמנכ, ובעל השליטה בה

1.1.2013.שתחילתה ביום 

בעד)א(בעד

 33901686,87527.12.2012מ "קמן אחזקות בע

13:30

דיון)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה. 1נדחית

 3390044027.12.2012מ "קמן אחזקות בע

13:30

דיון)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה. 1נדחית

 3390135027.12.2012מ "קמן אחזקות בע

13:30

דיון)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה. 1ח"אג

  112465054,53527.12.2012מ "ן בע"אלרן נדל

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום הריבית. 1נדחית

מ "קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע

1102391

29,74627.12.2012 

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההתקשרויות בין החברה ובין בעלי השליטה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.העברת כלל אחזקותיה של החברה בגלובל פרופרטי חברה זרה. 2

 1103407030.12.2012מ "אפליקיור טכנולוגיות בע

12:00

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים , בכפוף לתיקון תקנון החברה. 1נדחית

וזאת לאור חוק , לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים בחברה

.ייעול אכיפה מנהלית

בעד)א(נגד

  1100718302,86330.12.2012מ "בריינסוויי בע

 9:00

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1שנתית

.ח הדירקטוריון" לרבות בדו2011,

דיון)א(דיון

, פורר, קוסט, אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 2

עד לאסיפה הכללית , כרואי החשבון המבקרים של החברה, גבאי את קסירר

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 2013השנתית הבאה שתתקיים בשנת 

.את שכרם

בעד)א(בעד

ר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בתחום "אישור מינויו מחדש של ד. 3

.א לתקנון החברה77בהתאם לתקנה , פעילותה של החברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לתקנה , ר יפתח רוט כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 4

. לתקנון החברה78

בעד)א(נגד

בהתאם לתקנה , אישור מינויו מחדש של מר עוזי סופר כדירקטור בחברה. 5

. לתקנון החברה78

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר פטור שיפוי וביטוח אחריות. 6

בעד)א(נגד.אישור תיקון כתבי השיפוי, בכפוף לאישור תקנון החברה. 7

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות 

531012מ "בע

49,93130.12.2012 

10:00

המכהן כמנהל , אישור הארכת התקשרות החברה עם מר חיים פרץ. 1שנתית

.מכרזים ומקדם התקשרויות וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 2

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי , בכפוף לתיקון תקנון החברה. 3

ובחברות קשורות עבור נושאי משרה , בחברות בנות שלה, משרה בחברה

כפי שיהיו , או מטעם החברות בנות שלה/המכהנם בהן מטעמה של החברה ו

או קרוביהם /לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו, מעת לעת

וזאת לאור חוק ייעו, אשר מכהנים כדירקטורים וכנושאי משרה כאמור

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון , פורר, מינויו מחדש של משרד קוסט. 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם פרץ כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניסים פרץ כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים פרץ כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.סטי מירל פרץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.10

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן כדירקטור בחברה.11

שרותי ניהול .-אס.אמ.אנליסט אי

1080613מ "השקעות בע

234,35930.12.2012 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גלאי כדירקטור חיצוני. 1מיוחדת

 578013139,64530.12.2012מ "אפקון החזקות בע

17:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה שמלצר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חזי דברת כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 5

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 6

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

עמליה פז ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 7

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(כפרית תעשיות 

522011

81,05030.12.2012 

11:00

בעל , אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם קיבוץ כפר עזה. 1מיוחדת

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 1120161112,23230.12.2012מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.גלבוע כדירקטור בחברה )משה(אישור מינויו מחדש של מר אהוד . 4

בעד)א(נגד.מלניק כדירקטור בחברה )בצלאל(אישור מינויו מחדש של מר רונן . 5

בעד)א(נגד.נגר כדירקטור בחברה )עזרא(אישור מינויו מחדש של מר רון . 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר תומר קריב כדירקטור בחברה. 7

אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ מחדש עם מר רון נגר מבעלי . 8

באמצעות חברה , ל החברה"למתן שירותים של מנכ, השליטה בחברה

.בשליטתו

בעד)א(נגד

מחשבים ושירותי תכנה . י.ט.מ

669010מ "בע )1982(

18,90530.12.2012  

 9:00

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 1מיוחדת

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי בורוביץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.עמליה בורוביץ בריל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר בורוביץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד מרשל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי קנור כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד הזנפלד כדירקטור חיצוני בחברה. 8

