
שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 13201960,44701.01.2013מ "קמור בע

11:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם מרדר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 2

מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון מבקרים . 3

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

 3560067001.01.2013מ "סובריין נכסים בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.ד"מינוי משרד עו. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.'מינוי משרד תשובה ושות. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.מינוי משרד אלי אקסלרוד. 3

ללא קבלת

 3560083001.01.2013מ "סובריין נכסים בע

12:00

ח א "אג

7/12חש 

דיון)א(ד"אין חוו.מינוי משרד עורכי דין. 1

דיון)א(ד"אין חוו.'מינוי משרד עורכי דין תשובה ושות-'אפשרות א. 2

דיון)א(ד"אין חוו.מינוי משרד עורכי דין אלי אקסלרוד-'אפשרות ב. 3

מ "בנין חברה להשקעות בע

6050025

001.01.2013 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר הנושים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.1חלופה - מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באספת נושים. 2

נגד)א(ד"אין חוו.2חלופה - מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באספת נושים. 3

 288019307,02102.01.2013מ "קבוצת סקופ מתכות בע

10:00

ר דירקטוריון פעיל של "יו, אישור תנאי העסקתו של מר שמואל שילה. 1נדחית

.בעל השליטה בחברה, החברה

בעד)א(בעד

כעוזר , בנו של מר שמואל שילה, אישור תנאי העסקתו של מר דודו שילה. 2

.ל גיל חבר"לענייני רכש למנכ

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

שרון ' ולגב, מנהלת השיווק של החברה, מיכל רז' אישור העלאת שכרן לגב. 3

פיתוח מערכת לימוד , המטפלת בתחום ההדרכות וההכשרות, שילה בוגנים

.)בנותיו של מר שמואל שילה(קידום ופיתוח ההון האנושי בחברה , ממוחשבת

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

מנהל פרויקטים , אישור המשך תנאי העסקתו של מר עודד בוגנים. 4

.חתנו של מר שמואל שילה, והלוגיסטיקה בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

6360044

826,52102.01.2013 

12:00

ר "עם מר אודי ניסן בהסכם העסקה כיו, אישור התקשרות של החברה. 1מיוחדת

.2013 בינואר 1החל מיום , דירקטוריון פעיל בחברה

בעד)א(בעד

 408013002.01.2013מ "ן בע'רפיד ויז

11:00

ה ארז גולן וארז קומורניק כדירקטורים "אישור מינויים מחדש של ה. 1מיוחדת

.חיצוניים בחברה

)א(בעד

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

317,12102.01.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 1מיוחדת

 3190014002.01.2013מ "פטרו גרופ בע

17:30

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח מאת החברה. 1נדחית

דיון)א(ד"אין חוו.ח"דיווח מאת נציגות מחזיקי אג. 2

 6080182,025,06103.01.2013מ "כלל תעשיות בע

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה. 2

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

2013מ לשנת "המלצות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע



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 לינקולן בנט כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי חפץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרק שימל כדירקטור בחברה. 6

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

לפידות חברת מחפשי נפט לישראל 

642017מ "בע

263,84103.01.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק כהן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.שלומית קסירר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעל , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יעקב לוקסנבורג. 7

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מכירת רכב לבעל השליטה בחברה. 8

 108092834,21503.01.2013מ "אינטר תעשיות בע

14:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיון)א(דיון.2011דיון בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון , פורר, מינויו מחדש של משרד קוסט. 3

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

כיועציה המשפטיים של ' שילה ושות. ד א"אישור מינויו מחדש של עוה. 4

.החברה

בעד)א(בעד

מבעלי השליטה , אישור מחדש של תנאי ההעסקה של מר אריה קורוטקין. 5

.ל ודירקטור בחברה"כמנכ, בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מ "כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע

1104280

991,80703.01.2013 

10:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

, יהונתן קפלן, אהרון שוורץ, ה אבי פישר"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.סיגליה חפץ כדירקטורים בחברה' גבריאל ברבש והגב

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 3. 3

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה. 4

 1109495196,87203.01.2013וי .פלאזה סנטרס אן

12:00

-ח א"אג

זרה

דיון)א(דיון.דיון. 1

 1109503756,91303.01.2013וי .פלאזה סנטרס אן

12:00

דיון)א(דיון.דיון. 1ח ב"אג

 132011828,93903.01.2013מ "קמור בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ח יואב כפיר"מינוי רו. 2

נגד)א(ד"אין חוו.ח אבי זיגלמן"מינוי רו. 3

נגד)א(ד"אין חוו.ח דרור יעקובסון"מינוי רו. 4

 1320167003.01.2013מ "קמור בע

10:00

ח ח "אג

חש 

11/12

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 2

בעד)א(ד"אין חוו.שיפוי הנאמנים הנציגות והמומחים. 3

 132013429,40003.01.2013מ "קמור בע

10:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.ח יואב כפיר"מינוי רו. 3

נגד)א(ד"אין חוו.ח אבי זיגלמן"מינוי רו. 4

נגד)א(ד"אין חוו.ח דרור יעקובסון"מינוי רו. 5

מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

6360044

826,52106.01.2013 

12:00

ח שהחברה " מיליון ש272- הארכת מועד פירעון הלוואה בסך של כ. 1מיוחדת

.מ"העמידה לטובת דלק אירופה הולדינגס בע

בעד)א(בעד

 251017627,78206.01.2013מ "אשטרום נכסים בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמי הלביא כדירקטור חיצוני. 1מיוחדת

אישור הענקת כתב שיפוי בהתאם לתנאים המפורטים בכתב השיפוי . 2

 וכן הכללתו 2011, בספטמבר 6מיום , לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

בעד)א(בעד

 109578513,74506.01.2013מ "נקסטקום בע

11:00

, ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי העסקתו של מר צבי רז המכהן כיו. 1מיוחדת

.2012 באוגוסט 30רטרואקטיבית החל מיום מינויו יום 

בעד)א(בעד

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

57,18106.01.2013 

10:00

ותיקון שטר . מ"אישור עסקה להקצאת מניות בגמול אמריקה השקעות בע. 1נדחית

.נאמנות

בעד)א(ד"אין חוו

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

3,32306.01.2013 

10:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1נדחית

דיון)א(דיון.הגנה על זכויות מחזיקים. 2

מ "שפיר פרוייקטים אירופה בע

1103910

31,87906.01.2013 

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.מ"מתן הוראות לנאמן בקשר עם המו. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר נאמנות. 2

מ "ישראל השקעות בע-בריטיש

1114420

006.01.2013 

11:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

 112131843,60106.01.2013מ " בע365מועדון 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות. 1ח"אג

מ "בע )1960(חבס השקעות 

415018

102,17607.01.2013 

10:00

בעד)א(בעד.סמדר יעקבזון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זמיר סופר כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 10806702,787,05507.01.2013מ "ריטליקס בע

10:00

, מ"בע )חברת בת(. פי. וי.אישור מיזוג בין החברה ובין חברת מון אס. 1מיוחדת

של  )בשירשור(בבעלותה המלאה  )"חברת היעד"(חברה פרטית ישראלית 

NCR Corporation.חברת 

בעד)א(בעד

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

 117016653,63807.01.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות בנוגע לנקיטת הליכים משפטיים. 1ח"אג

 132011829,27507.01.2013מ "קמור בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.העברת הנאמן מכהונתו. 1ח"אג

 132013430,16007.01.2013מ "קמור בע

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.העברת הנאמן מכהונתו. 1ח"אג

 1320167007.01.2013מ "קמור בע

13:00

ח ח "אג

חש 

11/12

נגד)א(ד"אין חוו.העברת הנאמן מכהונתו. 1

 1170190007.01.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

10:30

ח ט "אג

חש 

12/12

בעד)א(ד"אין חוומתן הוראות בנוגע לנקיטת הליכים. 1

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 

1098755מ "בע

355,54608.01.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סני זיו כדירקטור חיצוני. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש מר יוסטא טיקסל כדירקטור חיצוני בחברה. 2

, לית החברה"כמנכ, אורלי כירם' אישור הארכת תנאי ההעסקה של גב. 3

.2013 בינואר 1החל מיום , לתקופה של שישה חודשים

בעד)א(בעד

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

230,76908.01.2013 

12:00

מבוטלתמבוטלת.אישור מכלול הסכמות בין החברה וחברות בנות. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.אישור התקשרות חברה נכדה של החברה. 2

 338012276,91608.01.2013מ "מר תעשיות בע.ח

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פאול וייסבאך כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור הענקת כתב שיפוי למר פאול וייסבאך המועמד למינוי מחדש . 2

וכן הכללתו בהסדר הביטוח לאחריות דירקטורים , כדירקטור חיצוני בחברה

.ונושאי משרה הקיים בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב פטור למר פאול וייסבאך המועמד למינוי מחדש . 3

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מריאן כהן כדירקטור . 4

.בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף זיידמן כדירקטור . 5

.בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 36301011,30708.01.2013מ "בסט פיול בע

10:00

, אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המנופק והנפרע של החברה. 1מיוחדת

.ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד)א(בעד

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

43,35408.01.2013 

17:00

דיון)א(דיון.דיון והתייעצות. 1ח"אג

 39700199,47908.01.2013מ "ניו הוריזון גרופ בע

13:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

מבוטלת)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות. 2

 1109503799,96908.01.2013וי .פלאזה סנטרס אן

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.ד"עו' משרד גיא גיסין ושות- ד"מינוי עו. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד"משרד פרץ פיגל עו- ד"מינוי עו. 2

נגד)א(ד"אין חוו.ד"עו- 'משרד פוקס נאמן ושות- ד"מינוי עו. 3

נגד)א(ד"אין חוו.ד"עו' משרד שפירא ושת- ד"מינוי עו. 4

נגד)א(ד"אין חוו.'וקסלר ברגמן ושות- ד"מינוי עו. 5

 1109495207,31608.01.2013וי .פלאזה סנטרס אן

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.'משרד גיא גיסין ושות-ד"מינוי עו. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.משרד פרץ פיגל- ד"מינוי עו. 2

נגד)א(ד"אין חוו.'משרד הרצוג פוקס נאמן ושות- ד"מינוי עו. 3

נגד)א(ד"אין חוו.ד"עו' משרד שפירא ושות- ד"מינוי עו. 4

נגד)א(ד"אין חוו.'משרד וקסלר ברגמן ושות- ד"מינוי עו. 5

 33903689809.01.2013מ "קמן אחזקות בע

10:00

 לחוק החברות  למימוש זכותה של החברה 273אישור בהתאם לסעיף . 1מיוחדת

להאריך את תקופת ההתקשרות של פוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים 

.למעט מי שנחשב בעל השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1082007

26,45409.01.2013 

11:00

 לחוק החברות למימוש זכותה של החברה 273אישור בהתאם לסעיף . 1מבוטלת

להאריך את תקופת ההתקשרות של פוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים 

.למעט מי שנחשב בעל השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

מבוטלת)א(בעד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

62,91709.01.2013 

17:00

השתת.יח

פות

מ על פיו "אישור התקשרות השותפות בהסכם עם שמן משאבי נפט וגז בע. 1

זכויות השתתפות והתחייבויות נוספות בשיעור של , השותפות תרכוש משמן

.387 ברישיון %2.5

בעד)א(בעד

 698024748,00609.01.2013מ "פולאר השקעות בע

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 1'ח ו"אג

 6980296009.01.2013מ "פולאר השקעות בע

13:30

ח ו "אג

1/12חש 

דיון)א(דיון.דיון. 1

מ "מסופי מטען וניטול בע-ממן

238014

214,32410.01.2013 

10:00

הורד )א(בעדOPSI.אישור התקשרות החברה בעסקת . 1נדחית

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.נגה יציב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

מ "ישרס חברה להשקעות בע

613034

504,05110.01.2013 

10:00

נגד)א(בעד.חיים כדירקטור חיצוני-אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל בר. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עופר אלשיך כדירקטור חיצוני. 2

בתנאים המפורטים , קביעת גמול אחיד לדירקטורים המכהנים בחברה. 3

.אשר הינם נמוכים מהסכומים המירביים הנקובים בתקנות, להלן

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 402016010.01.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלי ארד כדירקטור חיצוני. 1מיוחדת

מ "ניהול וחיתום בע.-אי.בי.פועלים אי

1084482

133,43810.01.2013 

10:00

ר "אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר יהושע רוזנצוויג כיו. 1מבוטלת

.דירקטוריון בחברה

מבוטלת)א(נגד

 10985651,019,51810.01.2013מ "ן בע"רבוע כחול נדל

10:00

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יצחק לידור כדירקטור . 1שנתית

.חיצוני

בעד)א(בעד

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב כדירקטור . 2

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים . 7

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור . 8

.2011שירותים נוספים בשנת 

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

 1087022583,65310.01.2013מ "ויזל בע-פוקס

11:00

בעד)א(נגד.למעט הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי, החלפת תקנון החברה. 1מיוחדת

בהתאם לחוק , החלפת הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי בתקנון החברה. 2

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

סעיף (בכפוף להחלפת הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי בתקנון החברה . 3

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, )2

.וזאת לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית, שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

סעיף (בכפוף להחלפת הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי בתקנון החברה . 4

, אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, )2

וזאת לאור חוק ייעול אכיפה , שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקורביהם

.מנהלית

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים . 5

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

לרבות בעלי השליטה וקרוביהם המכהנים , בחברות קשורות של החברה

.כנושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1082353190,61410.01.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

11:00

בעד)א(בעד.רגינה אונגר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1שנתית

 1094473100,60410.01.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

11:00

, של החברה )6סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1שנתית

.2013 בספטמבר 1באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום ,  חודשים7-ב

בעד)א(נגד

 3440108,85410.01.2013מ "פלדמן ובנו בע. נ

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

.2011 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(דיון

כרואה החשבון ', ח פאהן קנה ושות"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.המבקר של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן אייזנברג כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי אטינגר כדירקטור בחברה. 5

 397002713,41210.01.2013מ "ניו הוריזון גרופ בע

10:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1נדחית

  33901686,87510.01.2013מ "קמן אחזקות בע

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

מאגר כח אדם מקצועי זמני -תיגבור

1105022מ "בע

52,46313.01.2013 

10:00

, רינה בנבנישתי מבעלי השליטה בחברה' אישור תנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.כנשיאת החברה ומנהלת עסקים ראשית

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

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.אורית בנבנישתי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 4

בעד)א(בעד.אסתי טננוורצל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 5

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

רום חברה לבניה השקעות ופיתוח -די

599019מ "בע

8,94913.01.2013 

11:00

. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות '  מ3אישור הקצאה פרטית חריגה של עד . 1מיוחדת

חברה  בבעלותו , לחברת אפסווינג בעלת השליטה בחברה, של החברה

.ר דירקטוריון החברה"המלאה של מר ירון ייני המכהן כיו

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת אפסווינג בעלת . 2

ר "חברה בבעלותו המלאה של מר ירון ייני המכהן כיו, השליטה בחברה

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיתי ברעם כדירקטור בחברה. 4

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים . 6

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

באופן , אישור שינוי בהון המניות הרשום ובהון המניות המונפק של החברה. 7

תהפוך להיות מניה רגילה ללא . נ.י ע" ש1שכל אחת מהמניות הרגילות בנות 

.ערך נקוב

בעד)א(נגד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 744010017,13213.01.2013מ "מעריב החזקות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר נושים. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בעד או נגד הסדר הנושים. 2

הורד )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להצביע בהתאם להתפלגות ההצבעה על הסדר הנושים. 3

מסדר 

היום

 149013202,68414.01.2013מ "קבוצת גולד בונד בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן פירשט כדירקטור חיצוני. 1מיוחדת

 698024754,71114.01.2013מ "פולאר השקעות בע

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 1'ח ו"אג

 6980296014.01.2013מ "פולאר השקעות בע

10:30

ח ו "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי. 1

  111476844,35414.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח וקביעת סמכויותיה"מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג. 1ח"אג

  1098789138,31414.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

נגד)א(ד"אין חוו.בלבד' מינוי נציגות נפרדת לסדרה א. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.החלטה רגילה-מינוי נציגות לסדרות א ו ב. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת לכל הסדרות. 3

  1098797136,50014.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

נעילה )א(דיון.ח וקביעת סמכויותיה"מינוי נציגות משותפת למחזירי אג. 1ח"אג

ללא קבלת

  109880513,93814.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

נעילה )א(ד"אין חוו.'מינוי נציגות נפרדת לסדרה ב. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.בלבד' וב' מינוי נציגות לסדרות א. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת לכל הסדרות. 3

ללא קבלת

בעד)א(ד"אין חוו.חבר נציגות אחד-מספר חברי נציגות. 4

נגד)א(ד"אין חוו.שניי חברי נציגות-מספר חברי הנציגות. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.שלושה חברי נציגות-מספר חברי נציגות. 6

בעד)א(ד"אין חוו.ד רועי סלוקי"עו-זהות חברי נציגות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא"עו-זהות חברי נציגות. 8

נגד)א(ד"אין חוו.דוד עובדיה-זהות חברי נציגות. 9

נגד)א(ד"אין חוו.מעיין פז-זהות חברי נציגות.10

נגד)א(ד"אין חוו.אוהד אלוני-זהות חברי נציגות.11

בעד)א(ד"אין חוו.'משרד גיסין ושות-ד"זהות עו. + .מינוי עורך דין.12

נגד)א(ד"אין חוו.'ד גיסין ושות"זהות עו.13

בעד)א(ד"אין חוו.'ד ברם סלוקי ושות"משרד עו-ד"זהות עו.14

נגד)א(ד"אין חוו.בנימיני-ד קליר"משרד עו- ד"זהות עו.15

  1106996374,03214.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

נגד)א(ד"אין חוו.ח וקביעת סמכויותיה"מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג. 1ח"אג

  110722622,94114.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח וקביעת סמכותיה"מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג. 1ח"אג

  1107234125,68214.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח וקביעת סמכותיה"מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג. 1ח"אג

  1118629173,80714.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח וקביעת סמכותיה"מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג. 1ח"אג

  1081983154,60515.01.2013מ "פילת גרופ בע

 9:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אריאל גזיאל כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.לי ורסנו כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

 1380104127,53715.01.2013מ "ארזים השקעות בע

11:30

דיון)א(ד"אין חוו.מתן דיווח. 41ח "אג

דיון)א(ד"אין חוו.דיון. 2

 13800547,07615.01.2013מ "ארזים השקעות בע

11:30

דיון)א(דיון.דיון. 1ח"אג

 138004732,66915.01.2013מ "ארזים השקעות בע

11:30

דיון)א(דיון.דיון. 21ח "אג

דיון)א(דיון.דיווח. 2

 1380153015.01.2013מ "ארזים השקעות בע

11:30

 3ח "אג

4/12חש 

דיון)א(דיון.דיון. 1

דיון)א(דיון.דיווח. 2

 1380146015.01.2013מ "ארזים השקעות בע

11:30

 2ח "אג

4/12חש 

דיון)א(דיון.דיון. 1

דיון)א(דיון.דיווח. 2

 1109495200,32915.01.2013וי .פלאזה סנטרס אן

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי יועץ כלכלי. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ח של החברה וקביעת סמכותיה"מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות ארז דנאור לנציגות"מינוי פסגות בית השקעות בע. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות אודי קושל לנציגות"מינוי מגדל שוקי הון בע. 4

בעד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי הנציגים המוצעים. 5

בעד)א(ד"אין חוו.הפקדת כרית מימון לכיסוי הוצאות הנאמן והנציגות. 6

נעילה )א(ד"אין חוו.ח"נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אג. 7

ללא קבלת

פנייה לעורך דין הולנדי לשם קבלת חוות דעת ובמידת הצורך ייצוג מחזיקי . 8

.ח בהליכים משפטיים בהולנד"אג

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1109503772,57815.01.2013וי .פלאזה סנטרס אן

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי יועץ כלכלי. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ח של החברה וקביעת סמכותיה"מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג. 2

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות ארז דנאור לנציגות"מינוי פסגות בית השקעות בע. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מ באמצעות אודי קושל לנציגות"מינוי מגדל שוקי הון בע. 4

בעד)א(ד"אין חוו.נגד מינוי הנציגים המוצעים. 5

בעד)א(ד"אין חוו.הפקדת כרית מימון לכיסוי הוצאות הנאמן והנציגות. 6

בעד)א(ד"אין חוו.ח"נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אג. 7

פניה לעורך דין הולנדי לשם קבלת חוות דעת ובמידת הצורך ייצוג מחזיקי . 8

.ח בהליכים משפטיים בהולנד"אג

בעד)א(ד"אין חוו

  1170141015.01.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:30

דיון)א(דיון.דיון. 1ח"אג

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

21,81715.01.2013 

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון המועדים לרישום או תיקון הסרה של השעבודים. 1ח ד"אג

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490156

7,40515.01.2013 

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.תיקון המועדים לרישום או תיקון או הסרה של השיעבודים. 1ח"אג

ללא קבלת

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490115

23,12015.01.2013 

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון המועדים לרישום. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון מועד תשלום. 2

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות 

1080522מ "בע

79,55416.01.2013 

11:00

אישור מתן כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים . 1מיוחדת

.בחברה והנמנים על בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.בכפוף לאישור תיקון כתב השיפוי כאמור לעיל, אישור תיקון תקנון החברה. 2

 744011219,95816.01.2013מ "מעריב החזקות בע

17:30

)א(ד"אין חוו.אישור הפרדת השלד הבורסאי מיתר נכסי החברה. 1נדחית

 555009044,82916.01.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הקרוב על חשבון קרן וריבית. 1ח א"אג

ללא קבלת

 55501089,90316.01.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הקרוב על חשבון קרן וריבית. 1ח ב"אג

ללא קבלת

 555011630,81016.01.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דחיית מועד התשלום הקרוב על חשבון קרן וריבית. 1ח ג"אג

ללא קבלת

 3390044016.01.2013מ "קמן אחזקות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר חוב. 1ח"אג

 3390135016.01.2013מ "קמן אחזקות בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.אישור הסדר החוב. 1ח"אג

ללא קבלת

  6370068016.01.2013מ "טאו תשואות בע

 8:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של מתווה להסדר. 1ח"אג

  6370126016.01.2013מ "טאו תשואות בע

 8:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של מתווה להסדר. 1ח"אג

מ "בע )1969(טיב תשלובת טכסטיל 

300012

42,48617.01.2013 

10:00

תמר גוטרייך לוטן ' אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב. 1נדחית

.ל סחר בינלאומי ורכש בחברה"כסמנכ

בעד)א(בעד

מ "גניגר מפעלי פלסטיק בע

1095892

137,67617.01.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

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.חלי פרדו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אסף רענן 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 מרדכי פורמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן פרלמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רוני שטן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.ורדה טרויאקס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יצחק רביב כדירקטור .10

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

-מינויים מחדש של משרדים קוסט פורר גבאי את קסירר ורוזנבלום.11

כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת , הולצמן רואי חשבון

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

העוסקת בנושא מניין חוקי ,  לתקנון החברה74אישור תיקון הוראה .12

.בכינוס ישיבות הדירקטוריון

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים .13

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

עם קיבוץ , אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי כח אדם.14

.מבעלי השליטה בחברה, גניגר

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל שיווק יצוא של החברה"אישור מינויו מחדש של מר נחי אסנהיים כסמנכ.15

מ "ערד השקעות ופתוח תעשיה בע

731018

336,33117.01.2013 

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

ח "ט רואה החשבון המבקר הכלול בדו" לרבות בשכ31.12.2011,ביום 

הדירקטוריון

דיון)א(דיון

כרואי , פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

.החשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

רויטל אבירם לתקופת כהונה נוספת של ' אישור מינויה מחדש של גב. 3

.שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה

נגד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה נוספת של . 4

.שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה

נגד)א(בעד

, ר דירקטוריון החברה"יו, אליהו איזנברג' אישור מינויו מחדש של פרופ. 5

.כדירקטור בחברה

נגד)א(בעד

, בעל השליטה בחברה, אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג. 6

.כדירקטור בחברה

נגד)א(בעד

נגד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה אגרסט כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן משה כדירקטור בחברה. 8

לרבות , אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה. 9

.ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם המכהנים כנושאי משרה בחברה

נגד)א(בעד

מוצע לאשר ,  לעיל9ככל שלא תתקבל הצעת ההחלטה המפורטת בסעיף .10

כך שלא יחול על נושאי , את תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה

.משרה וקרוביהם אשר הנם בעלי שליטה בחברה

בעד)א(בעד

מוצע לאשר הענקת ,  לעיל9בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף .11

' פרופ, ולבנו, מבעלי השליטה בחברה, כתבי התחייבות לשיפוי למר איזנברג

.אליהו איזנברג

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

 10 או 9בכפוף לקבלת איזו מהצעות ההחלטה המפורטות בסעיפים .12

מוצע לאשר תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים , לעיל

זולת בעל השליטה בחברה וקרובו המכהנים בה , ונושאי משרה בחברה

.כנושא משרה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה .13

.והדירקטורים של החברה

בעד)א(בעד

אליהו איזנברג ומר ' אישור החלת ביטוח אחריות נושאי משרה על פרופ.14

.שלמה איזנברג

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

 1096791017.01.2013מ "קמור אירופה בע

11:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

דיון)א(דיון.דיון. 2

דיון)א(דיון.י הנאמן"החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 49500363,17817.01.2013מ "אקסטרא פלסטיק בע

18:00

דיון)א(ד"אין חוו.עדכון. 1נדחית

דיון)א(ד"אין חוו.דחית תשלום מועד הקרן והריבית. 2

דיון)א(ד"אין חוו.הסכמת הנאמן לדחיית מועדים. 3

 402010313,09817.01.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

10:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח משקיף. 2

 111476844,80220.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

 1098789135,88120.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נעילה )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

ללא קבלת

 1098797133,31220.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

' עד ז' ה- ו1הצטרפות לנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות . 1ח"אג

.של החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

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

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 3

ללא קבלת

 109880513,98020.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.בלבד' מינוי נציגות נפרדת לסדרה ב. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.בלבד' ב-ו' מינוי נציגות לסדרות א. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת לכל סדרות אגרות החוב. 3

 1106996366,49720.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

 110722623,41220.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

 1107234122,67120.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

 1118629168,35020.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

58,81420.01.2013 

17:00

השתת.יח

פות

, של החברה )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1

 וכן מחיר 2031, במאי 31באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום ,  חודשים3-בכ

.)צמוד לשער הדולר(ח " ש0.1-המימוש שלהם יופחת ל

נגד)א(נגד

, של החברה )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 2

.2031 בדצמבר 31באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום ,  חודשים8.5-בכ

נגד)א(נגד

 3390168020.01.2013מ "קמן אחזקות בע

12:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיון. 1נדחית

 397002715,85920.01.2013מ "ניו הוריזון גרופ בע

10:00

נעילה )א(דיון.יון. 1ח"אג

ללא קבלת

  3560067020.01.2013מ "סובריין נכסים בע

 9:30

 יום ממועד 03קבלת החלטה להורות לנאמן להשהות לתקופת זמן של . 1ח"אג

.נעילת האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו

  3560083020.01.2013מ "סובריין נכסים בע

 9:30

ח א "אג

7/12חש 

 יום ממועד 03קבלת החלטה להורות לנאמן להשהות לתקופת זמן של . 1

.נעילת האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו

 39700199,48120.01.2013מ "ניו הוריזון גרופ בע

17:30

נעילה )א(דיון.ד"מינוי עו. 1ח"אג

ללא קבלת

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1121474מ "אנרגיה בע

72,87821.01.2013 

11:00

, של החברה )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1נדחית

 בפברואר 28לפיה יידחה יום המימוש האחרון של כתבי האופציה מיום 

ומחיר המימוש של כתבי האופציה . 2014 בפברואר 28 ועד ליום 2013

.ח לכל כתב אופציה" ש0.45ח לסך של " ש1.80יופחת מסך של  )2סדרה (

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1125079מ "אנרגיה בע

51921.01.2013 

11:15

, של החברה )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1אופציה

 בפברואר 28לפיה יידחה יום המימוש האחרון של כתבי האופציה מיום 

ומחיר המימוש של כתבי האופציה . 2014 בפברואר 28 ועד ליום 2013

.ח לכל כתב אופציה" ש0.45ח לסך של " ש1.80יופחת מסך של  )2סדרה (

בעד)א(בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

12,234,14821.01.2013 

11:00

בעד)א(בעד.טלי סימון כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.טלי סימון' אישור מתן כתב ההתחייבות לשיפוי לגב. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש מר מרדכי קרת כדירקטור חיצוני בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור הארכה ותיקון ההתקשרות לרכישת ספקי כח לממירים. 4

 10847634,66521.01.2013מ "עילוי פיננסי בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיון. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.ח"מינוי רו. 2

מבוטלתמבוטלת.מ"אישור הקצאה פרטית חריגה לאפסווינג בע. 3

מבוטלתמבוטלת.מינוי מר ירון ייני כדירקטור. 4

מבוטלתמבוטלת.בתיה כהנא אביטל כדירקטורית' מינוי גב. 5

מבוטלתמבוטלת.עינת ארליכמן' מינוי גב. 6

 10807205,89921.01.2013מ "די מדיקל אינדסטריס בע

16:00

מבוטלת)א(נגד.ל ודירקטור בחברה"אישור תנאי כהונתו של מר דוד שוורץ המכהן כמנכ. 1מבוטלת

ר "כיו, אישור תנאי כהונתו של מר יעקב בר לב בעל עניין בחברה. 2

.דירקטוריון פעיל של החברה

מבוטלת)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מבוטלת)א(בעד

 109595975,75821.01.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדי התשלום ריבית וקרן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמת הנאמן לדחיית מועדים. 2

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית המועד להשלמת בדיקת הנאותות. 3

 1126176021.01.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

13:00

ח א "אג

4/12חש 

נעילה )א(ד"אין חוודחיית מועדי תשלום קרן וריבית. 1

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דחיית המועד להשלמת בדיקת הנאותות. 3

ללא קבלת

 719016833,47421.01.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים  לתשלום הקרן בלבד. 1ח ה"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמת הנאמן לדחיית מועדים. 2

  633016022.01.2013מ "שיא החזקות בע

 9:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' מינויו מחדש של משרד שחטר ושות. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, יוסף לזרוס, דניאל פרושר, ה יצחק שפר"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.אן שפר כדירקטורים בחברה' יהושע לזרוס והגב

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 4

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

 108422726,98523.01.2013מ "טלכור טלקום בע

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור ואישרור תנאי העסקתו של בן ציון דיאמנט. 1נדחית

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ואישרור תשלום גמול לתמר מנע דירקטורית בחברה. 2

וואן טכנולוגיות 

161018מ "בע)טי.אס.או(תוכנה

315,84623.01.2013 

11:00

דיוןצד קשור.דיון. 1נדחית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעדצד קשור.ח"מינוי רו. 2

בעדצד קשור.מינוי דינה עמיר כדירקטורית. 3

בעדצד קשור.מינוי יצחק בדר כדירקטור. 4

בעדצד קשור.מינוי ניצן ספיר כדירקטור. 5

בעדצד קשור.מינוי עדי אייל כדירקטור. 6

בעדצד קשור.מינוי דני שטרן כדירקטור. 7

בעדצד קשור.קביעת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בתקנון החברה. 8

 75103238,98923.01.2013מ "בע.איי.בי.זד

11:30

, ה אברהם וולף"אישור הענקת כתבי שיפוי מראש ובדיעבד לדירקטורים ה. 1מיוחדת

' רוני קליינפלד וגב, יוסף מטלון, גרשון חנוך וינדרבוים, ישראל יוסף שניאורסון

.עירית בן עמי

בעד)א(בעד

אישור הכללתם של מר ישראל יוסף ,  להלן3בכפוף לאישור סעיף . 2

בפוליסות , דירקטורים הקשורים לבעל השליטה, שניאורסון ומר אברהם וולף

.נוכחית ועתידית של החברה, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

, רוני קליינפלד, ה גרשון חנוך וינדרבוים"משרה קבוצתית והכללתם של ה

.עירית בן עמי בפוליסות הביטוח כאמור' יוסף מטלון וגב

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור גמול שנתי וגמול השתתפות. 4

 1081983154,60523.01.2013מ "פילת גרופ בע

11:30

מבוטלת

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

39,62123.01.2013 

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

023.01.2013 

16:30

ח ב "אג

1/12חש 

דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד הקובע לתשלום הריבית . 1

25/2/13.ליום 

דיון

דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות למחזיקי אגרות החוב  . 2

.של החברה לדחות מועדי תשלום )'סדרה ג(

דיון

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

20,90923.01.2013 

16:30

דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד הקובע לתשלום הריבית . 1ח"אג

25/2/13.ליום 

דיון

דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב . 2

.של החברה לדחות את מועדי התשלום )'סדרה ג(

דיון

 373029832,66023.01.2013מ "אאורה השקעות בע

12:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

דיון)א(דיון.דיווח. 1

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

28,04923.01.2013 

16:30

דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד הקובע לתשלום הריבית ליום . 1ח"אג

.25/2/13

דיון

 )'סדרה ג(דיון וקבלת החלטה בדבר הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב . 2

.של החברה לדחות את מועדי התשלום

דיון

 110403312,75024.01.2013מ "בע )1980(רוטקס 

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1נדחית

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

כרואה החשבון ' מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן ושות. 2

,  ועד לתום האסיפה הכללית הבאה2012המבקר של החברה לשנת 

.והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרם

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו, אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי. 3

.כדירקטור בחברה, השליטה בה

בעד)א(בעד

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.אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ציפורה לוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור קביעת גמול לדירקטורים על פי הגמול הקבוע בתקנות החברות. 9



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, אישור הארכת הסכם ההתקשרות בין החברה לבין בעלת השליטה בה.10

.ר דירקטוריון החברה"בכל הקשור למתן שירותי יו

בעד)א(בעד

, אישור הארכת הסכם ההתקשרות בין החברה לבין בעלת השליטה בה.11

.ל החברה"בכל הקשור למתן שירותי מנכ

בעד)א(בעד

אישור הארכת התקשרות בהסכם לשיווק ולמכירת מוצרי החברה .12

.בישראל

בעד)א(בעד

ידי החברה לבעלי שליטה -אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי שהוענקו על.13

.בה או קרוביהם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה.14

מ "אלקטרה מוצרי צריכה בע

5010129

633,10024.01.2013 

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית בגין אחריות . 1מיוחדת

בחברה ובחברות , או אשר יכהנו בעתיד/דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו

.למעט קרוביו של בעל השליטה, בת שלה

בעד)א(בעד

אישור השתתפות החברה בפוליסה ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 2

 2014 במאי 1 ועד ליום 2012 בנובמבר 1משרה לתקופת ביטוח החל מיום 

.ביחס לקרוביו של בעל השליטה

בעד)א(בעד

אישור אופן חלוקת תשלומי הפרמיות המשולמות בגין פוליסה הביטוח . 3

 1לתקופה שתחילתה החל מיום , אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.2012בנובמבר 

בעד)א(בעד

 7390371,220,43024.01.2013מ "אלקטרה בע

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית  בגין אחריות . 1מיוחדת

בחברה ובחברות , או אשר יכהנו בעתיד/דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו

.למעט קרוביו של בעל השליטה, בת שלה

בעד)א(בעד

אישור השתתפות החברה בפוליסה ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 2

 2014 במאי 1 ועד ליום 2012 בנובמבר 1משרה לתקופת ביטוח החל מיום 

.ביחס לקרוביו של בעל השליטה

בעד)א(בעד

אישור אופן חלוקת תשלומי הפרמיות המשולמות בגין פוליסה הביטוח . 3

 1לתקופה שתחילתה החל מיום , אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

.2012בנובמבר 

בעד)א(בעד

 10847635,27424.01.2013מ "עילוי פיננסי בע

12:00

)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה. 2

)א(בעד.אביטל כדירקטורית בחברה-בתיה כהנא' אישור מינויה מחדש של גב. 3

)א(בעד.עינת ארליכמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

)א(בעד

)א(בעד.פוגל כדירקטורית חיצונית בחברה-רות עמית' אישור מינויה מחדש של גב. 6

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל בן נון כדירקטור חיצוני בחברה. 7

 48401434,50024.01.2013מ "י בע'גוליבר אנרג

11:30

בעד)א(דיון.2011ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1שנתית

כרואי , פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"אישור המשך כהונתו של משרד רו. 2

.החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר דגן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יאיר קרני. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רמי קרמין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אופיר כץ כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם אברמן כדירקטור בחברה. 9

 1104314172,57827.01.2013מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם לביצוע עבודות בניה עם קבוצת . 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה, מ"אשטרום בע

בעד)א(בעד

 112465056,07627.01.2013מ "ן בע"אלרן נדל

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ריבית. 1ח ג"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן. 2

מ "נידר חברה לבנין ולפיתוח בע

1101971

027.01.2013 

12:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

דיון)א(דיון.מתן הנחיות לנאמנים. 2

מ "נידר חברה לבנין ולפיתוח בע

1101963

027.01.2013 

12:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

דיון)א(דיון.מתן הנחיות לנאמנים. 2

 132011831,24127.01.2013מ "קמור בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי נאמן חלופי. 1ח"אג

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920053

027.01.2013 

16:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

דיון)א(דיון.דיון. 2

 132011831,24127.01.2013מ "קמור בע

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.פאונד לפרויקט'  מ5.1אי התנגדות המחזיקים להעמדת הלוואה בסך. 1ח"אג

אי התנגדות המחזיקים למכירת החזקות החברה בחברת מינרלי אוצרות . 2

.מ"טבע בע

נגד)א(ד"אין חוו

 132013432,24027.01.2013מ "קמור בע

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות המחזיקים להעמדת הלוואה. 1ח"אג

אי התנגדות המחזיקים למכירת החזקות החברה בחברת מינרלי אוצרות . 2

.מ"טבע בע

בעד)א(ד"אין חוו

 1320167027.01.2013מ "קמור בע

14:30

ח ח "אג

חש 

11/12

בעד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות המחזיקים להעמדת ההלוואה. 1

אי התנגדות המחזיקים למכירת החזקות החברה מינרלי אוצרות טבע . 2

.מ"בע

בעד)א(ד"אין חוו

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

197,17228.01.2013 

11:00

אישור חידוש הסכם ההעסקה של מר גיל בלוטרייך על ידי החברה הבת . 1מבוטלת

ר דירקטוריון " כיוSkyline International Development Inc.של החברה 

 לתקופה של שלוש 2011, בנובמבר 15בתוקף מיום , פעיל של סקיילין קנדה

.שנים

מבוטלת)א(נגד

 278010148,87528.01.2013מ "סל בע-ביו

12:30

אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות בין החברה לבין חברת . 1מיוחדת

.מ"ביומדיקס אינקובטור בע

בעד)א(בעד

 1103282226,46528.01.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח א"אג

ללא קבלת

 110329062,91928.01.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח ב"אג

ללא קבלת

 110330873,50128.01.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

ח "קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכתם של נציגים מטעם מחזיקי אג. 1ח ג"אג

.של החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים שח נציגי פסגות בית השקעות בע. 2

מ כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע "וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע

.מכירת ניירות הערך

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

של החברה בדבר ' ח ג"לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אג. 3

י החברה "מ המוחזקת ע"של אפריקה ישראל להשקעות בע' ח כז"החלפת אג

.ח פרטית חדשה של אפריקה ישראל"בתמורה להנפקת סדרת אג

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1108620566,57028.01.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכתם של נציגים מטעם מחזיקי אגרות . 1ח ד"אג

.של החברה )'ג-'סדרה א(החוב 

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים של נציגיפסגות בית השקעות בע. 2

מ כנציגים מקרב המחזיקים "וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע

.לביצועמכירת ניירות ערך

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

של )'סדרה ד(לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב . 3

.החברה בדבר החלפת אגרות החוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

1,092,87929.01.2013 

11:00

ה אופיר "א מה" אלף אירו לכ94אישור הענקת מענק מיוחד בסך של . 1מיוחדת

וזאת בגין שנת , לים משותפים בחברה"המכהנים כמנכ, רחמים וגל טננבאום

2012.

בעד)א(נגד

אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אולריך טפה המכהן כדירקטור בחברה . 2

.ל חברת בת של החברה"וכמנכ

בעד)א(נגד

 1081074154,63029.01.2013מ "איסתא ליינס בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור כמשרד רואי חשבון . 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אורי רשטיק כדירקטור בחברה. 3

ל "מנכ, אישור הארכתו של הסכם הכהונה וההעסקה של מר אחישי גל. 4

.לתקופה של שלוש שנים, בעל השליטה בחברה, החברה

בעד)א(נגד

מ "אשקלון תעשיות בע- עשות 

312017

197,17429.01.2013 

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

-כרואה' אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות. 2

החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החשבון המבקר של החברה-וכן דיווח על שכר רואה, החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 3

לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר יורם שכטר כדירקטור חיצוני בחברה. 4

.באותם תנאי כהונה, בת שלוש שנים, כהונה נוספת

בעד)א(בעד

ח " ש1החברה בנות +  מניות הטבה של2,500,000אישור הקצאה של . 5

.ללא תמורה, לבעלי המניות בחברה, כל אחת. נ.ע

בעד)א(בעד

 112131844,47029.01.2013מ " בע365מועדון 

16:30

להורות לנציגות ולנאמן לדרוש מהחברה להימנע מביצוע דיס פוזיציות . 1ח"אג

.בנכסיה

בעד)א(ד"אין חוו

 1106996415,59229.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

נגד)א(ד"אין חוו.וקביעת סמכותיה)'סדרה ד(ח "מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אג. 1ח"אג

 109978781,61730.01.2013מ "מיקרונט בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול. 1נדחית

אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים המכהנים בחברה . 2

.מעת לעת

בעד)א(בעד

 110486847,75530.01.2013מ "אקסלנז ביוסיינס בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור החלפת תקנון החברה. 1נדחית

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1092709

37,28730.01.2013 

11:00

, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר ישראל יוסף שניאורסון. 1נדחית

.ל החברה"כדירקטור ומנכ

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון הסכם הניהול הקיים בין החברה ובין בעלת השליטה. 2

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור החזר הוצאות לרב אברהם וולף. 3

אישור השתתפות החברה בעלות פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים . 4

והכללת הדירקטורים , ונושאי משרה קבוצתית ובפוליסות ביטוח עתידיות

.ונושאי המשרה המכהנים בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הענקת כתבי שיפוי מראש ובדיעבד לדירקטורים המכהנים בחברה. 5

 38601165,78430.01.2013מ "קווינקו בע )ז.י(

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

הראל השקעות בביטוח ושרותים 

585018מ "פיננסים בע

3,565,81930.01.2013 

15:00

 כמשרד רואי חשבון מבקרים KPMGמינויו מחדש של משרד סומך חייקין . 1מיוחדת

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.חנובר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ. 5

בעד)א(בעד.הדר כדירקטורית בחברה-ליאורה קבורס' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

עבור כהונתו , דירקטור בחברה, אישור תשלום גמול קבוע למר דורון כהן. 8

ר ועדת אשראי של "וכיו )עמיתים(ר ועדת השקעות תלויות תשואה "כסגן יו

.הגופים המוסדיים בקבוצת הראל

בעד)א(בעד

 1120161134,21230.01.2013מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר אהוד גלבוע בעל עניין . 1מיוחדת

.באמצעות חברה בשליטתו, למתן שירותי ליווי וייעוץ פיננסי, בחברה

בעד)א(נגד

ל הכספים של "סמנכ,  אלף אופציות למר דוד בן נעים300אישור הענקת . 2

.החברה

בעד)א(נגד

ל ייצור ותפעול "סמנכ,  אלף אופציות למר נעם כפיר300אישור הענקת . 3

.של החברה

בעד)א(נגד

 109978781,61730.01.2013מ "מיקרונט בע

11:00

לרבות עדכון סעיפי התקנון בעניין שיפוי , אישור שינויים בתקנון החברה. 1שנתית

.וביטוח נושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

מוצע לאשר מתן התחייבות , כמפורט לעיל, בכפוף לאישור תיקון התקנון. 2

.לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אשרור התקשרות החברה בפוליסה הקיימת לביטוח אחריות נושאי משרה . 3

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"אישור תנאי כהונת יו. 4

 698024757,89730.01.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1'ח ו"אג

 6980296030.01.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1

 111476848,61030.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו. חברים3בחירה בנציגות בה יכהנו . 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4בחירה בנציגות בה יכהנו . 2

נגד)א(ד"אין חוו. חברים5בחירה בנציגות בה יכהנו . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מר עופר גזית כחבר הנציגות המשותפת. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מר אדוארד קלר כחבר הנציגות המשותפת. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מר מעין פז כחבר הנציגות המשותפת. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מר דרור מיזרץ  כחבר הנציגות המשותפת. 7

נגד)א(ד"אין חוו.מר רפי ערד כחבר הנציגות המשותפת. 8

בעד)א(ד"אין חוו.מר שמואל אשל כחבר הנציגות המשותפצ. 9

נגד)א(ד"אין חוו.מר ציון בהלול כחבר הנציגות המשותפת.10

נגד)א(ד"אין חוו.ד עודד גולדשטיין כחבר הנציגות המשותפת"עו.11

נגד)א(ד"אין חוו.מר חיים ינאי כחבר הנציגות המשותפת.12

' מינוי משרד גיסן ושות. + ד עופר שפירא  כחבר הנציגות המשותפת"עו.13

.עורכי דין 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי משרד גיסין ושות.14

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי דנצינגר ברימר לוין עורכי דין.15

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי משרד קליר בנימיני עורכי דין. 16

 1118629186,77530.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו. חברים3בחירה בנציגות בה יכהנו . 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4בחירה בנציגות בה יכהנו . 2

נגד)א(ד"אין חוו חברים5בחירה בנציגות בה יכהנו . 3

בעד)א(ד"אין חוו.בחירת מר עופר גזית כחבר הנציגות המשותפת . 4

בעד)א(ד"אין חוו.חירת מר אדוארד קלר כחבר הנציגות המשותפת. 5

נגד)א(ד"אין חוו.ירת מר מעין פז כחבר הנציגות המשותפת. 6

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר דרור מחזרץ כחבר הנציגות המשותפת. 7

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר רפי ערד כחבר הנציגות המשותפת . 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.חירת מר שמואל אשל כחבר הנציגות המשותפת. 9