פלם כדירקטורית חיצונית - דפנה שלו ' אישור מינויה לראשונה של גב. 9

.בחברה

בעד)א(בעד

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה.10

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי , בכפוף לתיקון תקנון החברה.11

או יהיו מועסקים מטעם החברה /ו, או שיכהנו בחברה/משרה המכהנים ו

לרבות , או בתאגיד אחר כלשהו/או קשורות של החברה ו/בחברות בנות 

וזאת לאור חוק ייעול אכיפה , נושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה

.מנהלית

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים .12

לרבות נושאי משרה , ונושאי משרה בחברה ובתאגידים המוחזקים על ידה

או שלבעלי השליטה עניין אישי /או קרוביהם בעלי שליטה בחברה ו/אשר הם ו

.במינויים

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .13

מ "אוצר התישבות היהודים בע

601013

566,22730.12.2012 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוח התקופתי לשנת . 1מיוחדת

 כרואה החשבון KPMGח סומך חייקין "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו2012,המבקר של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.מאשה לובלסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר ישראל פלג כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר שמעון שטרית כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר דורון תמיר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור חלוקת דיבידנד של החברה. 7

 1103407030.12.2012מ "אפליקיור טכנולוגיות בע

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 1נדחית

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

. לחוק החברות16תיקון 

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים . 2

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

דפנה בלומנטל ' אישור הענקת כתבי פטור למר גילי איצקוביץ והגב. 3

.המכהנים כדירקרטורים חיצוניים בחברה

בעד)א(נגד

מ "מנורה מבטחים החזקות בע

566018

2,061,40030.12.2012 

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון , פורר, מינויו מחדש של משרד קוסט. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ה מנחם "אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ה. 3

.אלה רובניק' אורלי ירקוני וגב' גב, שלמה מילוא, גדליה דורון, גורביץ

בעד)א(בעד

שלמה , ה גדליה דורון"אישור הארכה של תנאי כהונתם בלא שינוי של ה. 4

אלה רובניק המועמדים לכהונה מחדש ' אורלי ירקוני וגב' גב, מילוא

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

 110346488,99130.12.2012מ "אורתם סהר הנדסה בע

13:00

ח " בצירוף דו2011חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת "דיון בדו. 1שנתית

.הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המוגש לאסיפה הכללית

דיון)א(דיון

אילן לבנון , אמיר נחום, אישור מינויים מחדש של הדירקטורים אורי דורי. 2

.וניצן צדוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בדירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרם. 3

-סינמה נאמנויות השקעות בסרטים

269019שותפות מוגבלת 

97730.12.2012 

10:00

השתת.יח

פות

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בדבר האפשרות לפרוקה של השותפות. 1

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 2

ללא קבלת

 698024748,60030.12.2012מ "פולאר השקעות בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית  מועדים. 1'ח ו"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית המועדים. 2

 6980296030.12.2012מ "פולאר השקעות בע

14:00

ח ו "אג

1/12חש 

דיון)א(דיון.דיווח. 1

  109595970,62930.12.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

 9:30

דיון)א(ד"אין חוו.לאשר את הצעת ברזילי. 1ח"אג

דיון)א(ד"אין חוו.'בעד חלופה א. 2

דיון)א(ד"אין חוו.'בעד חלופה ב. 3

דיון)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי. 4

  1126176030.12.2012מ "יפנאוטו החזקות בע

 9:30

ח א "אג

4/12חש 

דיון)א(ד"אין חוו.מושב שני לשם קבלת החלטות. 1

 1084698454,93531.12.2012מ "חילן בע

11:00

ר "אישור הארכת תוקפו של הסכם הניהול עם מר רמי אנטין המכהן כיו. 1מיוחדת

.באמצעות חברה בבעלותו, דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

למעט הוראות ( לחוק החברות 16תיקון תקנון החברה לאור תיקון . 2

.)העוסקות בשיפוי וביטוח

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות , תיקון תקנון החברה. 3

או ליתן התחייבות מראש /ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו

.לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

.וזאת לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית, שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן למר אבי באום בעל השליטה בחברה. 5

.וזאת לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית, ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ

בעד)א(בעד

 1082510887,93931.12.2012מ "גילת רשתות לווין בע

10:00

בעד)א(בעד.רמי בלנק כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמירם בוהכם כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר ישי דווידי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמירם לוינברג כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר קינן רפאלי כדירקטור בחברה. 6