נגד)א(ד"אין חוו.חירת מר ציון בהלול כחבר הנציגות המשותפת .10

נגד)א(ד"אין חוו.ד עודד גולדשטיין כחבר הנציגות המשותפת"בחירת עו. 11

ד עופר "בחירת עו. +בחירת מר חיים ינאי כחבר הנציגות המשותפת.12

.שפירא  כחבר הנציגות המשותפת

נגד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא כחבר הנציגות המשותפת"בחירת עו.13

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי משרד גיסין ושות עורכי דין.14

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי משרד דנצינגר ברימר לוין עורכי דין.15

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי משרד קליר בנימיני עורכי דין. 16

 1107234136,74730.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו. חברים 3בחירה בנציגות בה יכהנו .  1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4בחירה בנציגות בה יכהנו .  2

נגד)א(ד"אין חוו. חברים 5בחירה בנציגות בה יכהנו .    3

בעד)א(ד"אין חוו.בחירת מר עופר גזית כחבר הנציגות המשותפת .  4

בעד)א(ד"אין חוו.בחירת מר אדוארד קלר כחבר הנציגות המשותפת.  5

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר מעין פז כחבר הנציגות המשותפת.   6

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר דרור מיזרץ  כחבר הנציגות המשותפת. 7

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר רפי ערד כחבר הנציגות המשותפת .  8

בעד)א(ד"אין חוובחירת מר שמואל אשל כחבר הנציגות המשותפת.  9

נגד)א(ד"אין חוובחירת מר ציון בהלול כחבר הנציגות המשותפת.10

נגד)א(ד"אין חוו.ד עודד גולדשטיין כחבר הנציגות המשותפת "בחירת עו.11

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר חיים ינאי כחבר הנציגות המשותפת.12

נגד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא  כחבר הנציגות המשותפת"בחירת עו.13

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי משרד גיסין ושות.14

נגד)א(ד"אין חוומינוי משרד דנצינגר ברימר לוין עורכי דין.15

בעד)א(ד"אין חוו.בנימיני עורכי דין-מינוי משרד קליר.16

 110722625,21930.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו. חברים 3בחירה בנציגות בה יכהנו . 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו. חברים4בחירה בנציגות בה יכהנו .   2

נגד)א(ד"אין חוו. חברים 5בחירה בנציגות בה יכהנו .  3

בעד)א(ד"אין חוו.בחירת מר עופר גזית כחבר הנציגות המשותפת .  4

בעד)א(ד"אין חוו.בחירת מר אדוארד קלר כחבר הנציגות המשותפת.  5

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר מעין פז כחבר הנציגות המשותפת.  6

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר דרור מיזרץ  כחבר הנציגות המשותפת.  7

נגד)א(ד"אין חוו.בחירת מר רפי ערד כחבר הנציגות המשותפת .  8

בעד)א(ד"אין חוו.בחירת מר שמואל אשל כחבר הנציגות המשותפת.  9

נגד)א(ד"אין חוובחירת מר ציון בהלול כחבר הנציגות המשותפת.  10

נגד)א(ד"אין חוו.ד עודד גולדשטיין כחבר הנציגות המשותפת "בחירת עו.11

נגד)א(ד"אין חוובחירת מר חיים ינאי כחבר הנציגות המשותפת.12

מינוי משרד גיסין + .ד עופר שפירא  כחבר הנציגות המשותפת "בחירת עו.13

.עורכי דין' ושות

נגד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.עורכי דין' מינוי משרד גיסין ושות.14



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוומינוי משרד דנצינגר ברימר לוין עורכי דין.15

בעד)א(ד"אין חוובנימיני עורכי דין-מינוי משרד קליר.16

 1098797147,23430.01.2013מ "אלביט הדמיה בע

19:00

נגד)א(ד"אין חוו.וקביעת סמכותיה' ח סדרה ג"מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אג. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.ח "נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אג. 2

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 3

 1090547282,60131.01.2013מ "ג תעשיות בע"שלא

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

פורר את גבאי את קסירר כמשרד רואי , מינויו מחדש של משרד קוסט. 2

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

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 דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונתו של מר זאב מרקמן המכהן כיו. 8

.קיבוץ שמיר, מטעם בעל השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלום בלייר כדירקטור בחברה. 9

מ "מנורה מבטחים החזקות בע

566018

2,225,90731.01.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר חזי צאיג כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

שהינו אחיו של בעל , אישור חידוש הסכם העסקתו של מר גרשון גורביץ. 2

ל חברה "כסמנכ, ר הדירקטוריון שלה מר מנחם גורביץ"השליטה בחברה ויו

.מ"בת של מנורה מבטחים ביטוח בע

בעד)א(בעד

מ "איי ביומדיקל סולושינס בע.אן.די

1103852

26,61431.01.2013 

12:00

אישור התקשרות החברה בהסכם עם אורמד והקצאת ניירות הערך על . 1מיוחדת

.פיו

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת - חלץ -לפידות

1091248

157,06531.01.2013 

11:00

השתת.יח

פות

בהסכם לקבלת  )באמצעות השותף הכללי(אישור התקשרות השותפות . 1

לפיו תשמש לפידות כקבלן הקידוחים בקידוח חלץ , שירותי קידוחים מלפידות

, "הקידוח- "ו" הסכם הקידוח"(אירוס 343/ הנערך בשטח רישיון 42

.)בהתאמה

בעד)א(נגד

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1121474מ "אנרגיה בע

56,45531.01.2013 

11:00

בעד)א(נגד. לתקנון ההתאגדות של החברה46.4אישור תיקון תקנה . 1מיוחדת

מוצע לאחד , בכפוף לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה כמפורט לעיל. 2

את כל המניות הקיימות בהון החברה ולהפחית את הון המניות המונפק 

.בחברה

בעד)א(נגד

מ "מסופי מטען וניטול בע-ממן

238014

236,76531.01.2013 

10:00

כרואה החשבון ' מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן ושות. 1שנתית

,  ועד לתום האסיפה הכללית הבאה2013המבקר של החברה לשנת 

.והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נחמה רונן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון ארנטל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליצור בר נתן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי דבי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול נחום יהלום כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה לוי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביר רווה כדירקטור בחברה.11

 22001217,43931.01.2013מ "סטאר נייט טכנולוגיות בע

12:00

כמשרד רואי חשבון ' מינויו לראשונה של משרד לאון אורליצקי ושות. 1מיוחדת

.מבקרים של 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

 )סטאר מערכות בטחוניות(אס .די.אס

296012מ "בע

34,91431.01.2013 

11:00

כמשרד רואי חשבון ' מינויו לראשונה של משרד לאון אורליצקי ושות. 1מיוחדת

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

  10816031,060,77803.02.2013מ "פלסאון תעשיות בע

 9:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

ירון , יורם דרור, גרשון פלג, ה שאול אשכנזי"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.כדירקטורים בחברה )יהלום(ה תמר אנגל ומירי קולניק "מאיר בראון וה, אסף

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

 109595974,38003.02.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

11:00

מבוטלתמבוטלת.העמדה לפירעון מיידי. 1מבוטלת

 1126176003.02.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

11:00

מבוטלתמבוטלת.העמדה לפירעון מיידי. 1מבוטלת

 6990171,172,67504.02.2013מ "חברה לנכסים ולבנין בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יחזקאל דסקל כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 110346497,40904.02.2013מ "אורתם סהר הנדסה בע

13:00

וסיום כהונתם , משרד ברייטמן אלמגור, מינוי רואה חשבון מבקר לחברה. 1מיוחדת

.של רואי החשבון המבקרים המכהנים

בעד)א(בעד

 1105089230,70804.02.2013מ "אלעזרא החזקות בע

15:45

בעד)א(ד"אין חוו.שחרור השעבוד על המניות הנוספות. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ח" מיליון ש20פדיון מוקדם בסכום . 2

 719007711,10204.02.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להסדר פשרה בנוגע לקרקע ברמת גן. 1ח"אג

 719015053,12504.02.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע לפשרה בנוגע לקרקע ברמת גן.  1ח ו"אג

 719016832,66004.02.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להסדר פשרה בנוגע לקרקע ברמת גן. 1ח ה"אג

 6370068004.02.2013מ "טאו תשואות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של מתווה להסדר. 1נדחית

 6370126004.02.2013מ "טאו תשואות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מתווה ההסדר. 1ח"אג

 7190184004.02.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

15:30

ח ד "אג

חש 

10/12

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להסדר פשרה בנוגע לקרקע ברמת גן. 1

 11226544,78305.02.2013מ "גליקומיינדס בע

11:00

עירית בן עמי ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

בן עמי ומר יואל מטות וכן הכללתם בהסדר ' אישור הענקת כתב שיפוי לגב. 2

הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה החל ממועד 

.מינוים

בעד)א(נגד

 443010005.02.2013מ "תדביק בע

10:00

דיון)א(דיון.2011חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת "דיון בדו. 1שנתית

אלי מרון , מרון גרינברג, אישור מינויים מחדש של הדירקטורים אילן דרורי. 2

ומשה וקסלר כדירקטורים בחברה ומינוי מר מיקי סתיו לכהן כדירקטור בלתי 

.תלוי

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויה לראשונה של הגברת רנית רנד כדירקטורית בחברה. 3

ח זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של החברה חלף רואי "מינוי משרד רו. 4

החשבון הנוכחיים וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי 

.החשבון המבקרים

בעד)א(בעד

מ "קלרום רכב וציוד הנדסי בע

118018

28,17405.02.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיר קליין כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צביקה קורן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.לילא מעאמרה כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד רזניק פז נבו ושות. 5

.של 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

 11055351,083,85205.02.2013. וי.קרדן אן

17:00

טרם )א(ד"אין חוודיווח. 1נדחית

ננעלה 

התקי

 1113034911,63405.02.2013. וי.קרדן אן

17:00

טרם )א(ד"אין חוודיווח. 1נדחית

ננעלה 

התקי

 1087949462,19406.02.2013. וי.קרדן אן

12:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר קור ואן דן בוס כדירקטור שאינו אקזקוטיבי. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אלי סיינסטרה כדירקטורית שאינה אקזקוטיבית' אישור מינוייה של גב. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר יוסף גרינפלד כדירקטור שאינו אקזקוטיבי. 3

בעד)א(נגד.אישור מינוי של מר איתן רכטר כדירקטור שאינו אקזקוטיבי. 4

בעד)א(נגד.ל החברה"אישור תיקון תנאי האופציות שיוענקו למנכ. 5

בעד)א(נגד.אישור קביעת תגמול למר קור ואן דן בוס. 6

בעד)א(נגד.אישור קביעת תגמול למר יוסף גרינפלד. 7

בעד)א(נגד.אישור קביעת תגמול למר איתן רכטר. 8

בעד)א(נגד.אלי סיינסטרה' אישור קביעת תגמול לגב. 9

 722314964,67306.02.2013מ "בנק אגוד לישראל בע

12:00

בהתאם , אישור מינויו מחדש של מר זלמן סגל כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

.להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.העוסקת בנושא השיפוי,  לתקנון הבנק128.1אישור תקנה . 2

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1082114

11,24406.02.2013 

11:00

, מ"אחזקות בע )אייץ.אי.פי(-אישור הסדר חלוקת העלויות בין פרימיום . 1מיוחדת

שנים  )3(לבין החברה לתקופה של שלוש , בעלת השליטה בחברה בעקיפין

 לרבות כל הפעולות אשר ינבעו מאישור 2012, בספטמבר 24החל מיום 

.ההסדר חלוקת העלויות

)א(בעד

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

26,32706.02.2013 

16:30

סדרה (דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב . 1ח א"אג

.)'א

בעד)א(ד"אין חוו

 1098789130,35806.02.2013מ "אלביט הדמיה בע

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.'ב- ו' מינוי נציגות משותפת לסדרות א. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.חבר אחד- 'מספר חברי הנציגות המשותפת מטעם סדרה א. 2

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.שני חברי נציגות- 'מספר חברי הנציגות המשותפת מטעם סדרה א. 3

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר דרור יעקובסון: זהות חברי הנציגות המשותפת. 4

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא"עו: זהות חברי הנציגות המשותפת. 5

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר דוד עובדיה: זהות חברי הנציגות המשותפת. 6

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר מעיין פז: זהות חברי הנציגות המשותפת. 7

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר אוהב קלוני: זהות חברי הנציגות המשותפת. 8

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.ד גדעון קירש"עו: זהות חברי הנציגות המשותפת. 9

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר רפי ערד: זהות חברי הנציגות המשותפת.10

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות נפרדת לסדרה א.11

נעילה )א(ד"אין חוו.חבר אחד- ' מספר חברי הנציגות הנפרדת מטעם סדרה א.12

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.שני חברי נציגות- ' מספר חברי הנציגות הנפרדת מטעם סדרה א.13

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.שלושה חברי נציגות- ' מספר חברי הנציגות הנפרדת מטעם סדרה א.14

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דרור יעקובסון: זהות חברי הנציגות לסדרה א.15

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.עופר שפירא: זהות חברי הנציגות לסדרה א.16

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.מעיין פז: זהות חברי הנציגות לסדרה א.17

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.אוהד אלוני: זהות חברי הנציגות לסדרה א.18

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.גדעון קירש: זהות חברי הנציגות לסדרה א.19

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.רפי ערד: זהות חברי הנציגות לסדרה א.20

ללא קבלת

בעד)א(ד"אין חוו.ד גיא גיסין"באמצעות עו' מינוי משרד עורכי דין גיסין ושות.21

נגד)א(ד"אין חוו.ד גדעון קירש"מינוי משרד עורכי דין גדעון קירש באמצעות עו.22

נגד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא"באמצעות עו' מינוי משרד עורכי דין שפירא ושות.23

 109880513,65806.02.2013מ "אלביט הדמיה בע

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.'ב- ו' נציגות משותפת לסדרות א. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.מינוי חבר נציגות נוסף. 2

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא"עו. 3

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.ד גדעון קירש"עו. 4

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר דרור יעקובסון. 5

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר דוד עובדיה. 6

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר מעיין פז. 7

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מר אוהד אלוני. 8

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הורד )א(ד"אין חוו.מר רפי ארד. 9

מסדר 

היום

 7770372,301,14007.02.2013מ "שופרסל בע

13:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביהו אולשנסקי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "קבוצת כרמל השקעות בע

1086297

2,42207.02.2013 

11:00

אישור התקשרותה של החברה בהסכם המיזוג עם חברה פרטית בבעלות . 1שנתית

במסגרתו יעבירו בעלי המניות את מניותיהם בחברה , בעלי השליטה בחברה

.לבעלות השליטה

בעד)א(בעד

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

221,24207.02.2013 

10:00

בעד)א(נגד.ל החברה"כמנכ, אישור תנאי ההעסקה בין החברה לבין מר מרדכי פרידמן. 1מיוחדת

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

239,84907.02.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

56,07807.02.2013 

17:00

השתת.יח

פות

אישור החלטה בדבר אישור הגדלת הון השותפות והסמכת השותף הכללי . 1

לבצע גיוס הון בדרך של הנפקה ללא תמורה של כתבי אופציה הניתנים 

.למימוש ליחידות השתתפות

בעד)א(בעד

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240080

18,67307.02.2013 

10:30

בעד)א(ה.אין ח.מינוי נציגות. 1נדחית

נגד)א(ה.אין ח1חבר נציגות . 2

בעד)א(ה.אין ח. חברי נציגות2. 3

נגד)א(ה.אין ח. חברי נציגות3. 4

בעד)א(ה.אין ח.מר ניר איל שליידר כחבר נציגות. 5

בעד)א(ה.אין ח.ד רונן ציטבר כחבר נציגות"עו. 6

נגד)א(ה.אין ח.מר מעיין פז כחבר נציגות. 7

 10951406,70310.02.2013מ "נסווקס בע

11:00

 Gillbood.אישור התקשרות החברה בהסכם הצעה פרטית עם חברת . 1מיוחדת

Trading S.A

בעד)א(בעד

 Incumed.אישור התקשרות החברה בהסכם הצעה פרטית עם חברת . 2

SPV

בעד)א(בעד

 109304610,10210.02.2013מ "גול פרטנרס בע

11:00

-  ו2010דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

 וכן דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור 2011,

.שירותים שאינם שירותי ביקורת

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק גילון כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל ביגון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב גילון כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי שני כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.פנינה דבורין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 7

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 8. 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 64903121,193,13510.02.2013מ "כור תעשיות בע

16:00

נעילה )א(ד"אין חוו.צגת מצב עיסקי. 1ח"אג

ללא קבלת

 6490353484,58810.02.2013מ "כור תעשיות בע

16:00

נעילה )א(ד"אין חוו.הצגת מצב עיסקי. 1ח"אג

ללא קבלת

 649036152,80410.02.2013מ "כור תעשיות בע

16:00

נעילה )א(ד"אין חוו.הצגת מצב עיסקי. 1ח"אג

ללא קבלת

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

31,10910.02.2013 

13:30

מבוטלתמבוטלת.דחיית המועדים לרישום או תיקון או הסרה של השעבודים. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.ל"תיקון שטר הנאמנות באופן שתבוטל הדרישה לתיקון רישום שעבודי חו. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

לאשר תיקון שטר הנאמנות באופן שיידחה המועד לחתימת מסמכי . 3

.ל"שעבודי חו

מבוטלתמבוטלת

מ "דמרי בניה ופיתוח בע.ח.י

1090315

433,64411.02.2013 

10:00

בתו של בעל השליטה , שרין דמרי' אישור התקשרות החברה עם גב. 1מבוטלת

.בהסכם לפיו תרכוש שרין מהחברה דירה באשקלון, בחברה

מבוטלת)א(נגד

בנו של בעל השליטה בחברה , אישור התקשרות החברה עם מר חזי דמרי. 2

.בהסכם לפיו ירכוש מהחברה דירה בנתניה, ונושא משרה בכירה בחברה

מבוטלת)א(נגד

בנו של בעל השליטה בחברה , אישור התקשרות החברה עם מר חזי דמרי. 3

.בהסכם לפיו ירכוש מהחברה דירה בנתיבות, ונושא משרה בכירה בחברה

מבוטלת)א(נגד

בנו של בעל השליטה , אישור התקשרות החברה עם מר אופיר דמרי. 4

.בהסכם לפיו ירכוש אופיר מהחברה דירה בנתניה, בחברה

מבוטלת)א(נגד

, בעל השליטה בחברה, אישור התקשרות החברה עם מר יגאל דמרי. 5

רעייתו ונושאת משרה , איריס דמרי' וגב, ל בחברה"המכהן כדירקטור וכמנכ

בהסכם לפיו ירכשו בעל השליטה ואיריס מהחברה דירה , בכירה בחברה

.בנתניה

מבוטלת)א(נגד

מ "אפריקה ישראל מגורים בע

1097948

540,39311.02.2013 

11:00

פרויקט - מ "אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע. 1מיוחדת

.אשר הינה בעלת השליטה בחברה, גני סביון

בעד)א(בעד

מ " החזקות בע365המשביר 

1104967

7,76411.02.2013 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 2

ללא קבלת

מ " החזקות בע365המשביר 

1122282

56,32811.02.2013 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח ב"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 2

ללא קבלת

 11055351,170,60311.02.2013. וי.קרדן אן

12:00

לאשר תיקון לשטר הנאמנות המקורי על תוספותיו ונספחיו אשר נחתם בין . 1ח א"אג

.2007 בפברואר 22ביום   )'סדרה א(החברה לנאמן לאגרות החוב 

בעד)א(ד"אין חוו

 1113034974,59711.02.2013. וי.קרדן אן

12:00

לאשר תיקון לשטר הנאמנות המקורי על תוספותיו ונספחיו אשר נחתם בין . 1ח ב"אג

.2007 בפברואר 22ביום   )'סדרה א(החברה לנאמן לאגרות החוב 

בעד)א(ד"אין חוו

יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה .ב

1097229מ " בע1988

91,60012.02.2013 

12:00

נגד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים גליק כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

נגד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר גרשון קציר כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.ר זין רייך כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו לראשונה של ד. 3

 103010150,61312.02.2013מ " בע1טיב טעם הולדינגס 

10:00

חברה בבעלות מלאה , מ"אישור התקשרות מעדני מזרע תעשיות מזון בע. 1מיוחדת

דירקטורבעל , קרובו של מר חגי שלום, עם מר יורם ויצמן, של החברה

, בהסכם העסקה לתפקיד מנהל אדמיניסטרטיבי, השליטה בחברה

.לוגיסטיקה וכח אדם במעדני מזרע

בעד)א(בעד

, קרובו של מר חגי שלום, אישור התקשרות החברה עם מר אסף גרוס. 2

בכתב שיפוי אשר אושר באסיפת בעלי , החל ממועד מינויו כדירקטור בחברה

.2011 בנובמבר 3מניות החברה ביום 

בעד)א(בעד

אסתר אלדן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' אישור מינוי הגב. 3

, קרי, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה,  שנים3כהונה נוספת בת 

.2013 בפברואר 16החל מיום 

בעד)א(בעד

אלון החזקות ברבוע כחול ישראל 

1082551מ "בע

629,46912.02.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו 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 מינויו מחדש של מר אברהם מירון 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 מרדכי ונטורה 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

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. 9

 8220151,406,45613.02.2013מ "מלונות דן בע

10:00

המכהן כדירקטור  )רוזנטל(אישור תנאי כהונתו של מר אברהם רוזן טל . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

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

 74501843,33613.02.2013מ "ן בע"פוליגון נדל

11:00

וזאת , ל החברה"אישור הענקת כתב שיפוי למר אמיר כהן המכהן כמנכ. 1מיוחדת

.ל החברה"בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו כמנכ

בעד)א(בעד

, אישור הענקת כתב שיפוי למר יעקב מימון מבעלי השליטה בחברה. 2

וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו , ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

ר דירקטוריון החברה"כיו

בעד)א(בעד

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

.מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 11701017,84313.02.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

10:30

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1שנתית

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח עתידיות. 2

ריטה בעל טכסא ' יגאל שטייף והגב, ה גדעון חסדאי"אישור הכללת ה. 3

.בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיות, המכהנים כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

 108068827,10713.02.2013מ "איזי אנרגיה בע

10:00

ר אלי זהבי כלפי החברה וכלפי החברה "אישור הסרת התחייבות של ד. 1מיוחדת

EZ USA.נכדה של החברה 

בעד)א(נגד

ר אורן זהבי כלפי החברה וכלפי החברה "אישור הסרת התחייבות של ד. 2

EZ USA.נכדה של החברה 

בעד)א(נגד

מ "ר הנדסה ופיתוח בע.ס.ב

1107085

013.02.2013 

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח עתידיות. 2

מדלן כהן ' אבי נוה והגב, יורם בוכנר, ה אדורם הדרי"אישור הכללת ה. 3

.בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיות, המכהנים כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

מ "ספאנטק תעשיות בע. ר.נ

1090117

313,08913.02.2013 

10:00

 לרבות 2011,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

.בשכר טרחה רואי חשבון מבקרים

בעד)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן עירוני כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.יעל גיט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

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

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1118496

29,13713.02.2013 

13:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

  117016645,67913.02.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד כניסתו לתוקף של הפירוק הזמני. 1ח"אג

  1170190013.02.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:00

ח ט "אג

חש 

12/12

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד כניסתו לתוקף של הפירוק הזמני. 1

  1170141013.02.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:00

דיון)א(דיון.דיווח. 1ח"אג

מ "פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע

1102219

40,34514.02.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

רמי פרידנזון ודוד פרידנזון , ה אלון פרידנזון"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

כרואי חשבון ' מינויים מחדש של משרד זיו האפט ואונגר כהן ושות. 3

מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרם

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 4

ה דוד פרידנזון ורמי "אישור המשך התקשרות בהסכם שכירות עם ה. 5

.בעלי השליטה בחברה, פרידנזון

בעד)א(נגד

 1081983154,60514.02.2013מ "פילת גרופ בע

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר נושים. 1נדחית

 108495366,71114.02.2013מ "סינאל מלל פייווי בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה. 1שנתית

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

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

בעד)א(נגד.גילת בוגנים כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בהתאם לתנאים המפורטים , גילת בוגנים' אישור הענקת כתב שיפוי לגב. 5

.בכתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בנוסח המקובל בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ברק עוזיאל. 6

)א(בעד.לימור מגן תלם כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.לימור מגן תלם' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב. 8

אישור מינויו לראשונה של מר יצחק איזו שלומוביץ כדירקטור חיצוני . 9

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתו והעסקת של מר יצחק איזו שלומוביץ.10

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים .11

.שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

כמשרד רואי חשבון ' זהר ושות, אלמגור, מינויו מחדש של משרד בריטמן.12

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .13

 13201946,15814.02.2013מ "קמור בע

11:30

לתקופת , אישור מינויו של מר שלמה שחר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

.בת שלוש שנים, כהונה

בעד)א(בעד

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

 77801945,93614.02.2013מ "י כבלים בע'סינרג

11:00

 3- ול2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.2012הרבעונים הראשונים לשנת 

דיון)א(דיון

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

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מאל כדירקטור חיצוני בחברה'אישור מינויו מחדש של מר שאול ג. 3

מרכז חומרי בניה וקרמיקה -מרחב

384016מ "בע

219,88914.02.2013 

12:00

דיון)א(דיון2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר גולן  כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בנימין ספורטה כדירקטור בחברה. 5

כמשרד רואי חשבון ' זהר ושות, אלמגור, מינויו מחדש של משרד בריטמן. 6

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מירי נוה כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. 8

 109708817,13814.02.2013מ "יורו גלוב בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 1נדחית

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה 

1119924שותפות מוגבלת 

84,33614.02.2013 

13:00

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות8.1לתקן את סעיף . 1

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.1.10למחוק את סעיף . 2

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות17.2לתקן את סעיף . 3

בעד)א(בעד.א להסכם הנאמנות18.2לתקן את סעיף . 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.3לתקן את סעיף . 5

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.4לבטל את סעיף . 6

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.5לתקן את סעיף . 7

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות18.6לתקן את סעיף . 8

בעד)א(בעד להסכם הנאמנות18.10למחוק את סעיף . 9

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות תתי סעיפים18להוסיף בסוף סעיף .10

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות תתי סעיפים18להוסיף בסוף סעיף .11

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות תת סעיף18להוסיף בסוף סעיף .12

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות20.3לתקן את סעיף .13

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות20.4לתקן את סעיף .14

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות סעיף20.4להוסיף בסוף סעיף .15

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות25.2לתקן את סעיף .16

בעד)א(בעד. להסכם השותפות9.1.3לתקן את סעיף .17

בעד)א(בעד. להסכם השותפות9.4.1לתקן את סעיף .18

בעד)א(בעד. להסכם השותפות10לתקן את סעיף .19

נגד)א(נגד. להסכם השותפות11לתקן את סעיף .20

להסכם  )ב(11.3לתקן את סעיף ,  לעיל20בכפוף לאישור החלטה .21

.השותפות

נגד)א(נגד

לאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,  לעיל20בכפוף לאישור החלטה .22

.וכתבי פטור מאחריות

נגד)א(נגד

בעד)א(בעד.א להסכם השותפות13להוסיף את סעיף .23

בעד)א(בעד. להסכם השותפות14.2לתקן את סעיף .24

 108357558,59814.02.2013מ "נעמן פורצלן בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שינוי שם החברה. 1מיוחדת

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

2,95414.02.2013 

10:30

נגד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות לביצוע עסקה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.החלטה על הגשת בקשת פירוק. 2

  79801211,238,37814.02.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

 9:00

הרחבת סמכויות הנציגות המשותפת ומתן הוראה לנאמן לנקוט בהליכים . 1ח ז"אג

.משפטיים

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן ליטול הלוואה לשם מימון ההליכים המשפטיים. 2

  798013937,32414.02.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

 9:00

הרחבת סמכויות הנציגות המשותפת ומתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים . 1ח"אג

.משפטיים 

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן ליטול הלוואה לשם מימון ההליכים המשפטיים. 2

  7980154661,73914.02.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

 9:00

הרחבת סמכויות הנציגות המשותפת ומתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים . 1ח ט"אג

.משפטיים

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן ליטול הלוואה לשם מימון ההליכים המשפטיים. 2

  7980162370,31914.02.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

 9:00

הרחבת סמכויות הנציגות משותפת ומתן הוראה לנאמן לנקוט בהליכים . 1ח י"אג

.משפטיים

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן ליטול הלוואה לשם מימון ההליכים המשפטיים. 2

 373029832,18714.02.2013מ "אאורה השקעות בע

14:30

ח "אג

להמרה 

1סד 

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הבהרה לנאמן. 1

 42201449017.02.2013מ "אקורד בע. אר.אס

10:00

ר דירקטוריון החברה החל "אישור ואשרור מינויו של מר יצחק שרם ליו. 1נדחית

 וזאת בנוסף לכהונתנו 2012, ביוני 30 ועד ליום 2012 בדצמבר 31מיום 

.ל החברה בלא תמורה כספית נוספת"כמנכ

בעד)א(בעד

 29701016,22217.02.2013מ "אברות תעשיות בע

11:00

בעד)א(נגד.ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו של מר צביקה בר המכהן כמנכ. 1שנתית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 555009045,19217.02.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן והנציגות לנקוט בהליכים משפטיים. 2

 555010811,06717.02.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן והנציגות לנקוט בהליכים משפטיים. 2

 555011630,81017.02.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 1ח ג"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן והנציגות לנקוט בהליכים משפטיים. 2

 109595979,73517.02.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

12:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 1126176017.02.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

12:30

ח א "אג

4/12חש 

טרם )א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 1

ננעלה 

התקי

 108234628,20518.02.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אריק פנט. 1ח"אג

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יצחק תמיר. 2

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, ד ארקין'אישור מינויו מחדש של מר ג. 3

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מוטיל. 4

 )PWC(אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 5

החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית -כרואה

.וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, הבאה של החברה

בעד)א(בעד

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 6

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

 726018358,23018.02.2013מ "בנק ירושלים בע

10:00

בהתאם , אישרור מינויו של מר אדיב ברוך כדירקטור חיצוני בבנק. 1מיוחדת

.להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

  726018391,72618.02.2013מ "בנק ירושלים בע

 9:45

, אירה סובל כדירקטורית חיצונית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 1שנתית

 להוראות ניהול בנקאי תקין וכדירקטורית בלתי תלויה 301בהתאם להוראה 

.בהתאם להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

  1091032018.02.2013מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

 9:30

לכתב הצבעה ' לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ב. 1ח"אג

.זה

בעד)א(ד"אין חוו

לכתב הצבעה ' לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ג. 2

.זה

בעד)א(ד"אין חוו

  1125376018.02.2013מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

 9:30

ח א "אג

חש 

12/11

לכתב הצבעה ' לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ב. 1

.זה

בעד)א(ד"אין חוו

לכתב הצבעה ' לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ג. 2

.זה

בעד)א(ד"אין חוו

 698024761,20018.02.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן באשר להמשך ניהול משא ומתן. 1'ח ו"אג

 6980296018.02.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

ח ו "אג

1/12חש 

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן באשר להמשך ניהול משא ומתן. 1

 )1973(מרדכי אביב תעשיות בניה 

444018מ "בע

45,80019.02.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור . 2

.2011שירותים נוספים בשנת 

דיון)א(בעד

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד מיכאל ברזילי ושות. 3

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אסף אביב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.איה אביב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.רות רלבג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

מ "רפק תקשורת ותשתיות בע

769026

68,80619.02.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 25801282,66319.02.2013מ "תדיראן הולדינגס בע

10:00

בתו של בעל , מורן ממרוד' אישור התקשרותה שלה החברה עם גב. 1מיוחדת

כמנהלת רכש של חטיבת החשמל של , השליטה בחברה מר משה ממרוד

.החברה

בעד)א(נגד

לימיטד . סיביל יורופ פאבליק קו

1105246

019.02.2013 

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.עדכון מפי מפרק החברה בדבר פעילותו . 1ח"אג

ללא קבלת

 5650108,491,96620.02.2013מ "דלק מערכות אנרגיה בע

10:00

לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר זאב גנות כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

.כהונה נוספת בת שלוש שנים

בעד)א(בעד

 109617185,99420.02.2013מ "מדיגוס בע

17:30

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה עם אורבימד בהסכם הקצאה. 1נדחית

מוצע לאשר את מינויו של מר ,  לעיל1בכפוף לאישור ההתקשרות בסעיף . 2

לרבות התחייבות לשיפוי ופטור והכללה , ניסים דרוויש כדירקטור בחברה

.ר החברה"וכן כיו, בביטוח

בעד)א(נגד

' מוצע לאשר את מינויה של גב,  לעיל1בכפוף לאישור ההתקשרות בסעיף . 3

לרבות התחייבות לשיפוי ופטור והכללה , ענת נשיץ כדירקטורית בחברה

.בביטוח

בעד)א(נגד

מוצע לאשר את מינויו של מר ,  לעיל1בכפוף לאישור ההתקשרות בסעיף . 4

לרבות התחייבות לשיפוי ופטור והכללה , ארז חימוביץ כדירקטור בחברה

.בביטוח

בעד)א(נגד

מוצע לאשר את מינויו של מר ,  לעיל1בכפוף לאישור ההתקשרות בסעיף . 5

לרבות התחייבות לשיפוי ופטור והכללה , כריס רולאנד כדירקטור בחברה

.בביטוח

בעד)א(נגד

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן 

N.V 1087659

645,69420.02.2013 

10:00

 22אשר יחולק ביום , דולר'  מ6-אישור חלוקת דיבידנד בסך של כ. 1מיוחדת

.2013בפברואר 

בעד)א(בעד

 5490142,47120.02.2013מ "פרופיט תעשיות בניה בע

11:00

כרואה חשבון המבקר של ', מינוי משרד רואי חשבון שטראוס לזר ושות. 1שנתית

החברה חלף משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת 

.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1098797114,56720.02.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.הצטרפות לנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

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

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.מודעות בעיתונים- תיקון שטר הנאמנות . 3

מסדר 

היום

 132013433,60020.02.2013מ "קמור בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים . 1נדחית

 132011829,76120.02.2013מ "קמור בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 1נדחית

 1320167020.02.2013מ "קמור בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 1נדחית

 813014882,40121.02.2013מ "מפעלי ברונוס בע-סנו

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יהודה נסרדישי כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

אישור הענקת כתב שיפוי למר יהודה נסרדישי וכן הכללתו בהסדר הביטוח . 2

.לאחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה

בעד)א(בעד

 1125012517,91021.02.2013מ "שמן משאבי נפט וגז בע

12:00

למר יוסי , ח" אלף ש624אישור הענקת מענק חד פעמי בסך כולל של עד . 1מיוחדת

.ל החברה"מנכ, לוי

בעד)א(נגד

 109957125,81321.02.2013מ "ר קפיטל בע'קסניה ונצ

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בועז ליננברג כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור מתן גמול שנתי , בכפוף למינויו מחדש של מר ליננברג כאמור לעיל. 2

כפי שנקבע , בגובה הסכום המזערי, וגמול השתתפות למר בועז ליננברג

.בתקנות הגמול

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור הענקת כתב , בכפוף למינויו מחדש של מר ליננברג כאמור לעיל. 3

וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות , התחייבות לשיפוי למר בועז ליננברג

.דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(נגד

אישור מתן התחייבות , בכפוף למינויו מחדש של מר ליננברג כאמור לעיל. 4

.להענקת פטור מאחריות למר בועז ליננברג בגין הפרת חובת זהירות

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ציפורה קרפל כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

אישור מתן גמול שנתי , קרפל כאמור לעיל' בכפוף למינויה מחדש של גב. 6

כפי שנקבע בתקנות , בגובה הסכום המזערי, קרפל' וגמול השתתפות לגב

.הגמול

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב , קרפל כאמור לעיל' בכפוף למינויה מחדש של גב. 7

וכן הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות , קרפל' התחייבות לשיפוי לגב

.דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(נגד

אישור מתן התחייבות , קרפל כאמור לעיל' בכפוף למינויה מחדש של גב. 8

.קרפל  בגין הפרת חובת זהירות' להענקת פטור מאחריות לגב

בעד)א(נגד

, ענת סגל'  אופציות לא רשומות למסחר לגב200,000של , אישור הקצאה. 9

.ל החברה"דירקטורית ומנכ

בעד)א(נגד

 11226543,51421.02.2013מ "גליקומיינדס בע

11:00

)א(נגד.אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה וביצוע הקצאה פרטית. 1מיוחדת

 404012143,99421.02.2013מ "מעיינות עדן בע

10:00

 15ל החברה החל מיום "אישור תנאי כהונתו של מר עמוס אפשטיין כמנכ. 1מיוחדת

. שנים3 למשך תקופה של 2013, בינואר

בעד)א(בעד

מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

1085497

259,30321.02.2013 

11:00

, של החברה )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1מיוחדת

.2031 בדצמבר 31באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום ,  חודשים9-בכ

)א(בעד

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

6390207

1,201,16221.02.2013 

10:00

מ כנאמן למחזיקי אגרות "בע )1975(אישור מינויה של הרמטיק נאמנות . 1ח ו"אג

.מ"במקום יובנק חברה לנאמנות בע, של החברה )'סדרה ו(החוב 

בעד)א(בעד

 109878956,87921.02.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות ומתן הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים. 1ח"אג

 10988055,80721.02.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות ומתן הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים. 1ח"אג

 52601289,79224.02.2013מ "רבד בע

10:00

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 יגאל אהובי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רמי רינגל כדירקטור בחברה. 5

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 6

.)לרבות בעלי השליטה בחברה וקרוביהם(משרה כולל סעיפי השינוי 

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 7

.)לרבות בעלי השליטה בחברה וקרוביהם(משרה לא כולל סעיפי השינוי 

בעד)א(בעד

פי עיבוד אותות ביולוגיים .אס.בי

1097054מ "בע

9,05924.02.2013 

10:00

בעד)א(בעד.מיכאל אלדר כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו של פרופ. 1מיוחדת

אישור תנאי התקשרות עם מר נעם אלון בקשר עם שירותיו להבאת . 2

.והשלמת עסקת מיזוג לחברה

בעד)א(נגד

מ "בע )1982(ארן מחקר ופיתוח 

1085265

54,74825.02.2013 

10:00

נגד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 1נדחית

מוצע , בכפוף לאישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כאמור לעיל. 2

אשר הוצאו לנושאי , לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי הקיימים בחברה

לרבות נושאי משרה שהינם בעלי , משרה ודירקטורים המכהנים בחברה

.שליטה בחברה

נגד)א(נגד

מוצע להרחיב את פוליסת , בכפוף לאישור תיקון כתב השיפוי כאמור לעיל. 3

.ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה הקיימת בחברה

נגד)א(נגד

מר , ל הכספים בחברה"אישור הקצאת אופציות באמצעות נאמן לסמנכ. 4

.אבי חי

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 5

31.12.2011.ביום 

דיון)א(דיון

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם זכאי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אורית סתו כדירקטורית בחברה' אישור מינויו מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון זכאי כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור בחברה.10

- כרואהBDOאישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט .11

החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, החברה

בעד)א(בעד

 108143949,51025.02.2013מ "לודן חברה להנדסה בע

15:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

 Baker(כהן טבח & טבת , סבו, עידן, מינויו מחדש של משרד הורוביץ. 2

Tilly(  כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי וינטר כדירקטור בחברה. 5

מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

6380083

11,45825.02.2013 

13:00

טרם )א(ד"אין חוו..דיווח. 1ח ג"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דיון. 2

ננעלה 

התקי

 108092834,89426.02.2013מ "אינטר תעשיות בע

14:00

מבעלי השליטה , אישור התקשרות החברה עם מר אריה קורוטקין. 1נדחית

.ל ודירקטור בחברה"כמנכ, בחברה

בעד)א(בעד

 )1986(טלדור מערכות מחשבים 

477018מ "בע

77,44526.02.2013 

11:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואל רוזנטל כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן חורש כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל לביא יודלביץ כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(בעד.עפרה בראון כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

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

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "אישור ואשרור התקשרות החברה עם מנורה חברה לביטוח בע.10

.בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1106996370,60026.02.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

' עד ז' ה- ו1הצטרפות לנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות . 1ח"אג

.של החברה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוותיקון שטר הנאמנות. 2

 698024762,02826.02.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 6980296026.02.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 3190014026.02.2013מ "פטרו גרופ בע

11:30

מבוטלתמבוטלת.ח"אסיפות אג. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.ח"אסיפות אג. 2

 109595980,53726.02.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

13:00

טרם )א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 1126176026.02.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

13:00

ח א "אג

4/12חש 

טרם )א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 1

ננעלה 

התקי

 328013300,02727.02.2013מ "פריורטק בע

11:00

בעד)א(בעד.פיין כדירקטורית חיצונית בחברה-אסנת הלל' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

 209015501,75627.02.2013מ "איילון אחזקות בע

17:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל קניג כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 54401528,97327.02.2013מ "קרן מידאס השקעות בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור התקשרות החברה בהסכמי הלוואה וביצוע הקצאה פרטית. 1מיוחדת

לים "אישור הארכת תקופת מימוש של כתבי האופציה שהוענקו למנכ. 2

.המשותפים של החברה שהינם קרובים של בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 130013103,67927.02.2013מ "זנלכל בע

11:00

ר הדירקטוריון ובעל "יו, ל"מנכ, אישור תנאי העסקה של מר יעקב שינפלד. 1מיוחדת

 1.1.2013.לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום , השליטה בחברה

חברה פרטית בבעלותו של " - שיאד"האישור הנו להסכם ניהול עם חברת 

.מר יעקב שינפלד

בעד)א(בעד

 55601917,36827.02.2013מ "אדן תגליות אנרגיה בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור איחוד וחלוקה מחדש של הון החברה. 1מיוחדת

אישור הטיפול בשברים שיווצרו כתוצאה , בכפוף לאישור איחוד ההון. 2

.מאיחוד ההון

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה, בכפוף לאישור איחוד ההון. 3

 402010315,28427.02.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

14:00

נגד)א(ד"אין חוו.לאסור את התקשרות החברה בהסכם הגישור המתוקן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 2

מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע

1087824

227,53528.02.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר רבינוביץ כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "אולטרה אקוויטי השקעות בע

448019

41,00628.02.2013 

11:00

. אורלי טל כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1שנתית

.המועמדת הוצעה על ידי לשכת עורכי הדין

נגד)א(בעד

. אישור מינויו לראשונה של מר ליאור שפירא כדירקטור חיצוני בחברה. 2

.המועמד הוצע על ידי לשכת עורכי הדין

נגד)א(בעד

. אישור מינויו לראשונה של מר אשר דויטש כדירקטור חיצוני בחברה. 3

.בעלת מניות בחברה, יעל מאור' המועמד הוצע על ידי גב

נגד)א(בעד

מירית חביה דגן כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 4

.בעלת מניות בחברה, יעל מאור' המועמדת הוצעה על ידי גב. בחברה

נגד)א(בעד

 1116847166,85828.02.2013מ " בע1גינדי השקעות 

14:00

, אישור תיקון כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 1נדחית

.שהינם מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור תיקון התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה . 2

.של החברה

בעד)א(בעד

אישור תיקון שטר הנאמנות בנושא אישור עסקאות עם בעלי השליטה . 3

.בחברה

נגד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור עסקה להשתתפות בעלת השליטה לשימוש במשרדי החברה. 4

בעד)א(בעד.אישור הסדר הקצאת עובדים בין החברה לבין בעלת השליטה. 5

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

81,32928.02.2013 

10:30

נגד)א(ד"אין חוו".אופציית אלשטיין"להורות לנאמנים להסכים להארכת מועד המימוש של . 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

298,05328.02.2013 

10:30

נגד)א(ד"אין חוו".אופציית אלשטיין"להורות לנאמנים להסכים להארכת מועד המימוש של . 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

35,57528.02.2013 

10:30

נגד)א(ד"אין חוו".אופציית אלשטיין"להורות לנאמנים להסכים להארכת מועד המימוש של . 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360035

028.02.2013 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו".אופציית אלשטיין"להורות לנאמנים להסכים להארכת מועד המימוש של . 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

028.02.2013 

10:30

בעד)א(ד"אין חוו".אופציית אלשטיין"להורות לנאמנים להסכים להארכת מועד המימוש של . 1ח"אג

 109714613,19103.03.2013מ "קפיטל פוינט בע

13:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה. 1שנתית

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

בעד)א(נגד.יהודה כהנא כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 3

אישור מינויו לראשונה של משרד עמית חלפון כמשרד רואי חשבון . 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

 286013179,54203.03.2013מ "קבוצת ברן בע

15:00

אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר דור בעל שליטה . 1מיוחדת

.ר דירקטוריון החברה"כיו, בחברה

בעד)א(בעד

מ "דוראה השקעות ופיצוח בע

3720034

003.03.2013 

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו..דיווח. 2

ללא קבלת

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720075

003.03.2013 

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 2

ללא קבלת

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720109

003.03.2013 

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 2

ללא קבלת

מ "דוראה השקעות ופיתוח בע

3720117

003.03.2013 

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 2

ללא קבלת

 401007014,56003.03.2013מ "ניא בע-פלג

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.פירעון חלקי של הלוואת הבעלים. 1ח"אג

 719016836,92003.03.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:30

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בחברה מאוחדת . 1ח ה"אג

.המחזיקה בנכס ברטינגן גרמניה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין ברמת גן. 2

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להארכת הלוואה בנכס בפרנקפורט גרמניה. 3

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין בגוש הגדול. 4

 719015054,40003.03.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:30

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בחברה מאוחדת . 1ח ו"אג

.המחזיקה בנכס ברטינגן גרמניה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה למקרקעין ברמת גן. 2

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להארכת הלוואה בנכס בפרנקפורט גרמניה. 3

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין בגוש הגדול. 4

 719007711,72503.03.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:30

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בחברה מאוחדת . 1ח"אג

.המחזיקה בנכס ברטינגן גרמניה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין ברמת גן. 2

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להארכת הלוואה לנכס בפרנקפורט גרמיה. 3

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת מקרקעין בגוש הגדול. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה
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האסיפה

 7190184003.03.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:30

ח ד "אג

חש 

10/12

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בחברה מאוחדת . 1

.המחזיקה בנכס ברטינגן גרמינה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין ברמת גן. 2

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להארכת הלוואה בנכס בפרנפורט גרמניה. 3