וקינן  )עמי בם(עמירם בוהכם , ה ישי דווידי"אישור תנאי כהונתם של ה. 7

ולכל דירקטור אחר , רפאלי המועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים בחברה

.אשר יתמנה מעת לעת בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון . 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה.10

  10819422,948,22931.12.2012מ "שיכון ובינוי בע

 9:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אפרת פלד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.אירית איזקסון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל ברקוביץ כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר טל עצמון כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה. 8

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 543017156,55131.12.2012מ "כנפיים אחזקות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה לוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.ישראל בורוביץ כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן אילן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נדב פלטי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה רונן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי פוקס כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.דורית בן סימון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור חיצוני בחברה.13

מ עם מר שלמה "אישור התקשרות חברה בת גלובל כנפיים ליסינג בע.14

בהסכם למתן שירותי ניהול לגלובל , באמצעות חברה בבעלותו המלאה, חנאל

.2012 בנובמבר 1החל מיום , ליסינג

בעד)א(נגד

מ "חץ נכסים והשקעות בע-אלוני

390013

2,576,59431.12.2012 

11:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

רואה החשבון הקיים (' מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות. 2

 וקבלת דיווח על 2012כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת , )של החברה

שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים 

.2011לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אדוה שרביט כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון נחומי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נתן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.מרים ליבנה כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.לינדה בן שושן כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה לתקופה של .10

30.6.2013. וסיומה ביום 31.03.2013שלושה חודשים שתחילתה ביום 

בעד)א(בעד

 שנים 6אישור הסדר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של .11

30.6.2019. וסיומה ביום 1.7.2013שתחילתה ביום 

בעד)א(בעד

ל החברה לתקופת מינוי של שלושה חודשים "מינויו של מר נתן חץ למנכ.12

. ללא דיון והחלטה בשלב זה לגבי תנאי ההתקשרות2013 בינואר 1החל מה 

בעד)א(בעד

 3870191,677,76931.12.2012מ "ן ומלונאות בע"אלרוב נדל

15:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(בעד.יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 4

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1460191,308,35731.12.2012מ "בע )ישראל(רוב -אל

16:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.בולסב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 2

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

לא )א(בעד

משתתף

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

 112678838,66431.12.2012מ "ביוקנסל בע

11:00

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 1שנתית

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(נגד.אברהם הוכברג כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר גולדברג כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל מילנר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חנוך רפפורט כדירקטור בחברה. 6

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

1104249מ " בע2006

1,741,45731.12.2012 

12:00

המועסקת כגזברית , עדינה לוי' אישור מחדש של תנאי העסקתה של גב. 1מיוחדת

.ואשר הינה רעייתו של מר רמי לוי בעל השליטה, בחברה

בעד)א(נגד

 2600182,641,61431.12.2012מ "אורמת תעשיות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1081116224,64431.12.2012מ "אלביט הדמיה בע

11:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זיסר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון יצחקי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד רובנר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה ליאון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל פרץ כדירקטור בחברה. 5

מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון מבקרים . 6

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1111202

74,84831.12.2012 

15:00

-ח ב"אג

זרה

דיון)א(דיון.הצגת מצב עסקי החברה. 1

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1111210

24,08831.12.2012 

15:00

דיון)א(דיון.הצגת מצב עסקי החברה. 1זרה-ח"אג

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1122068

37,07731.12.2012 

15:00

-ח ד"אג

זרה

דיון)א(דיון.הצגת מצב עסקי החברה. 1

 110405885,57931.12.2012מ "ח המרמן בע.מ.צ

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, רן בן אברהם, אבי בן אברהם, ה חיים פייגלין"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.פ ופיליפ גרינהולץ כדירקטורים בחברה"אברהם חרל

בעד)א(נגד

מיכל צוקרמן שחורי כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור מינויה מחדש של גב. 4

.בחברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1103571123,39431.12.2012מ "בע' שנפ ושות. מפעלי ע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ה אברהם "אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ה. 3

.ליאת בנימיני' יצחק ארבל וגב, אורי רוזנשיין, אורטל

בעד)א(נגד

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

323,87731.12.2012 

16:00

, אישור התקשרות החברה בהסכם רכישת מניות עם מר הרשי פרידמן. 1נדחית

.בעל השליטה בחברה בהסכם רכישת מניות ומימוש אופציה

בעד)א(בעד