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין בגוש הגדול. 4

 58701438,54104.03.2013מ "ארית תעשיות בע

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב טוביה כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אורי ידידיה וולדיגר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.רויטל זוהר פור כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

ל משותף "אשר כיהן כמנכ, אישור מתן מענק פרישה למר שלמה מנוח. 7

.וכדירקטור בחברה

נגד)א(נגד

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710155

33,37804.03.2013 

12:30

קבלת החלטות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זה לענין . 1ח ו"אג

.התחייבות בעל השליטה

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710163

93,54404.03.2013 

12:30

קבלת החלטות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זה לענין . 1ח ז"אג

.התחייבות בעל השליטה

בעד)א(ד"אין חוו

 117016659,99204.03.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

15:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

דיון)א(ד"אין חוו.כ באשר להמשך התנהלות מול החברה"לנציגות ולב, מתן הוראות לנאמן. 2

דיון)א(ד"אין חוו.דיון. 3

 1170190004.03.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

15:00

ח ט "אג

חש 

12/12

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.כ באשר להמשך התנהלות מול החברה"לנציגות ולב, מתן הוראות לנאמן. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 3

ללא קבלת

מ "קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע

1102391

004.03.2013 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 1080639786,01105.03.2013מ "אקסלנס השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר משה עמית כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

ר "כיו, אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר משה עמית. 2

.החל ממועד מינויו כדירקטור בחברה, דירקטוריון פעיל בחברה

בעד)א(בעד

 ).אן.בי.די(מדיקל קומפרישין סיסטם 

1096890מ "בע

165,34005.03.2013 

12:00

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר יעקב ברק אשר . 1מיוחדת

.ל טכנולוגיה בחברה"מכהן כסמנכ

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר אורי מור אשר . 2

.ל כספים בחברה"מכהן כסמנכ

בעד)א(נגד

ל הכספים של "אישור מתן מענק חד פעמי למר אורי מור המכהן כסמנכ. 3

.2012-2011בגין השנים , החברה

בעד)א(נגד

הגדלת מאגר כתבי האופציות הכלולים במסגרת תכנית האופציות . 4

.האמריקאית של החברה לעובדים ונותני שירותים

בעד)א(נגד

 10811245,924,01905.03.2013מ "אלביט מערכות בע

15:00

בעד)א(בעד.כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יהושע גלייטמן. 1שנתית

מ " בע1953אבגול תעשיות 

1100957

1,042,11505.03.2013 

10:00

בעד)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

ר "אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר אדם הנרי טיגר כיו. 2

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ייקובסון 'רד ג'אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר מארק ריצ. 3

.כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר דארן רוקמן כדירקטור . 4

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יאן ויגר מולין כדירקטור . 5

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר מרק יוהן סלדנברוק . 6

.כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר אברהם זלמן כדירקטור . 7

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר ערן שוורץ כדירקטור . 8

.בחברה

בעד)א(נגד

העוסקות בנושאים ,  לתקנון החברה102- ו47.4אישור תיקון תקנות . 9

, החלטות אשר יובאו לאישור האסיפה הכללית ופעולות הדירקטוריון: הבאים

.בהתאמה

בעד)א(בעד

אופציות שהוענקו למר '  מ1.68-אישור הארכת תקופת המימוש של כ.10

.2013 בספטמבר 30עד ליום , ל החברה"מנכ, שלמה לירן

נגד)א(נגד

 109595979,41305.03.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון הצעת ברזילי המתוקנת. 1ח"אג

 1126176005.03.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

12:00

ח א "אג

4/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון הצעת ברזילי המתוקנת. 1

 3630104,52006.03.2013מ "בסט פיול בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית חריגה עם קבוצת . 1נדחית

.משקיעים

בעד)א(נגד

אישור התקשרות ,  לעיל וכחלק בלתי נפרד ממנו1בכפוף לאישור סעיף . 2

המחזיקה , מ"החברה בהסכם דמי ייזום עם מיטב הנפקות ופיננסים בע

.מ"בע )חיתום(בחברה באמצעות ישיר בית השקעות 

בעד)א(נגד

אישור שינוי שם ,  לעיל וכחלק בלתי נפרד ממנו1בכפוף לאישור סעיף . 3

י רשם "או לכל שם אשר יאושר ע )Apply Ltd.(מ "החברה לאפליי בע

.ושינוי תקנון החברה בהתאם, החברות

בעד)א(נגד

אישור הון המניות ,  לעיל וכחלק בלתי נפרד ממנו1בכפוף לאישור סעיף . 4

 לתקנון 4.1וכן תיקון סעיף , הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה

.החברה בהתאם

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר נועם לניר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר אורן צל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר עמנואל עזיאל כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר איתי אהרונסון כדירקטור בחברה. 8

אישור הענקת כתבי ,  לעיל וכחלק בלתי נפרד ממנו1בכפוף לאישור סעיף . 9

, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר יכהנו בחברה לאחר השלמת ההסכם

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות ,  לעיל וכחלק בלתי נפרד ממנו1בכפוף לאישור סעיף .10

החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה אשר יכהנו 

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, בחברה לאחר השלמת ההסכם

בעד)א(נגד

אישור התקשרות ,  לעיל וכחלק בלתי נפרד ממנו1בכפוף לאישור סעיף .11

החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר 

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, יכהנו בחברה לאחר השלמת ההסכם

בעד)א(נגד

מ "אינטרנשיונל בע. י'ג.טי.אס

550012

54,04006.03.2013 

11:00

, חתנו של בעל השליטה בחברה, אישור העסקתו של מר אייל וילף. 1נדחית

.בתפקיד מנהל פיתוח עסקי של החברה והחברות הבנות שלה

בעד)א(נגד

 1100080006.03.2013מ "ן בע"נדל)ד.ד(אלרן

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

פורר את גבאי את קסירר כמשרד רואי , מינויו מחדש של משרד קוסט. 2

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדי דנקנר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור בחברה. 4
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בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שמואל דנקנר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר צביאל גדליהו כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.יהודית גלס כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

שלומוביץ כדירקטור חיצוני  )ו'איז(אישור מינויו מחדש של מר יצחק . 8

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

5,978,72206.03.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליהו כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל אליהו כדירקטור בחברה. 3

בגין , אישור תשלום גמול נוסף למר דן זיסקינד המכהן כדירקטור בחברה. 4

כהונתו מטעם החברה בדירקטוריון חברה בת של החברה ובוועדות השקעה 

.2011בגין שנת , של חברות מוחזקות על ידי החברה

נגד)א(נגד

כמשנה , אישור תנאי העסקתו של מר עפר אליהו מבעלי השליטה בחברה. 5

ל ומנהל חטיבת עסקי ביטוח כללי וביטוח משנה בחברת מגדל חברה "למנכ

.חברה בת של החברה, מ"לביטוח בע

נגד)א(נגד

אחיו של בעל השליטה , אישור תנאי העסקתו של מר אליהו אליהו. 6

בחברת מגדל חברה , כמנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז, בחברה

.חברה בת של החברה, מ"לביטוח בע

בעד)א(בעד

 543007967,76406.03.2013מ "כנפיים אחזקות בע

12:30

נגד)א(ד"אין חוו.לבקש מהחברה לחזור בה מהצעת רכש חליפין' להורות לנאמן . 1ח"אג

 5430087135,02806.03.2013מ "כנפיים אחזקות בע

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.ח"להורות לנאמן לבקש מהחברה לחזור בה מהצעת רכש לחליפין לאג. 1ח"אג

 7980154634,65707.03.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

12:30

מ כנאמן למחזיקי אגרות "בע )1975(אישור מינויה של הרמטיק נאמנות . 1ח ט"אג

.מ"במקום קלדן חברה לנאמנות בע, של החברה )'סדרה ט(החוב 

בעד)א(בעד

 117016658,98307.03.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 1170190007.03.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

16:00

ח ט "אג

חש 

12/12

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1

ללא קבלת

 6490122,550,48710.03.2013מ "כור תעשיות בע

12:00

בעד)א(בעד.טל כדירקטור חיצוני בחברה-אישור מינויו לראשונה של מר ראובן אבי. 1מיוחדת

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

010.03.2013 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לקדם הסדר נושים. 1ח"אג

דחיית המועד הקובע ומועד התשלום הקרובת שעתיד להתבצע ביום . 2

.31.3.13

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לדחיית מועדים. 3

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית המועד הקובע ומועד התשלום הקרוב. 4

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנציגות לדחיית מועדים. 5

 373029831,52410.03.2013מ "אאורה השקעות בע

12:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

לתפקיד מפקח , ר לשכת השמאים"אישור זהות המועמד המומלץ על ידי יו. 1

. מוסכם

נגד)א(ד"אין חוו

 373021552,87510.03.2013מ "אאורה השקעות בע

12:00

לתפקיד מפקח , ר לשכת השמאים"אישור זהות המועמד המומלץ על ידי יו. 1ח ו"אג

.מוסכם

נגד)א(ד"אין חוו

 373020733,35810.03.2013מ "אאורה השקעות בע

12:00

לתפקיד מפקח , ר לשכת השמאים"אישור זהות המועמד המומלץ על ידי יו. 1ח ה"אג

. מוסכם

נגד)א(ד"אין חוו

מ "בע )1993(כפרית תעשיות 

522011

103,78610.03.2013 

14:00

מר רפי , אסתר גוטמן' גב, מר דוד דורון: ה"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

מר שי חרמש ומר רם בלינקוב , מר רז דיאור, מר שמואל שנער, עדס

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

תרצה פלורנטין כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור מינויה מחדש של גב. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

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

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בהתאם לאמור , סקירה שנתית של עסקאות בין החברה לבעלי עניין. 5

.בתשקיף החברה

דיון)א(דיון

 315010420,30111.03.2013מ "מיגון בע. ס.מ.מפעלי פ

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "בע )1982(ארן מחקר ופיתוח 

1085265

56,16811.03.2013  

 9:30

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהונתן רגב כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 36801921,21711.03.2013מ "ביומדיקס אינקובטור בע

12:30

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר אלעד נגר המכהן . 1מיוחדת

.ל החברה"כמנכ

בעד)א(בעד

המכהן , אישור מתן שכר למר זאב ברונפלד מבעלי השליטה בחברה. 2

.כדירקטור בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

מ "מוצרים פיננסים בע- גליל מור 

1108877

475,90811.03.2013 

12:00

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי ההסדר . 1ח א"אג

.המועדף

בעד

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי הסדר . 2

.החברה

בעד

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי מתן . 3

.הוראות לנאמן

בעד

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי הסכם . 4

.הפשרה

נגד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

61,55011.03.2013 

18:00

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד.אישור מיזוג של כל יחידות ההשתתפות. 1

אישור החלטה בדבר אישור הגדלת הון השותפות והסמכת השותף הכללי . 2

לבצע גיוס הון בדרך של הנפקה ללא תמורה של כתבי אופציה הניתנים 

.למימוש ליחידות השתתפות

בעד)א(בעד

 543007967,37411.03.2013מ "כנפיים אחזקות בע

14:00

מבוטלתמבוטלת.ח"אסיפות אג. 1מבוטלת

 5430087129,40511.03.2013מ "כנפיים אחזקות בע

14:00

דיון)א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

מ "כים ניר שרותי תעופה בע

1080779

012.03.2013 

13:00

ל והכללתם בביטוח "אישור הוצאת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולמנכ. 1מיוחדת

.לרבות לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, נושאי המשרה של החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דרור נדם כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.רונית שוורץ כדירקטורית חיצונית  בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

 1080753125,43712.03.2013מ "אילקס מדיקל בע

11:00

בעד)א(בעד.אופן כדירקטור חיצוני בחברה'ר הוגו צ"אישור מינויו מחדש של ד. 1מיוחדת

מ "בע )1979(גילאון השקעות 

5240080

012.03.2013 

15:00

דיון)א(ה.אין ח.דיווח בדבר התפתחויות. 1נדחית

דיון)א(ה.אין ח.דיווח מאת הנציגות. 2

דיון)א(ה.אין ח.דיון. 3

 25701416,93913.03.2013מ "נפקו סטאר בע

10:00

אישור התקשרותה של החברה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בגונתר . 1מיוחדת

.בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, חברה פרטית, מ"אנרגית רוח בע

בעד)א(נגד

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

013.03.2013 

17:00

הורד )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן לפנות לבית המשפט. 1ח"אג

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360035

013.03.2013 

17:00

הורד )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן לפנות לבית המשפט. 1ח"אג

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

75,22513.03.2013 

17:00

הורד )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן לפנות לבית המשפט. 1ח"אג

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

283,11813.03.2013 

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

הצבעה



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

החברה תודיע שהיא לא תשלם או לא תשלם בפועל את - 1החלטה . 3

.תשלום ריבית סדרה ד במ במועדו

בעד)א(ד"אין חוו

ללא )א(ד"אין חוו.בעד חלופה שבסעיף א-2החלטה . 4

הצבעה

ללא )א(ד"אין חוו.בעד החלופה שבסעיף ב-2החלטה . 5

הצבעה

ללא )א(ד"אין חוו.בעד החלופה שבסעיף ג-2החלטה . 6

הצבעה

ללא )א(ד"אין חוו.בעד החלופה שבסעיף א-3החלטה . 7

הצבעה

ללא )א(ד"אין חוו.בעד החלופה שבסעיף ב-3החלטה . 8

הצבעה

ללא )א(ד"אין חוו.בעד החלופה שבסעיף ג-3החלטה . 9

הצבעה

ללא )א(ד"אין חוו.הסכמה לאיזונים בין הסדרות-4החלטה .10

הצבעה

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

33,66213.03.2013 

17:00

הורד )א(ד"אין חוומתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 1ח"אג

מסדר 

היום

 1101211013.03.2013. אפיק הירדן אחזקות

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.ח ג"החלטה לדחיית תשלומי ריבית בגין אג. 1ח"אג

 112131846,10013.03.2013מ " בע365מועדון 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.סיום כהונת חברי הנציגות ופיזורה לאלתר. 1ח"אג

 528018352,57514.03.2013מ "מוצרי מעברות בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

 בגובה דיבידנד הביניים 2011,אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת . 2

 בסך כולל של 2011, במרץ 27שחולק בהתאם להחלטות הדירקטוריון מיום 

כ "סה. ח"ש'  מ4.25 בסך כולל של 2011, באוגוסט 30ומיום , ח"ש'  מ14.4

.ח"ש'  מ18.6חולק דיבידנד כולל בסך של 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה )פורמן(ר גיורא רם "אישור מינויו מחדש של ד. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור בחברה. 5

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

בעד)א(בעד.אפרת אשל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון אברמוב כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס רבין כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדליה גל כדירקטור חיצוני בחברה.11

בעד)א(בעד.ר שמעון רביד כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו מחדש של ד.12

אישור גמול שנתי לדירקטורים הבלתי תלויים בגובה הסכום המזערי .13

.בהתאם לתקנות החברות

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של .14

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ח ועדת הביקורת של החברה לאסיפה בעניין נותני השירותים "אישור דו.15

.בעל השליטה בחברה, לחברה שהינם חברי קיבוץ מעברות

בעד)א(נגד

המועמדים על  )לים"שאינם סמנכ(אישור עדכון מצבת המנהלים הבכירים .16

.ידי קיבוץ מעברות לרשות החברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

  1105097377,85114.03.2013מ "נטו מלינדה סחר בע

 9:00

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים. 2

מוצע לאשר תיקון לנוסח ,  לעיל1בכפוף לקבלת החלטה כאמור בסעיף . 3

.ל החברה"כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ולמנכ

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מוצע לאשר להעניק ,  לעיל1בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף . 4

כתבי , מר עדי עזרא, ולבנו, מבעלי השליטה בחברה, למר דוד עזרא

בנוסח כפי שחל על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה , התחייבות לשיפוי

.בחברה

בעד)א(בעד

בפוליסה לביטוח , בעלת השליטה בחברה, אישור התקשרות יחד עם נטו. 5

.אחריות נושאי משרה ודירקטורים

בעד)א(בעד

מוצע לאשר את החלת ,  לעיל5בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף . 6

תנאי פוליסת אחריות ביטוח נושאי המשרה כאמור לעיל על נושאי המשרה 

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

בעד)א(בעד

אישור החלת תנאי פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה על בעלי . 7

.השליטה בחברה המכהנים בה כנושאי משרה

בעד)א(בעד

מ "חץ נכסים והשקעות בע-אלוני

390013

2,778,93514.03.2013 

11:00

שהינו בעל , )מר נתן חץ(ל החברה "אישור תנאי כהונה חדשים למנכ. 1מיוחדת

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה. 2

מ "בע )ישראל(צאם מוצרי מזון 

342014

58,51214.03.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיון)א(דיון.2011דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת . 2

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שנדור הופשטטר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.רי שוורץ כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר דוד ג. 5

בעד)א(בעד.גרוסמן כדירקטור בחברה' ורג'אישור מינויו מחדש של מר ג. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארון בלימן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל שבי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר שי שבי כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן פרנקל כדירקטור בחברה.10

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

1,569,07614.03.2013  

 9:30

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

רמי , מרק שימל, ארנון רבינוביץ, ה רפי ביסקר"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.סגי איתן כדירקטורים בחברה' ד והגב"ארי ראב, מרדור

בעד)א(בעד

וקוסט פורר גבאי את קסירר ' מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות. 3

כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

32,37014.03.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור תיקון שטר הנאמנות. 1ח ד"אג

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490180

5,27214.03.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור תיקון שטר הנאמנות. 1ח ז"אג

 6370050014.03.2013מ "טאו תשואות בע

11:30

נגד)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב. 1ח"אג

 1170190014.03.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

15:00

ח ט "אג

חש 

12/12

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1

 117016654,46214.03.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

ללא קבלת

 1170141014.03.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

14:30

)א(ה.אין ח.התייעצות. 1ח"אג

 שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 

232017

8,211,74917.03.2013 

15:30

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד.אישור התקשרות השותפות בשני הסכמים. 1

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות11.1אישור תיקון סעיף . 2

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות10.1.2אישור תיקון סעיף . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 454017127,45217.03.2013מ "צנורות המזרח התיכון בע

12:00

ל "כמנכ, אישור לראשונה של תנאי כהונה והעסקה של מר רפי איפרגן. 1נדחית

.החברה

נגד)א(נגד

נגד)א(נגד.אישור הענקת כתבי אופציה למר רפי איפרגן. 2

מ "ן בע"אולימפיה החזקות נדל

1790054

017.03.2013 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.מנהלות. 2

ללא קבלת

מ "ן בע"אולימפיה החזקות נדל

1790062

017.03.2013 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

 111476843,01017.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

דיון)א(ד"אין חוו.התייעצות. 1ח"אג

 109878954,64117.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

דיון)א(ד"אין חוו.התייצעות. 1ח"אג

 1098797123,77617.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

דיון)א(ד"אין חוו.התייעצות. 1ח"אג

 109595980,22917.03.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדי תשלום ריבית וקרן. 1ח"אג

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

 1106996353,66317.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

דיון)א(ד"אין חוו.התייצעות. 1ח"אג

 110722625,53917.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

נעילה )א(ד"אין חוו.התייצעות. 1ח"אג

ללא קבלת

 1126176017.03.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

14:00

ח א "אג

4/12חש 

טרם )א(ד"אין חוו.דחיית מועדי תשלום ריבית וקרן. 1

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

ננעלה 

התקי

 1107234112,73517.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

נעילה )א(ד"אין חוו.התייצעות. 1ח"אג

ללא קבלת

 1118629192,46617.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

נעילה )א(ד"אין חוו.התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 555009036,56617.03.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

' סדרות א (דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות חוב . 1ח א"אג

.)'ג' ב

נגד)א(ד"אין חוו

 55501089,25617.03.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב. 1ח ב"אג

 555011622,43017.03.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב. 1ח ג"אג

  168013502,72918.03.2013מ "אחזקות בע. ע.נטו מ

 9:00

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים. 2

מוצע לאשר תיקון לנוסח ,  לעיל1בכפוף לקבלת החלטה כאמור בסעיף . 3

.ל החברה"כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ולמנכ

בעד)א(בעד

מוצע לאשר להעניק ,  לעיל1בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף . 4

כתבי , מר עדי עזרא, ולבנו, מבעלי השליטה בחברה, למר דוד עזרא

בנוסח כפי שחל על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה , התחייבות לשיפוי

.בחברה

בעד)א(בעד

חברה , מ"אישור החלת פוליסה משותפת לחברה ולנטו מלינדה סחר בע. 5

לביטוח אחריות נושאי משרה , ציבורית אשר החברה היא בעלת השליטה בה

.למעט בעלי השליטה המכהנים בה כנושאי משרה, ודירקטורים

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור החלת תנאי פוליסה לביטוח אחריות בעלי השליטה בחברה . 6

.המכהנים בה כנושאי משרה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ציפורה הלברכט כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

 1104314231,78118.03.2013מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם לביצוע עבודות בניה עם קבוצת . 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה, מ"אשטרום בע

בעד)א(בעד

 305011165,04618.03.2013מ "אשלד בע

10:00

אישור גמול שנתי וגמול השתתפות למר מישאל וקנין המכהן כדירקטור . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב שיפוי למר מישאל וקנין וכן הכללתו בפוליסת ביטוח . 2

.אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

בעד)א(בעד

  11000075,698,46718.03.2013מ "פז חברת הנפט בע

 9:00

ר גדעון שטיאט כדירקטור חיצוני בחברה "אישור מינויו מחדש של ד. 1מיוחדת

.לתקופת כהונה שלישית

בעד)א(בעד

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

45,15018.03.2013 

12:00

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

בעד)א(ד"אין חוו.חבר אחד- מספר חברי הנציגות. 2

נגד)א(ד"אין חוו.שני חברים- מספר חברי הנציגות . 3

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- מספר חברי הנציגות. 4

נגד)א(ד"אין חוו.שמואל אשל- זהות חברי הנציגות. 5

נגד)א(ד"אין חוו.ד עודד גולדשטיין"עו- זהות חברי הנציגות. 6

בעד)א(ד"אין חוו.מר עופר גזית- זהות חברי הנציגות. 7

נגד)א(ד"אין חוו.מר ציון בהלול- זהות חברי הנציגות . 8

נגד)א(ד"אין חוו.מר מעיין פז-זהות חברי הנציגות. 9

נגד)א(ד"אין חוו.1-3התניית הכניסה לתוקף של ההחלטות המנויות בסעיפים .10

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין.11

נגד)א(ד"אין חוו.משרד פירט וילנסקי מזרחי וכנעני- זהות עורן הדין.12

משרד - זהות עורך הדין. + .משרד וקסלר ברגמן ושות- זהות עורך הדין.13

.פירון.מ

נגד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.פירון.משרד מ- זהות עורך הדין.14

בעד)א(ד"אין חוו.יגאל ארנון ושות- זהות עורך הדין.15

נגד)א(ד"אין חוו.עודד גולדשטיין ושות- זהות עורך הדין.16

נגד)א(ד"אין חוו.קליר בנימיני- זהות עורך הדין.17

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

191,26618.03.2013 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה. 41ח "אג

נגד)א(ד"אין חוו.חבר אחד- מספר חברי הנציגות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.שני חברים- מספר חברי הנציגות. 3

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- מספר חברי הנציגות. 4

בעד)א(ד"אין חוו.הראל חברה לביטוח-זהות חברי הנציגות. 5

בעד)א(ד"אין חוו.פסגות בית השקעות- זהות חברי הנציגות. 6

נגד)א(ד"אין חוו.דרור יעקובסון- זהות חברי הנציגות. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין. 8

בעד)א(ד"אין חוו.משרד גיסין ושות- זהות עורך הדין. 9

נגד)א(ד"אין חוו.משרד גולדפרב זליגמן- זהות עורך הדין.10

 11238433,63918.03.2013מ "אורכית תקשורת בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.עצירת תשלומים. 1ח"אג

 698024765,79018.03.2013מ "פולאר השקעות בע

14:30

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח ועדכון. 1'ח ו"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן בנוגע להצעת דסטיני. 2

 6980296018.03.2013מ "פולאר השקעות בע

14:30

ח ו "אג

1/12חש 

דיון)א(ד"אין חוו.דיווח ועדכון. 1

דיון)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן בנוגע להצעת דסטיני. 2

 110320922,46818.03.2013מ "אורכית תקשורת בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1ח א"אג

נגד)א(ד"אין חוו.חבר אחד-מספר הנציגים שיכהנו בנציגות. 2

בעד)א(ד"אין חוו.שני חברים-מספר הנציגים שיכהנו בנציגות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.ילין לפידות- זהות חברי הנציגות. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מגדל קרנות- זהות חברי הנציגות. 5

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 6

 10988056,37118.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:30

נעילה )א(ד"אין חוו.התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 108536479,55519.03.2013מ "טכנולוגיות בע. ה.ר

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

612010

368,15319.03.2013 

11:00

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

מ "איי ביומדיקל סולושינס בע.אן.די

1103852

26,42819.03.2013 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קובי נימקובסקי כדירקטור חיצוני בחברה. 1שנתית

 1096791020.03.2013קמור אירופה בעמ 

12:00

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 1נדחית

 77001660,14620.03.2013מ "גרינסטון תעשיות בע

10:30

בעד)א(בעדRun off.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג . 1מיוחדת

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח עתידיות. 3

אישור הוצאת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים וליתר נושאי המשרה . 4

לרבות לדירקטורים ונושאי משרה שלבעל השליטה בחברה יש עניין , בחברה

.אישי בהענקתם

בעד)א(נגד

לבין , חברה בבעלותו של מר יאיר פודים, אישור הסכם הניהול בין רונרום. 5

.החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.בעל השליטה בחברה, למר ירון ייני, אישור גמול שנתי וגמול השתתפות. 6

אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים שאינם בעלי השליטה . 7

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע

111013

7,84920.03.2013 

11:00

 3- ול2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

.2012הרבעונים הראשונים לשנת 

דיון)א(דיון

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

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיל דקל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.הדס גלנדר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם טיבר כדירקטור חיצוני בחברה. 6

, מ"אישור המשך התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת יורופורט בע. 7

.) מהון המניות המונפק והנפרע36.5%-כ(בעלת השליטה בחברה 

נגד)א(נגד

 10999283,76820.03.2013מ "ווידמד בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עודד אדרי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 10972782,267,93021.03.2013מ "אמות השקעות בע

11:00

אשרור הצטרפות החברה לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ביחס . 1נדחית

31.3.2013. החודשים שלאחר 3לתקופת 

בעד)א(בעד

אישור הצטרפות החברה להסדר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה . 2

30.6.2019. ועד 1.7.2013 שנים שתחילתה ביום 6לתקופה של 

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.אישור הארכת ועדכון הסכם הניהול לקבלת שירותי ניהול מאלוני חץ. 3

מ "לודזיה רוטקס השקעות בע

753012

92,38721.03.2013 

11:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול ומתן שירותים עם מר יאיר רוטלוי . 1מבוטלת

.וחברה הניהול שבבעלותו

מבוטלת)א(נגד

 251017552,29121.03.2013מ "אשטרום נכסים בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם לביצוע עבודות בניה עם קבוצת . 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה, מ"אשטרום בע

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור גמול שנתי וגמול השתתפות למר צבי סובל. 2

אישור הענקת כתב שיפוי למר צבי סובל וכן הכללתו בפוליסת ביטוח . 3

.אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

בעד)א(בעד

 3390168021.03.2013מ "קמן אחזקות בע

16:00

תמיכה בבקשת הפירוק שהוגשה ותמיכה באסיפת הנושים שתתכנס . 1ח"אג

.לבחירת זהות המפרק

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.'ד כנאמן של סדרה ג"אשרור מינויו של משרד קליר בנימיני עו. 2

ומועד קובע ' דחיית מועדי תשלום למחזיקי אגרות החוב של סדרה ג. 3

.ל"לתשלום הנ

בעד)א(ד"אין חוו

 110223512,91124.03.2013מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

11:00

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית , אישור תיקון תקנון החברה. 1נדחית

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

מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית 

. לחוק החברות16ולאור תיקון 

בעד)א(בעד

מוצע , בכפוף לאישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כאמור לעיל. 2

אשר הוצאו לנושאי , לאשר הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי הקיימים בחברה

.אשר אינם מטעם בעלי שליטה בחברה, משרה ודירקטורים המכהנים בחברה

בעד)א(בעד

מוצע , בכפוף לאישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כאמור לעיל. 3

אשר הוצאו לנושאי , לאשר הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי הקיימים בחברה

אשר הינם מטעם בעלי שליטה , משרה ודירקטורים המכהנים בחברה

.בחברה

בעד)א(בעד

 66257721,711,86324.03.2013מ "בנק הפועלים בע

10:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת . 1נדחית

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

.של הבנק והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק. 3

בהתאם , אישור מינויו מחדש של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בבבנק. 4

. להוראות ניהול בנקאי תקין301להוראה 

בעד)א(בעד

 111476843,34624.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לבתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1ח"אג

ללא קבלת

 109878953,77724.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1ח"אג

ללא קבלת

 1098797122,90424.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1ח"אג

ללא קבלת

 10988056,37124.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1ח"אג

ללא קבלת

 1106996243,29624.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 110722625,42824.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1ח"אג

ללא קבלת

 110723499,26124.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.להורת לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1ח"אג

ללא קבלת

 1118629183,93024.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1ח"אג

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 5240080024.03.2013גילאון 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים- 1הצעת החלטה מספר . 1ח"אג

 1127851024.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

ח א "אג

2/13חש 

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1

ללא קבלת

 1127869024.03.2013מ "אלביט הדמיה בע

13:30

ח ב "אג

2/13חש 

נעילה )א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל. 1

ללא קבלת

 111518767,98324.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 1115203104,70924.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 1115211208,65724.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 1115674180,70024.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 112081552,45924.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 1123447103,50524.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 1115195146,34624.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 112345468,37224.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 112346264,01224.03.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 402016028.03.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

אישור התקשרות החברה בהסכם גישור בקשר עם תביעה לקבלת דמי . 1מבוטלת

.תיווך

מבוטלת)א(נגד

 10838565,66528.03.2013מ "מטרת מיזוג חברות בע

12:00

)א(ד"אין חוו.אישור תשלום דמי ניהול לאפסווינג בתמורה לקבלת שירותי ניהול. 1נדחית

)א(ד"אין חוו. אופציות לא רשומות למסחר34,000,000הארכת תקופת המימוש של . 2

של הוראת תקנון החברה בנוגע למתן , למען הזהירות, אשרור ואישור. 3

פטור לנושאי משר

)א(ד"אין חוו

)א(ד"אין חוו.של הענקת כתבי פטור לנושאי משרה, למען הזהירות, אשרור ואישור. 4

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

58,81428.03.2013 

17:00

השתת.יח

פות

לפיה תוארך , )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1

31.5.2013.תקופת המימוש עד ליום 

נגד)א(נגד

 1106855303,55831.03.2013מ "מזור רובוטיקה בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 2

בעד)א(נגדמר אורי הדומי, ל החברה"אישור תנאי העסקה של מנכ. 3

  41901028,00031.03.2013מ "סינופסיס בע

 9:00

מבוטלת)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מבוטלת

ר מרדכי פז בעל שליטה "אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם ד. 2

למשך , ר דירקטוריון פעיל של החברה ויתר חברות הקבוצה"כיו, בחברה

.2031 בדצמבר 31שנה נוספת עד ליום 

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

יניב בעל שליטה -אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם מר שאול פז. 3

למשך שנה נוספת עד ליום , ל החברה ויתר חברות הקבוצה"כמנכ, בחברה

.2031 בדצמבר 31

מבוטלת)א(נגד

לוציאנה פז בעלת שליטה ' אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם גב. 4

למשך שנה , כמנהלת בית האבות אשר בבעלותה של החברה, בחברה

.2031 בדצמבר 31נוספת עד ליום 

מבוטלת)א(נגד

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד ליאון אורליצקי ושות. 5

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מבוטלת)א(בעד

מ "בע)1985(פורמולה מערכות 

256016

934,86102.04.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מארק פאנק כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.דפנה כהן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה. 3

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר אלי זמיר כדירקטור . 4

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

איריס יעל ' אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב. 5

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

אישור תנאי כהונתו של מר רפאל קוזלובסקי ,  לעיל3בכפוף לאישור סעיף . 6

.המועמד לכהונה מחדש כדירקטור בחברה

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(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 1120161250,37703.04.2013מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

בעל עניין , אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר אהוד גלבוע. 1מיוחדת

באמצעות , למתן שירותי ליווי וייעוץ פיננסי, בחברה המכהן כדירקטור בחברה

.חברה בשליטתו

בעד)א(נגד

למר גבריאל , ח" אלף ש200אישור מנגנון הענקת תגמול בסך של עד . 2

.ל מחקר ופיתוח בחברה"ביטון סמנכ

בעד)א(נגד

 10807209,39603.04.2013מ "די מדיקל אינדסטריס בע

11:00

בעד)א(בעד.חן כדירקטור חיצוני בחברה-אישור מינויו לראשונה של מר ליאב אבן. 1נדחית

 621011642,58603.04.2013מ "קרור אחזקות בע

10:30

דיון)א(דיון.2012ח 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

בעד)א(בעד.שושנה ויינשל כדירקטורית חיצונית  בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.גבי הלר כדירקטורית חיצונית  בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 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

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 8

מ "פרשקובסקי השקעות ובניין בע

1102128

72,58103.04.2013 

10:00

-  ו2011ח הדירקטוריון של החברה לשנים "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1שנתית

2012.

)א(דיון

)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי כדירקטור בחברה. 2

)א(נגד.עדנה פרשקובסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שרון פרשקובסקי כדירקטור בחברה. 4

)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי כדירקטור בחברה. 5

)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה בנאדי כדירקטור בחברה. 6

)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עופר שלזינגר כדירקטור בחברה. 7

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת את כהן . 8

וכן קבלת דיווח בדבר שכרו , כרואה החשבון המבקר של החברה' טבח ושות

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 434019162,94203.04.2013מ "ן בע"פאנגאיה נדל

11:00

בעד)א(בעד"מ"קנדה בע-ישראל- "אישור שינוי שם החברה ל. 1מיוחדת

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

003.04.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות לביצוע עסקה. 1ח"אג

 1115195143,67803.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 1ח"אג

 111518795,24503.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי. 2

מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות . 3

.החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 1115203103,43703.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי. 2

מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות . 3

.החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 1115211200,83203.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

 1115674162,45203.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

 112081546,23903.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

 112344792,73603.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

 112345457,19103.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

 112346255,19503.04.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה. 1ח"אג

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

1,581,71604.04.2013 

15:00

חברה בשליטה ובבעלות (מ "טק בע-ים היי-אישור התקשרות החברה וגב. 1נדחית

בהסכמים עם נייר חדרה ועם פלארו מערכות מיכלים  )מלאה של החברה

לשינוי הסכמי , )חברה בשליטה מלאה בעקיפין של נייר חדרה(מ "בע )1989(

.השכירות קיימים ביניהם

בעד)א(בעד

 109578518,02004.04.2013מ "נקסטקום בע

11:00

דיון בדבר הסיבות בגינן השעה משרד הביטחון את אישור הספק המורשה . 1שנתית

.של החברה והשלכות צעד זה על החברה

דיון)א(דיון

 1440023004.04.2013מ "לנדמארק גרופ בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.פירוק החברה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.ד אלון קזיוב"עו-כ למחזיקי אגרות החוב"מינוי ב. 2

בעד)א(ד"אין חוו.ד ויקטור תשובה"עו-כ למחזיקי אגרות החוב"מינוי ב. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינויו של מר שוויצר-מינוי ועדת ביקורת במסגרת הליך פירוק. 4

נגד)א(ד"אין חוו.מינויו של מר אייזנר-מינוי ועדת ביקורת במסגרת הליך פירוק החברה. 5

בעד)א(ד"אין חוו.מיניו של מר טייבלום-מינוי ועדת ביקורת במסגרת הליך פירוק החברה. 6

בעד)א(ד"אין חוו.מיניו של מר רוזנברג-מינוי ועדת ביקורת במסגרת הליך פירוק החברה. 7

 1104488137,73707.04.2013מ "מגה אור החזקות בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של צחי נחמיאס כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון נוי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עומר וונש כדירקטור בחברה. 3

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

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 6

 112678890,92107.04.2013מ "ביוקנסל בע

11:00

 ותיקון תקנון החברה ותנאי 1:10אישור איחוד הון מניות החברה ביחס של . 1מבוטלת

.ע של החברה בהתאם"יתר ני

מבוטלת)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1101211007.04.2013מ "אפיק הירדן אחזקות בע

12:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור הרחבת סדרת אגרות החוב. 1ח"אג

של כל מניות אפיק הירדן  )בנאמנות עבור המחזיקים(העברה לידי הנאמן . 2

מ"אירופה בע

בעד)א(ד"אין חוו

נבחרה )א(ד"אין חוו.מ"מימוש נכסי אפיק הירדן אירופה בע. 3

חלופה אח

מ "אפריקה ישראל נכסים בע

1091354

1,090,51908.04.2013 

11:30

של החברה עם חברה בת  )בעקיפין(אישור התקשרות חברה בשליטתה . 1נדחית

בפרויקט , של בעלת השליטה בחברה בהסכם לעבודות קבלנות לעבודות גמר

.ברומניה

בעד)א(בעד

 1084144440,48108.04.2013מ "דניה סיבוס בע

11:00

של החברה עם חברה  )בעקיפין(אישור התקשרות של חברה בשליטתה . 1מיוחדת

, בת של בעלת השליטה בחברה בהסכם לעבודות קבלנות לעבודות גמר

.בפרויקט ברומניה

בעד)א(בעד

 555009024,00808.04.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.השהיית ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

מתן אישור לחברה לפרסם הזמנה להציע הצעות למכירת חברות . 2

.מ"ותפוז אנשים בע. מובילאיי אינק

בעד)א(ד"אין חוו

 55501086,31308.04.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.השהייתההליכים המשפטיים הננקטים על ידי מחזיקי אגרות החוב. 1נדחית

מתן אישור לחברה לפרסם הזמנה להציע הצעות למכירת חברות . 2

.מ"ותפוז אנשים בע. מובילאיי אינק

בעד)א(ד"אין חוו

 555011617,48308.04.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

 25.2.13מיום  )'ג'ב'סדרות א(השהיית החלטת מחזיקי אגרות החוב . 1נדחית

.בדבר נקיטה בהליכים משפטיים

בעד)א(ד"אין חוו

מתן אישור לחברה לפרסם הזמנה להציע הצעות למכירת חברות מובילאי . 2

.מ"ותפוז אנשים בע. אינק

בעד)א(ד"אין חוו

 111476840,65808.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני. 1ח"אג

להורות לנאמן להצטרף לבקשת -  לא תתקבל1ככל שהחלטה בסעיף . 2

.פירוק החברה

נבחרה )א(ד"אין חוו

חלופה אח

 1098797111,57008.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה. 1ח"אג

להורות לנאמן להצטרף לבקשות .  לעיל לא תתקבל1ככל הצעת החלטה . 2

.לפירוק החברה

נבחרה )א(ד"אין חוו

חלופה אח

 1106996296,58508.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני. 1ח"אג

להורות לנאמן להצטרף .  לעיל לא תתקבל1.1ככל שההחלטה בסעיף . 2

.לבקשות לפירוק

נבחרה )א(ד"אין חוו

חלופה אח

 110722624,68408.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני. 1ח"אג

להורות לנאמן להצטרף .  לעיל לא תתקבל1.1ככל שההחלטה שבסעיף . 2

.לבקשות לפירוק

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 110723496,52608.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני. 1ח"אג

להורות לנאמן להתצטרף .  לעיל לא תתקבל1.1ככל שההחלטה שבסעיף . 2

.לבקשות לפירוק

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 1118629163,54508.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני. 1ח"אג

להורות לנאמן להצטרף .  לעיל לא תתקבל1.1ככל שההחלטה שבסעיף . 2

.לבקשות לפירוק

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

 110320919,27008.04.2013מ "אורכית תקשורת בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.של החברה' וסדרה ב' תיקון שטרי הנאמנות של סדרה א. 1ח א"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 11238433,75608.04.2013מ "אורכית תקשורת בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.של החברה' וסדרה ב' תיקון של שטרי הנאמנות של סדרה א. 1ח"אג

 109708813,71108.04.2013מ "יורו גלוב בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחית מועדים. 1ח"אג

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

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

251,42209.04.2013 

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 1ח"אג

 110547731,72309.04.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

 38601172,65909.04.2013מ "קווינקו בע )ז.י(

12:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל זילכה כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רפי צרפתי כדירקטור בחברה. 5

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

בעד)א(בעד.תמר גדרון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.שירלי זילכה כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד שטראוס לזר ושות. 9

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

57,44609.04.2013 

17:30

השתת.יח

פות

לפיה תוארך , )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1

31.5.2013.תקופת המימוש עד ליום 

נגד)א(נגד

 109878947,71509.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול החלטה לנקיטת הליכיים משפטיים. 1ח"אג

 1127851009.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

17:00

ח א "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול החלטה לנקיטת הליכים משפטיים. 1

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

1,082,36810.04.2013 

12:00

אישור התקשרות החברה בהסדר הפשרה בתובענה ייצוגית בקשר . 1נדחית

.להנפקת זכויות שביצעה כור

בעד)א(בעד

 1117688759,90710.04.2013מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

, ל החברה"מנכ, אישור שינויים בתנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי משגב. 1נדחית

.ואישור התקשרותה של החברה בהסכם העסקה מתוקן עמו

בעד)א(בעד

מ "ניהול וחיתום בע.-אי.בי.פועלים אי

1084482

149,20210.04.2013 

10:00

ר "אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר יהושע רוזנצוויג כיו. 1מיוחדת

.דירקטוריון פעיל בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון של החברה. 2

 35401986,04010.04.2013מ "טלסיס בע

11:00

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר אסף יגודה בנו . 1מיוחדת

.כאיש מכירות בחברה, של מר טומס יגודה בעל השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 6510010010.04.2013צים שרותי ספנות 

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי הנציגות והרחבת סמכויותיה. 1ח"אג

 6510028010.04.2013צים שרותי ספנות 

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי נציגות והרחבת סמכויותיה. 1ח"אג

 6510036010.04.2013צים שרותי ספנות 

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי הנציגות והרחבת סמכויותיה. 1ח"אג

 543007965,67610.04.2013מ "כנפיים אחזקות בע

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

ללא קבלת

 5430087127,10210.04.2013מ "כנפיים אחזקות בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 110486850,46011.04.2013מ "אקסלנז ביוסיינס בע

10:00

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור תנאי כהונתו של מר לורנס כהן כמנכ. 1נדחית

  6954378,798,23711.04.2013מ "בנק מזרחי טפחות בע

 9:30

, אישור מינויו לראשונה של מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק. 1מיוחדת

.בהתאם להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

מ "חברת פרטנר תקשורת בע

1083484

3,210,97111.04.2013 

10:00

אישור ואישרור גמול דירקטורים לרבות החזר הוצאות וכן הענקת כתבי . 1מיוחדת

.שיפוי

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד".Run Off"אישור ואישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג . 2

אישור תיקון תקנון החברה בדבר הרוב הנדרש לקבלת החלטות מסוימות . 3

.באסיפה הכללית

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר ביטוח נושאי משרה בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר שיפוי נושאי משרה בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר פטור לנושאי משרה בחברה. 6

והשפעת , ככל שיהיו, אישור תיקון תקנון החברה בדבר שינויים עתידיים. 7

.על שיפוי ביטוח ופטור של נושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור תיקון תקנון החברה בדבר אחריותם המוגבלת של בעלי המניות . 8

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר תיקונים נוספים. 9

בעד)א(נגד.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב.10

בעד)א(נגד.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן.11

בעד)א(נגד.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צנזוף.12

בעד)א(נגד.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן.13

בעד)א(נגד.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אילון שלו.14

בעד)א(נגד.איסינגהאני'אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג.15

בעד)א(נגדאישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין.16

בעד)א(נגד.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דוב.17

בעד)א(נגד.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר.18

כעסקת "אישור ואישרור הארכת הסכם מוצרי סמסונג עם סקיילקס .19

".מסגרת

בעד)א(בעד

 132013430,28011.04.2013מ "קמור בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.)סדרה ח (דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות חוב . 1ח"אג

 1320167011.04.2013מ "קמור בע

12:00

ח ח "אג

חש 

11/12

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות חוב. 1

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

16,22011.04.2013 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.)'סדרה א(דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות חוב . 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.'תיקון שטר הנאמנות של סדרה א. 2

 1084763014.04.2013מ "עילוי פיננסי בע

12:00

חברה , מ"אישור הקצאה פרטית חריגה לחברת אפסווינג קפיטל בע. 1נדחית

ר "המכהן כיו, בבעלות מלאה של מר ירון ייני בעל השליטה בחברה

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

 109667684,45214.04.2013מ "בע ).ז.א.ב(דורסל 

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת סינאל מלל פייווי . 1נדחית

.בעלת השליטה בחברה, מ"בע

בעד)א(נגד

מ "כרמית תעשיות ממתקים בע

440016

26,75414.04.2013 

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה . 1נדחית

או דירקטורים שהינם בעלי השליטה /למעט נושאי משרה ו, המכהנים בחברה

.לתקופה של שנה, בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה . 2

.ודירקטורים עתידיות

בעד)א(בעד

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1092709

47,84114.04.2013  

 9:30

זכויות של החברה , בין היתר, הכולל(אישור עסקת מכירת תיק אשראי . 1נדחית

.לבעלי השליטה היוצאים )בחברה כלולה

בעד)א(בעד

 1082692740,68514.04.2013מ "סיליקום בע

12:00

ישעיהו אורבך וזהר זיספאל , ה אבי אייזמן"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

איילת איה חייק כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן ארז כדירקטור חיצוני בחברה. 3

, )3-2סעיפים (איה חייק ומר אילן ארז ' בכפוף לאישור מינויים של גב. 4

.אישור גמול השתתפות וגמול שנתי לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"אישור עדכון שכרו של מר אבי אייזמן המכהן כיו. 5

המכהן , ח למר אבי אייזמן" אלף ש721- אישור תשלום מענק בסך של כ. 6

.ר דירקטוריון החברה"כיו

בעד)א(נגד

ל "דירקטור וכמנכ, אישור עדכון שכרו של מר ישעיהו אורבך המכהן כנשיא. 7

.החברה

בעד)א(נגד

, ח למר ישעיהו אורבך" אלף ש721- אישור תשלום מענק בסך של כ. 8

.ל החברה"דירקטור ומנכ, המכהן כנשיא

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 ובחינת נושאים נוספים 2012,דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .10

.שיועלו במהלך האסיפה

דיון)א(דיון

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

1,088,33414.04.2013 

12:30

בעד)א(בעד.ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 1מיוחדת

 11224159,04614.04.2013מ "אייסקיור מדיקל בע

10:00

בעד)א(בעד.אלקה ניר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל הימלפרב כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עדי גולדין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה. 4

כמשרד רואי חשבון ' זהר ושות, אלמגור, מינויו מחדש של משרד בריטמן. 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "ערד השקעות ופתוח תעשיה בע

731018

344,03614.04.2013 

10:00

נגד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אברהם אשרי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

נגד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עוזי ורדי זר כדירקטור חיצוני בחברה. 2

, בעל השליטה בחברה, אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג. 3

.כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעדE.15תמי גוטליב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור בחברה. 7

 10941191,102,59414.04.2013מ "קמהדע בע

14:00

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום בחברה. 1מיוחדת

נגד)א(נגד.אישור תיקון סעיפי ביטוח ושיפוי בתקנון החברה. 2

בעד)א(בעד.אישור הגדלת מספר הדירקטורים המירבי. 3

בעד)א(בעד.אישור מיזוג ברוב מיוחד. 4

בעד)א(בעד.אישור תיקון תזכיר החברה. 5

נגד)א(נגד.אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי של החברה. 6

הרחבת הכיסוי הביטוחי של פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה . 7

.בחברה והתקשרות בפוליסות ביטוח עתידיות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור שינוי מתכונת דיווח. 8

 Registration Rights Agreementאישור התקשרות החברה בהסכם . 9

.ל החברה"עם בעלי השליטה ומנכ

בעד)א(בעד

 כתבי אופציה לא סחירים 120,000אישור הצעה פרטית מהותית של .10

.ל החברה מר דוד צור"למנכ

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.מר דוד צור, ל החברה"ח למנכ" אלף ש560אישור מענק שנתי בסך .11

בעד)א(בעד.ד ראובן בכר כדירקטור בחברה"אישור מינויו לראשונה של  עו.12

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה.13

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה.14

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה.15



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 טוביה שוהם כדירקטור בחברה.16

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה.17

קסירר , גבאי, פורר, קוסט, אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון.18

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של ', ושות

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

מ "מקסימה המרכז להפרדת אויר בע

134015

162,35614.04.2013 

11:00

בעד)א(נגד.ל החברה היוצא"מנכ, אישור תנאי סיום כהונתו של מר אלון תבור. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , ל החברה היוצא"אישור מתן מענק למר אלון תבור מנכ. 2

 3520046014.04.2013מ "לגנא הולדינגס בע

10:00

טרם )א(ד"אין חוו.התיעצות. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 117016641,17414.04.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח"אג

ללא קבלת

 1170190014.04.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

11:00

ח ט "אג

חש 

12/12

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1

ללא קבלת

 1170141014.04.2013ר אירופה .ס.ב

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

 )1992(צבי צרפתי השקעות ובנין 

425017מ "בע

46,42915.04.2013 

10:00

אישור הענקת כתבי שיפוי על ידי החברה לדירקטורים בחברה ולנושאי . 1נדחית

לרבות לנושאי משרה בחברה , משרה המועסקים על ידי החברה

.ולדירקטורים שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

בעד)א(נגד

 6990171,229,98617.04.2013מ "חברה לנכסים ולבנין בע

14:00

מבוטלת)א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"סגי איתן מנכ' אישור מתן מענק לגב. 1מבוטלת

 43301162,93018.04.2013מ "מיקרומדיק טכנולוגיות בע

11:00

בעלת , אישור התקשרות בהסכם השקעה בין החברה לבין ביו לייט. 1נדחית

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

למר , מ"בתוספת מע, ח" אלף ש100- אישור תשלום בונוס בסך של כ. 2

.בעלת השליטה בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בביו לייט, יוחנן קורמן

בעד)א(נגד

 1170106,94918.04.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

11:00

בעד)א(נגדRun Off.ל בכיסוי מסוג "אישור הרחבת הפוליסה לחו. 1מיוחדת

שותפות מוגבלת - דלק קידוחים 

475020

8,576,44118.04.2013 

14:30

בעד)א(בעד.מ"אישור התקשרות השותפות בהסכם עם קבוצת דלק בע. 1נדחית

כמשנה , אישור התקשרות השותפות בהסכם העסקה עם מר יוסי גבורה. 2

.ל לענייני כספים"למנכ

בעד)א(בעד

ע המירים ליחידות "או ני/אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו. 3

.השתתפות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות9.4אישור תיקון סעיף . 4

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

9,000,70818.04.2013 

14:00

בעד)א(בעד.מ"אישור התקשרות השותפות בהסכם עם קבוצת דלק בע. 1נדחית

כמשנה , אישור התקשרות השותפות בהסכם העסקה עם מר יוסי גבורה. 2

.ל לענייני כספים"למנכ

בעד)א(בעד

ע המירים ליחידות "או ני/אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו. 3

.השתתפות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. להסכם השותפות9.4אישור תיקון סעיף . 4

-חברת הכשרת הישוב בישראל 

1121474מ "אנרגיה בע

60,56118.04.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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

אלי כהן וחן לבון כדירקטורים , ה עופר נמרודי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.בחברה

בעד)א(נגד

מ "ויקטורי רשת סופרמרקטים בע

1123777

198,63618.04.2013 

14:00

דיון)א(דיון.2012הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת . 1שנתית

 זיו האפט רואי חשבון כרואי חשבון מבקרים של BDOאישור מינוי משרד . 2

.משרד ברייטמן אלמגור, חלף רואי החשבון הקודמים, החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.רביד כדירקטור בחברה )ויקטור(אישור מינויו מחדש של מר חיים . 3

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר צביקה ברנשטיין. 4

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

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אברהם רביד. 6

בעד)א(נגד.טליה חנן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה. 8

 10942183,13818.04.2013מ "ליטו גרופ בע

10:00

מתן הוראות לנאמן לבצע דחיות נוספות מעת לעת של מועדי תשלום קרן . 1ח"אג

.וריבית

נגד)א(ד"אין חוו

 יום לנציגות לבדיקת היתכנות למשא ומתן 60הקצבת -מתן הוראות לנאמן. 2

.עם החברה

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים-מתן הוראות לנאמן. 3

 10973287,78918.04.2013מ "ליטו גרופ בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן לבצע דחיות נוספות של מועדי תשלום קרן וריבית. 1ח ב"אג

 יום לנציגות לבדיקת היתכנות למשא ומתן 60להקציב -מתן הוראות לנאמן. 2

.עם החברה

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים-מתן הוראות לנאמן. 3

 109595976,22418.04.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

13:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דחיית מועדי תשלום ריבית וקרן. 2

ננעלה 

התקי

 1126176018.04.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

13:30

ח א "אג

4/12חש 

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח. 1

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דחית מועדי תשלום וריבית וקרן. 2

ננעלה 

התקי

 1105535672,94518.04.2013. וי.קרדן אן

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.2012דיווח על ידי נציגי החברה בנוגע לדוח תקופתי של החברה לשנת . 1ח א"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2

ללא קבלת

 1113034878,95218.04.2013. וי.קרדן אן

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.2012דיווח על ידי החברה בנוגע לדוח תקופתי של החברה לשנת . 1ח ב"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2

ללא קבלת

 110320919,33318.04.2013מ "אורכית תקשורת בע

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמנים. 2

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

182,62418.04.2013 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו. של החברה4תיקון שטר הנאמנות של סדרה . 41ח "אג

 28201299,73921.04.2013מ "אימקו תעשיות בע

11:00

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

מ "אפריקה ישראל תעשיות בע

800011

344,40621.04.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

, אבינדב גרינשפון, ה אברהם נובוגרוצקי"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.מנשה שגיב 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



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 יניב כדירקטור חיצוני בחברה. 4

בעד)א(בעד.אורית לייטמן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

מ "כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע

1104280

876,61121.04.2013 

11:00

 Access,אישור התקשרות החברה בהסכם רכישה עם חברת . 1מיוחדת

Industries Holdings LLC מר , )בעקיפין( חברה בשליטת בעל השליטה

בחברת  )100%(לפיו תרכוש החברה ממנה את מלוא זכויותיה , בלווטניק

Access BridgeGap, LLC

בעד)א(בעד

המכהן , ר אהרון שוורץ"אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם ד. 2

.כדירקטור בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 402010317,43621.04.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

12:30

ודיון .דיווח של המשקיף בדבר הפעולות שבוצעו עד למועד כינוס האסיפה. 1נדחית

.בתקציב

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח של החברה על מצב עסקיה. 2

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים. 3

ננעלה 

התקי

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

81,87421.04.2013 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על ההתקשרות ה מוצעת. 11ח "אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.קבלת החלטה. 2

ללא קבלת

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

16,10321.04.2013  

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.7פטר ' בהליך צ11פטר 'להמיר את הליך צ. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.11פטר 'למחוק את הליכי צ. 2

בעד)א(ד"אין חוו.להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים משפטיים. 3

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

24,88621.04.2013  

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.7פטר ' בהליך צ11פטר 'בעד להמיר את הליך צ. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.11פטר 'בעד למחוק את הליכי צ. 2

להסמיך את הנאמנים והנציגויות לפתוח בהליכים משפטים נוספים . 3

ב"או בארה/בישראל ו

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בבית משפט בישראל. 4

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

37,48721.04.2013  

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.7פטר ' בהליך צ11פטר'להמיר את הליך צ. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.11פטר 'למחוק את הליכי צ. 2

בעד)א(ד"אין חוו.להסמיך את נציגי מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים משפטיים. 3

או /להורותלנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בבית משפט בישראל ו. 4

.ב"בארה

בעד)א(ד"אין חוו

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

021.04.2013  

 9:00

ח ב "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.7פטר ' בהליך צ11פטר 'להמיר את הליך הצ. 1

נגד)א(ד"אין חוו.11פטר 'למחוק את הליכי צ. 2

בעד)א(ד"אין חוו.להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים משפטיים. 3

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בבית משפט בישראל. 4

 3390044021.04.2013קמן אחזקות 

13:30

 )ש ההסדר"ככל שלא יאושר על ידי בימ(תמיכה בבקשת הפירוק שהוגשה . 1ח"אג

ד אופיר נאור "ותמיכה באסיפת הנושים שתתכנס לבחירת זהות המפרק בעו

.לשמש כמפרק החברה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.'כ הנאמן של סדרה א"דכב"אשרור מיניו של משרד קליר בנימיני עו. 2

 3390135021.04.2013קמן אחזקות 

13:30

 )ש ההסדר"ככל שלא יאושר על ידי בימ(תמיכה בבקשת הפירוקשהוגשה . 1ח"אג

ד אופיר נאור "ותמיכה באסיפת הנושים שתתכנס לבחירת זהות המפרק בעו

.לשמש כמפרק החברה

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.כ הנאמנים לכל הסדרות"ד כב"ישרור מינויו של משרד קליר בנימיני עו. 2

 3390168021.04.2013מ "קמן אחזקות בע

13:30

 )ש ההסדר"ככל שלא יאושר על ידי בימ(תמיכה בבקשת הפירוק שהוגשה . 1ח"אג

ד אופיר נאור "ותמיכה באסיפת הנושים שתתכנס לבחירת זהות המפרק עו

.לשמש כמפרק החברה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.'כ הנאמן של סדרה ג"ד כב"שרור מינויו של משרד קליר בנימיני עו. 2

-ל"ומועד תשלום הנ )'סדרה ג(דחיית מועדי תשלום למחזיקי אגרות החוב . 3

28.4.13-.הצבעה לסעיף זה הינה ב

בעד)א(ד"אין חוו

 7670122,392,81722.04.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

מ חברה "ן בע"אישור התקשרות החברה בהסדר עם חברת דלק נדל. 1נדחית

אשר במסגרתו ישונו חלק מתנאי הלוואות , בשליטת בעל השליטה בחברה

חברה בת בשליטה , מ"י החברה והפניקס החברה לביטוח בע"שניתנו ע

.מלאה של החברה

בעד)א(בעד

 1085208715,29422.04.2013מ "קומפיוגן בע

10:00

בעד)א(נגד.רות ארנון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של פרופ. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דב הרשברג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.יאיר אהרונוביץ כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו לראשונה של פרופ. 4

בעד)א(בעד.ר אריה עובדיה כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו לראשונה של ד. 5

בעד)א(בעד.יהושע שמר כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש פרופ. 6

', קסירר ושות, גבאי, פורר, קוסט, אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון. 7

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים לשנת . 8

דיון)א(נגד.ככל שיועלו, דיון והצבעה בנושאים אחרים שיעולו במהלך הישיבה. 9

 767038022.04.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוון"אישור התקשרות החסרה בהסדר עם חברת דלק נדל. 1נדחית

 21601078,27522.04.2013מ "וויטסמוק תוכנה בע

11:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(דיון

כרואי חשבון ' אישור מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות. 2

מבקרים של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה ודיווח על שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רם פרומן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.נגה קפ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, מרום-אישור מינויו מחדש של מר אהד מלניק. 5

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור תנאי העסקתו של מר רם פרומן. 6

בעד)א(נגד.ל החברה"מנכ, אישור תנאי העסקתו של מר איתי מרוז. 7

בעד)א(נגד.דירקטורית בחברה, נגה קפ' אישור תנאי העסקתה של גב. 8

בעד)א(בעדאישור מינויו לראשונה של מר יריב גילת כדירקטור בחברה. 9

בכפוף לאישור מינויו כדירקטור , אישור תנאי העסקתו של מר יריב גילת.10

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אסף הראל כדירקטור בחברה.11

מ "סיד קרן הון סיכון בע-פרו

1095975

4,85923.04.2013 

10:30

סיד ניהול הון סיכון -אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם פרו. 1מיוחדת

חברת הניהול של החברה אשר מחזיקה ביחד עם בעלי , מ"בע )1999(

,  מהון המניות המניות המונפק והנפרע של הקרן74.7%-השליטה בחברה בכ

.לפיו תעמיד חברת הניהול מסגרות אשראי והלוואות לחברה מעת לעת

בעד)א(נגד

 3230143,108,84523.04.2013מ "מליסרון בע

10:00

אלונה בר און כדירקטורית ' אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

6,294,40323.04.2013  

 9:30

 2012אישור חלק המענק בגין רכיב שיקול דעת של המענק השנתי לשנת . 1מיוחדת

.2012עבור שנת , ר דירקטוריון החברה"יו, למר אהרון פוגל

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 2012אישור חלק המענק בגין רכיב שיקול דעת של המענק השנתי לשנת . 2

.ל החברה"מנכ, למר יונל כהן

בעד)א(בעד

אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 3

.ונושאי משרה

בעד)א(בעד

 719007712,25723.04.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר בדרך של אישור שטרי הנאמנות התוקנים החדשים. 1מבוטלת

מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי . 2

.החהרבה

מבוטלת)א(ד"אין חוו

 7190184023.04.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.ח"אסיפות אג. 1מבוטלת

 719015054,23823.04.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר בדרך של אישור שטרי הנאמנות המתוקנים החדשים. 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה. 2

 719016838,81323.04.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

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

 10930799,56323.04.2013מ "גול פרטנרס בע

11:30

נעילה )א(ד"אין חוודיווח על מצב עסקי החברה מטעם נציגי החברה וכן מסירת פרטים. 1ח"אג

ללא קבלת

הסברים מטעם הנאמן בקשר עם האפשרויות המשפטיות שעומדות . 2

.לרשות מחזיקי אגח נוכח פניית החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

דיון וקבלת החלטות בנוגע לפעולות שיבקשו לנקוט המחזיקים נוכח פניית . 3

.החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1115690123,70023.04.2013מ "קמהדע בע

17:00

בעד)א(בעד.אישור שינוי מתכונת דיווח. 1ח ג"אג

 6510010023.04.2013צים שירותי ספנות א 

13:30

מ כנאמן 'לאשר להסמיך ולהורות לחברה לנאמנות של בנק אגוד סע. 1ח"אג

לאגרות החוב סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

 6510028023.04.2013צים שרותי ספנות ב 

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר להסמיך ולהורות לנאמן להתקשר ולחתום על כתב ההסכמה. 1ח"אג

 6510036023.04.2013צים שרותי ספנות ג 

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר להסמיך ולהורות לנאמן להתקשר ולחתום על כתב ההסכמה. 1ח"אג

 798013941,48823.04.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

13:30

-החלטה בדבר המשך פעילות הסדרה במסגרת הנציגות המשותפת. 1ח"אג

.המשך כהונה

נגד)א(ד"אין חוו

-החלטה בדבר המשך פעילות הסדרה במסגרת הנציגות המשותפת. 2

.פרישה מהנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

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

נבחרה )א(ד"אין חוו.חבר אחד-מספר חברי הנציגות. 4

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.שני חברים-מספר חברי הנציגות. 5

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.שלושה חברים-מספר חברי הנציגות. 6

חלופה אח

מ "מסופי מטען וניטול בע-ממן

238014

215,60024.04.2013 

10:00

ר דירקטוריון "יו, נחמה רונן'  לגב2012אישור מתן מענק שנתי בגין שנת . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(נגד

ל "מנכ, בסקי' למר עופר לינצ2012אישור מתן מענק שנתי בגין שנת . 2

.החברה

בעד)א(נגד

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

13,461,44124.04.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.פלד כדירקטורית בחברה-אישור מינויה מחדש של אורנה אלוביץ. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר דוד כדירקטור בחברה.10

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של .11

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור חלוקת דיבידנד.12

 1117795288,67724.04.2013מ "אינטק פארמה בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל ביאנקו כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מוצע לאשר למר ,  לעיל1בכפוף לאישור מינויו של מר ביאנקו בסעיף . 2

ביאנקו הענקת כתבי פטור ושיפוי וכן הכללתו בהסדר הביטוח לאחריות 

לאשר גמול השתתפות , ובנוסף, דירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה

.וגמול שנתי בהתאם לתקנות החברות

בעד)א(נגד

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

מוצע לאשר למר ,  לעיל3בכפוף לאישור מינויו של מר זילברמן בסעיף . 4

זילברמן הענקת כתבי פטור ושיפוי וכן הכללתו בהסדר הביטוח לאחריות 

לאשר גמול השתתפות , ובנוסף, דירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה

.וגמול שנתי בהתאם לתקנות החברות

בעד)א(נגד

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 

1125566מ "בע

1,99324.04.2013  

 9:30

- של החברה מ )4סדרה (אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה . 1אופציה

.ח לכל כתב אופציה" ש0.12- ח לכל כתב אופציה ל" ש0.32

בעד)א(בעד

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 

1102375מ "בע

54,90924.04.2013 

13:30

- של החברה מ )4סדרה (לאשר הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה . 1ח א"אג

נ של .ח לכל כתב אופציה ולהורות לנאמן לחתום בשל כלל הע" ש0.32

' אגרות החוב שבמחזור על כתב הסכמה או התנגדות המצורף כנספח ג

.לכתב הצבעה בהתאם לתוצאות ההצבעה זו

בעד)א(ד"אין חוו

 6510010024.04.2013צים שרותי ספנות א 

12:00

מ כנאמן "לאשר להסמיך ולהורות לחברה לנאמנות של בנק אגוד בע. 1ח"אג

.לאגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 6510028024.04.2013צים שרותי ספנות ב 

12:00

מ כנאמן "לאשר להסמיך ולהורות לחברה לנאמנות של בנק אגוד בע. 1ח"אג

.לאגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 6510036024.04.2013צים שרותי ספנות ג 

12:00

מ כנאמן "לאשר להסמיך ולהורות לחברה לנאמנות של בנק אגוד בע. 1ח"אג

.לאגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 

1118470מ "בע

16,85524.04.2013 

11:30

- של החברה מ )4סדרה (אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה . 1מיוחדת

.ח לכל כתב אופציה" ש0.12- ח לכל כתב אופציה ל" ש0.32

בעד)א(נגד

 109708813,45424.04.2013מ "יורו גלוב בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.חבר אחד-מספר הנציגים שיכהנו בנציגות. 2

נגד)א(ד"אין חוו.שני חברים-מספר הנציגים שיכהנו בנציגות. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מר דרור יעקובסון-זהות חברי הנציגות. 4

נגד)א(ד"אין חוו.מ"חברות פרומפורמנס שוקי הון בע-זהות חברי הנציגות. 5

 7770372,372,45525.04.2013מ "שופרסל בע

13:00

הורד )א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"אישור מתן מענק למר איציק אברכהן מנכ. 1מיוחדת

מסדר 

היום

המגזר (מנהל מגזרי , אישור עדכון תנאי העסקתו של מר יצחק פישר. 2

.וממונה על מערך כשרויות בחברה )הדתי והחרדי

בעד)א(בעד

הורד )א(נגד.אישור תנאי העסקתו של מר אסף לבנת כמנהל קטגוריה בחברה. 3

מסדר 

היום

 6912126,665,72325.04.2013מ "בנק דיסקונט לישראל בע

10:00

בהתאם להוראות , אישרור מינויו של מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בבנק. 1מיוחדת

.חוק החברות

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשורת הבנק בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

.משרה אחרים וכן המבקר הפנימי של הבנק

בעד)א(בעד

מ "בע )פ.עו.מ(אמיליה פיתוח 

589010

166,89225.04.2013 

11:00

בתו של בעל השליטה , ענבר פלר' אישור עדכון תנאי העסקתה של הגב. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "אלרון תעשיה אלקטרונית בע

749077

589,22425.04.2013 

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גבי ברבש כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.רונה דנקנר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.הדר אודלר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דורי מנור כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריה עובדיה כדירקטור בחברה. 8

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 9

החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת .10

המכהן כדירקטור , גבי ברבש' אישור התקשרות החברה עם פרופ.11

.הרוב הנדרש הינו רוב רגיל. בהסכם למתן שירותי יעוץ לחברה, בחברה

נגד)א(נגד

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו.12

 459016382,71425.04.2013מ "קרדן רכב בע

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מבוטלת

למעט , בחברות הבת שלה ובחברות קשורות שלה, משרה בחברה

.דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה

מבוטלת)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 2

 4לתקופה מצטברת של , למעט מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה

.)2018-2014(שנים 

מבוטלת)א(בעד

 112465054,60025.04.2013מ "ן בע"אלרן נדל

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדי תשלום קרן וריבית. 1נדחית

 1106996274,64925.04.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

  1100718677,38628.04.2013מ "בריינסוויי בע

 9:00

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1מיוחדת

.ח הדירקטוריון" לרבות בדו2012,

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 2014השנתית הבאה שתתקיים בשנת 

.את שכרם

בעד)א(בעד

ר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בתחום "אישור מינויו מחדש של ד. 3

.פעילותה של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבנר חגי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.ר דוד זכות כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל עזריאל כדירקטור בחברה. 6

לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר גיורא ינאי כדירקטור חיצוני בחברה. 7

.כהונה של שלוש שנים

בעד)א(בעד

, אורלי אורי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

.לתקופת כהונה של שלוש שנים

בעד)א(בעד

 10972782,253,69128.04.2013מ "אמות השקעות בע

12:00

בעד)א(בעד.מר אבשלום מוסלר, ל החברה" למנכ2012אישור מענק נוסף בגין שנת . 1מיוחדת

 1087022843,16828.04.2013מ "ויזל בע-פוקס

11:00

בעדללא חוות דעת.כרואה החשבון של החברה' אישור סיום כהונתו של משרד שמש ושות. 1מיוחדת

 1118140028.04.2013מ "ן בע"ליטו נדל

16:00

ח א "אג

2/10חש 

בעד)א(ד"אין חוו.הימנעות מנקיטת פעולות בקשר עם החלטת הפירוק. 1



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1115088028.04.2013מ "ן בע"ליטו נדל

16:00

ח א "אג

8/09חש 

בעד)א(ד"אין חוו.הימנעות מנקיטת פעולות בקשר עם החלטת הפירוק. 1

 5240080028.04.2013גילאון השקעות 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתנגד לבקשה- בקשה למתן סעדים זמניים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.לא מתנגד לבקשה-בקשה למתן סעדים זמניים. 2

נגד)א(ד"אין חוו.מתנגד- הסדר דיוני. 3

בעד)א(ד"אין חוו.לא מתנגד-הסדר דיוני. 4

 )טי.וי.אפ(יס 'ן טכנולוג'פורמולה ויז

169011מ "בע

14,60729.04.2013 

10:30

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1מיוחדת

.ח הדירקטוריון" לרבות בדו2012,

דיון)א(דיון

 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 דן גולדשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גד גולדשטיין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.רחל דביר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

אשרור ואישור התקשרות החברה עם מנורה מבטחים חברה לביטוח . 6

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות , מ"בע

, או קרובו/לרבות נושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה ו, מוחזקות שלה

.בעבר או בהווה

בעד)א(בעד

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

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

בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה , בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה. 8

אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים , ) לעיל7סעיף (מנהלית 

או עשויים להיחשב כבעלי /לרבות  אלו שהינם ו, ונושאי משרה בחברה

.שליטה בחברה ביחס להחלטה זו

בעד)א(בעד

 1091065469,11129.04.2013מ "מיטרוניקס בע

13:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה . 1שנתית

 בדצמבר 31 ולשנה שהסתיימה ביום 2011 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

2012.

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.רמי פרלינג כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 4

בעד)א(בעד.עירית מור כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ללוז דן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלתרלוי אבנר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר סגל כדירקטור בחברה. 8

', קסירר ושות, גבאי, פורר, קוסט, אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון. 9

.כרואי החשבון המבקרים של החברה ודיווח על שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר יובל בארי, ל החברה"אישור עדכון שכרו של מנכ.10

אישור הענקת פטור מראש לנושאי המשרה שאינם בעלי זיקה לקיבוץ .11

.בעל השליטה בעקיפין בחברה, יזרעאל

נגד)א(נגד

אישור הענקת התחייבות מראש לשיפוי לנושאי המשרה שאינם בעלי .12

.זיקה לקיבוץ

בעד)א(בעד

אישור הענקת פטור מראש לנושאי משרה הנמנים על חברי הקיבוץ או .13

.המקבלים את שכרם מהקיבוץ

נגד)א(נגד

הענקת התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה שהינם בעלי זיקה .14

.לקיבוץ

בעד)א(בעד

 109578518,02029.04.2013מ "נקסטקום בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 גיא ישראלי כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.יק כדירקטור בחברה'צ'צ )איזיה(אישור מינויו מחדש של מר ישראל . 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר צבי רז כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.נורית שיאון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

חברה , מ"אישור מחדש של הסכם למתן שירותים עם פיטנגו ישראל בע. 7

ואישתו של מר גיא ישראלי , נגה ישראלי בעלת עניין בחברה' בשליטת גב

.בעל השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מ "לידר החזקות והשקעות בע

318014

60,26029.04.2013 

10:00

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליאור בן ארצי כמנכ. 1מיוחדת

 110637613,53429.04.2013מ "אינטרקיור בע

11:00

בעד.צ"אישור מינוי של מר שאול שניידר כדח. 1מיוחדת

פיתוח טכנולוגי ואוטומציה , תדאה

142018מ "בע

70,98929.04.2013 

15:00

-  ו2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

2012.

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר רהב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר לני רקאנטי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל כץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מתי רז כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר בעז גורפונג 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

 1105055716,65129.04.2013מ "ן בע'אבוג

17:00

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(נגד.ר שמחה סדן כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

ל ונשיא "אישור העלאת שכרו של מר עופר חביב אשר מכהן כמנכ. 4. 4

.החברה

בעד)א(בעד

 למר עופר חביב אשר מכהן 2012אישור מתן מענק שנתי בגין שנת . 5

.ל ונשיא החברה"כמנכ

בעד)א(בעד

 11238434,12429.04.2013מ "אורכית תקשורת בע

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.מסדר יומה של האסיפה" נקיטת הליכים משפטיים"הסרת הנושא . 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מסדר יומה של האסיפה" מתן הוראות לנאמן"הסרת הנושא . 2

מ "ן יזום ופיתוח בע"קרדן נדל

1118447

187,35030.04.2013 

12:00

בעלת , מ"התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מקרדן ישראל בע. 1נדחית

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

ל "בגין כהונתו כמנכ, אישור תנאי ההתקשרות עם מר מיכאל זיסמן. 2

.החברה

בעד)א(בעד

 10985651,313,15930.04.2013מ "ן בע"רבוע כחול נדל

10:00

מבוטלת)א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"אישור מתן מענק למר זאב שטיין מנכ. 1מבוטלת

 797035385,22230.04.2013מ "קליל תעשיות בע

10:00

, אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול מתוקן עם מר צור דבוש. 1נדחית

החל מיום , באמצעות חברה בשליטתו, ר דירקטוריון ובעל השליטה בחברה"יו

.2011 בנובמבר 15

בעד)א(בעד

 10996541,470,81830.04.2013מ "אלוט תקשורת בע

11:00

בדבר מספר הדירקטורים החיצוניים , אישור תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

.המינימאלי

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סטיבן לוי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דב בהרב כדירקטור חיצוני בחברה. 3

בעד)א(נגד.דירקטור חיצוני בחברה, אישור תגמול למר דב בהרב. 4

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר קיומה של אסיפה נדחית. 5

 11015343,069,00430.04.2013מ "סלקום ישראל בע

16:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן 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 רפי ביסקר כדירקטור בחברה. 3

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

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.עידית לוסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.רונית בייטל כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף ברנע כדירקטור חיצוני בחברה. 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .11

 )1988(דור אלון אנרגיה בישראל 

1093202מ "בע

502,00830.04.2013 

10:00

נגד)א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"אישור מתן מענק למר יניב ישראל מנכ. 1נדחית

 3040147,590,20930.04.2013מ "אסם השקעות בע

11:00

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , ל החברה"אישור מתן מענק למר איציק צאיג מנכ. 1מיוחדת

, אישור המשך התקשרות ועדכון תנאי ההתקשרות עם מר פינקלשטיין. 2

.בהסכם למתן שירותי ייעוץ לקבוצת אסם, המכהן כדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 338012326,11930.04.2013מ "מר תעשיות בע.ח

10:00

בעד)א(בעד.אישור תגמול  למר דוד בלומברג דירקטור בחברה. 1מיוחדת

וכן הכללתו , אישור הענקת כתב שיפוי למר דוד בלומברג דירקטור בחברה. 2

.בהסדר הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה

בעד)א(בעד

הורד )א(נגד.אישור הענקת כתב פטור למר דוד בלומברג דירקטור בחברה. 3

מסדר 

היום

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מריאן כהן כדירקטור . 4

 ועד 2013 בינואר 1ההתקשרות תהא מיום .  חודשים6לתקופה של , בחברה

.2013תום חודש יוני 

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף זיידמן כדירקטור . 5

 ועד 2013 בינואר 1ההתקשרות תהא מיום .  חודשים6לתקופה של , בחברה

.2013תום חודש יוני 

בעד)א(בעד

 305011172,26130.04.2013מ "אשלד בע

10:00

, גבי הלר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

.2013 באפריל 30החל מיום 

בעד)א(בעד

גבי הלר וכן ' אישור הענקת כתב שיפוי לגב, בכפוף לאישור מינויה. 2

, הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

וכן הכללתה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות 

.כמקובל בחברה

בעד)א(בעד

אישור גמול שנתי וגמול השתתפות למר יורם הסל המכהן כדירקטור . 3

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב שיפוי למר יורם הסל וכן הכללתו בפוליסת ביטוח . 4

וכן הכללתו בפוליסות , אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה

.ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות כמקובל בחברה

בעד)א(בעד

ותיקון תקנה החברה ותזכיר החברה , אישור הגדלת ההון הרשום בחברה. 5

.בהתאם

בעד)א(בעד

מ "אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרג

1123355

168,31830.04.2013 

11:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה . 1שנתית

 בדצמבר 31 ולשנה שהסתיימה ביום 2011 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

2012.

דיון)א(דיון

רואה החשבון הקיים ( סומך חייקין KPMGאישור מינוי מחדש של משרד . 2

 וקבלת דיווח על 2013כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת , )של החברה

שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים 

.2012לשנת 

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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.דורית בן סימון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

אשרור הצטרפות החברה לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי לתקופה של . 7

30.6.2013. ועד ליום 31.3.2013 חודשים מיום 3

בעד)א(בעד

, אישור הצטרפות החברה להסדר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה חדש. 8

במסגרת פוליסת מטריית ביטוח נושאי משרה של אלוני חץ בעלת השליטה 

30.6.2019. ועד 1.7.2013 שנים שתחילתה ביום 6לתקופה של , בחברה

בעד)א(בעד

קרוב של , עומר טוש, התקשרות בהסכם העסקה חדש עם עובד החברה. 9

.בעל השליטה

בעד)א(בעד

מ "קבוצת חנן מור אחזקות בע

1102532

33,42530.04.2013 

11:30

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד'אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חנן מור כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור בחברה. 5

מ "בע )1996(חממה מאיר סחר 

1104785

55,36930.04.2013 

10:00

נשיא החברה ובעל , אישור שינוי הגדרת התפקיד של מר מאיר חממה. 1מיוחדת

.שליטה בה

בעד)א(בעד

עוזר אישי לנשיא החברה , אישור שינוי הגדרת התפקיד של מר אורי קום. 2

.בעל שליטה בחברה, וחתנו של מר מאיר חממה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 3

בעד)א(בעד. לתקנון החברה106תיקון תקנה . 4

 507012146,25630.04.2013מ "קבוצת מיחשוב ישיר בע

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

.2012 בדצמבר 31ביום 

דיוןצד קשור

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר ניצן ספיר כדירקטור בחברה. 2

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר חיים וייספיש כדירקטור בחברה. 3

בעדצד קשור.דינה עמיר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

-' אלמגור זוהר ושות, מינוי מחדש לכהונה של משרד רואי החשבון בריטמן. 5

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית ,  רואי חשבון

.הבאה ודיווח על שכרו

בעדצד קשור

בעדצד קשורצ"הארכת כהונתו של מר שמואל לחמן כדח. 6

מ "קבוצת חנן מור אחזקות בע

1102532

32,80730.04.2013 

12:00

קבוצת מור , אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה. 1מיוחדת

בהסכם ניהול לפיו תעניק חברת הניהול שירותי ניהול , מ" בע2006השקעות 

.לחברה

בעד)א(נגד

 110320917,77930.04.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מומחה כלכלי וקביעת זהותו של המומחה. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו. באפריל18השהיית ההחלטה שהתקבלה באסיפה מיום . 2

 686014429,90001.05.2013מ "מהדרין בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר רפי ביסקר כדירקור. 2

מבוטלתמבוטלת.סגי איתן כדירקטורית' מינוי מחדש של גב. 3

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר אייל לפידות כדירקטורית. 4

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר רון היימן כדירקטור. 5

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר אבי אידלסון כדירקטור. 6

מבוטלתמבוטלת.מינו מחדש של מר שלמה גוטמן כדירקטור. 7

מבוטלתמבוטלת.                          /מר יונתן בשיא/ר הדירקטוריון "מתן מענק שנתי ליו. 8

מבוטלתמבוטלת.מר גיא בינשטוק/ ל החברה"מתן מענק שנתי למנכ. 9

מבוטלתמבוטלת.הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה.10



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מבוטלתמבוטלת.ח"מינוי רו.11

 110674988,84701.05.2013מ "מצלאוי חברה לבניה בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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

רוני מורנו ויהושע , ישראל מימון, ה סמי מצלאוי"מינויים מחדש של ה. 3

.כדירקטורים בחברה' דוידוביץ

דיון)א(דיון

 109595970,56001.05.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.הארכת המועדים להשלמת העסקה על פי הצעת ברזילי המתוקנת. 1ח"אג

נבחרה )א(ד"אין חוו.העמדה לפרעון מידי. 2

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים כנגד בעלי השליטה והחברה. 3

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.או מר שמעון ברזילי/נקיטת הליכים כנגד חברת ברזילי ו. 4

חלופה אח

 1126176001.05.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

10:30

ח א "אג

4/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.הארכת המועדים להשלמת העסקה על פי הצעת בריזילי המתוקנת. 1

נבחרה )א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מידי. 2

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים כנגד בעלי השליטה והחברה. 3

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.או חברות קשורות אליו/נקיטת הליכים כנגד מר שמעון ברזילי ו. 4

חלופה אח

 1099944001.05.2013רוזלם א 'חפציבה ג

10:00

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט בנושא חלוקת דיבידנד פירוק . 1ח"אג

.נוסף

בעד)א(ד"אין חוו

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט לבירור סוגיית שכר טרחה . 2

והוצאותיו של המנהל

בעד)א(ד"אין חוו

 1099951001.05.2013רוזלם ב 'חפציבה ג

10:00

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט בנושא חלוקת דיבידנד פירוק . 1ח"אג

.נוסף

בעד)א(ד"אין חוו

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט לבירור סוגיית שכר טרחה . 2

והוצאותיו של המנהל

בעד)א(ד"אין חוו

 1099969001.05.2013רוזלם ג 'חפציבה ג

10:00

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט בנושא חלוקת דידידנד פירוק . 1ח"אג

.נוסף

בעד)א(ד"אין חוו

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט לבירור סוגיית שכר טרחה . 2

והוצאותיו של המנהל

בעד)א(ד"אין חוו

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

82,12401.05.2013  

 9:00

אישור התקשרות החברה בעסקה שלבעלי השליטה היוצאים עניין אישי . 11ח "אג

בה ואשר עניינה מכירת תיק אשראי לבעלי השליטה היוצאים כמוגדר 

מס ( 01.3.13וכמפורט צבדוח המיידי המשלים שפרסמה החברה ביום 

.)000931-01-2013: אסמכתא

בעד)א(ד"אין חוו

 לעיל ברוב הנדרש אישור תיקון 2.1ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף . 2

שטר הנאמנות כמפורט

בעד)א(ד"אין חוו

 1094473118,81602.05.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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.פנינה פישמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם סרטני כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.ליאורה לב 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.אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה. 7

לית "המכהנת כדירקטורית וכמנכ, פנינה פישמן' אישור מינויה של גב. 8

.ר דירקטוריון החברה"לכהן כיו, בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגדאישור הצעה פרטית שאינה מהותית לדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה.10

בעד)א(בעד.1:25אישור איחוד הון מניות החברה ביחס של .11

בעד)א(בעד.תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.12

 578013184,94202.05.2013מ "אפקון החזקות בע

11:00

, רי שנירר'למר ג,  ואילך2013אישור מנגנון תשלום מענק שנתי בגין שנת . 1נדחית

.ל החברה"מנכ

בעד)א(בעד

מ "איי ביומדיקל סולושינס בע.אן.די

1103852

26,59202.05.2013 

12:30

ל "מנכ, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר יונתן מלכה. 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(נגד

ר "המכהן כיו, אישור מתן שכר למר זאב ברונפלד בעל השליטה בחברה. 2

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

 109978769,01202.05.2013מ "מיקרונט בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור הארכת כהונתו של מר אברהם אשרי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.יונה אדמון כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

 36501521,82202.05.2013מ "אי בע.אר.י'ג.אי

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר שי ויל כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל ויל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. 5

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם משורר כדירקטור בחברה. 7

אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של מר שאול שניידר כדירקטור חיצוני . 8

.בחברה

בעד)א(בעד

 108357565,11402.05.2013מ "בע )ו.נ(נעמן גרופ 

10:00

בעד)א(בעד.קים שהם ניר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

 1119080285,03402.05.2013מ "לוינשטין נכסים בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש ובתוספת להסכם הניהול . 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה, מ"עם חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע

נדחה)א(נגד

בעד)א(בעד.ר ניצה אורצקי כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 2

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

 10201232,71602.05.2013מ "סולומון אחזקות בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר אלמפרד סולומון . 1מיוחדת

.ל החברה ודירקטור בה"המכהן כמנכ, בעל השליטה בחברה

נגד)א(נגד

 1107531002.05.2013מ "אייס אוטו דיפו בע

14:30

כ הנאמן בדבר "קבלת דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ומאת ב. 1ח"אג

ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה אשר התקיימה ביום 

 ועד למועד האסיפה שזומנ12.7.2012

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "שפיר פרוייקטים אירופה בע

1103910

51,43302.05.2013 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר. 1ח"אג

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105162

44,86005.05.2013 

11:00

מ "בין אדרי אל ישראל קרקעות בע, אישור עסקה מסוג עסקת בעלי עניין. 1מבוטלת

.לבין החברה )בבעלותו ובשליטתו של מר גבי אדרי(

מבוטלת)א(נגד

 149013253,76005.05.2013מ "קבוצת גולד בונד בע

10:00

ר דירקטוריון החברה אשר "אישור הארכת מתן גמול למר שלמה שמלצר יו. 1מיוחדת

מעבר לגמול לו הוא זכאי עקב כהונתו כדירקטור , נמנה על בעלי השליטה בה

.בחברה

בעד)א(בעד

 1104744101,30105.05.2013מ "גאון אחזקות בע.ב

12:00

שותפות מוגבלת אשר , גאון.וי.אישור עסקת השקעה עם חברת ויולה איי. 1מיוחדת

שלבעל השליטה בחברה , מ"בע. פי.י'ג. אי.השותף הכללי שלה הינו ויולה פי

.יש בה ענין אישי

בעד)א(נגד

אישור מתן מענק חד ,  לעיל1בכפוף להשלמת העסקה כמפורט בסעיף . 2

.ל החברה"המכהן כמנכ, פעמי למר אבי הוכמן

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און 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 יונתן קולבר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר סמי תותח כדירקטור בחברה. 5

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פרץ וינקלר כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.נטהלי רפואה שטיינברג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

 110346496,20705.05.2013מ "אורתם סהר הנדסה בע

13:00

ח " בצירוף דו2012דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת . 1שנתית

.הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המוגש לאסיפה הכללית

בעד)א(דיון

אילן , אמיר נחום, אורי דורי: ה"אישור מינוים מחדש של הדירקטורים ה. 2

.לבנון וניצן צדוק כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

ח ברייטמן אלמגור כרואה החשבון המבקר לחברה "אישור מינוי משרד רו. 3

.וקבלת דיווח על שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון. 4

מ "פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע

1102219

41,01605.05.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

רמי פרידנזון ודוד פרידנזון , ה אלון פרידנזון"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

כרואי חשבון ' מינויים מחדש של משרד זיו האפט ואונגר כהן ושות. 3

מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרם

בעד)א(בעד

אישור המשך הקפאת תשלומים בגין הלוואה שהעמידה החברה לחברת . 4

ה דוד "חברה בשליטה מלאה של ה, מ"פרידנזון שינוע ופרוייקטים בע

.פרידנזון ורמי פרידנזון בעלי השליטה בחברה

נגד)א(נגד

, מיכל הרצוג כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

.לתקופת כהונה שלישית

בעד)א(בעד

 1120161234,36105.05.2013מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

נגד)א(נגד.ר הדירקטוריון"יו, אישור הענקת תגמול למר אילן כהן. 1מיוחדת

 1103282206,27105.05.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

קבלת החלטה מיוחדת בדבר מכירת יתרות הנכסים המגבים את ניירות . 1ח א"אג

.שנרשמו. ש.הח

נגד)א(ד"אין חוו

מ "קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים של נציגי פסגות בית השקעות בע. 2

מ כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע "וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע

.מכירת ניירות ערך

בעד)א(ד"אין חוו

של  )'סדרה א(לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב . 3

.מ"החברה בדבר החלפת אגרות החוב של אפריקה ישראל להשקעות בע

נגד)א(ד"אין חוו

 110330866,83005.05.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.ש.הסמכת הנציגים למכירת יתרות הנכסים המגבים את ניירות הח. 1ח ג"אג

מ "קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים של נציגי פסגות בית השקעות בע. 2

מ כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע "וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע

.ע"מכירת ני

בעד)א(ד"אין חוו

ח "ח של החברה בדבר החלפת אג"קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אג. 3

י החברה בתמורה "מ המוחזקות ע"כז של אפריקה ישראל להשקעות בע

.ח פרטית חדשה"להנפקת סדרת אג

נגד)א(ד"אין חוו

 110329056,01105.05.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.ש.הסמכת הנציגים למכירת יתרות הנכסים המגבים את ניירות הח. 1ח ב"אג

מ "קבלת החלטה רגילה בדבר המינויים של נציגי פסגות בית השקעות בע. 2

.ע"כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע מכירת ני

נגד)א(ד"אין חוו

של החברה ' ח סדרה ב"לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אג. 3

י "מ המוחזקת ע"ח של אפריקה ישראל להשקעות בע"בדבר החלפת אג

.ח פרטית חדשה של אפריקה ישראל"החברה בתמורה להנפקת סדרת אג

נגד)א(ד"אין חוו

 1108620515,69605.05.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.ש.הסמכת נציגים למכירת יתרות הנכסים המגבים את יתרות הח. 1ח ד"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים של נציגי פסגות בית השקעות בע. 2

מ כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע "וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע

.ח פרטית חדשה של אפריקה ישראל"סדרת אג. מכירת ניירות הערך

נגד)א(ד"אין חוו

של  )סדרה ד(לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב . 3

.החברה בדבר החלפת אגרות החוב

נגד)א(ד"אין חוו

 698024769,30005.05.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

מ "בע )אל.אי(כרמל אחזקות 

1094903

11,58805.05.2013 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.עדכון של מחזיקי אגרות החוב בדבר מצב החברה. 1ח א"אג

ללא קבלת

 10923451,183,21306.05.2013מ "תקשורת בע-חלל

14:00

בעד)א(בעד.ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה מחדש של גב. 1נדחית

מ "בע )1998(אס שרותי לוויין .בי.הארכה ותיקון הסכם התקשרות עם די. 2

)yes(.

בעד)א(בעד

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 

1118470מ "בע

16,85506.05.2013 

11:00

ר "המכהן כיו, ך"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהוד בן ש. 1מבוטלת

במסגרת הרה ארגון של , ומבעלי השליטה בחברה, דירקטוריון החברה

.החברה

מבוטלת)א(נגד

 108504283,79206.05.2013מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כרואה חשבון מבקר של החברה ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

רן גרודצקי , צוריאל לביא, ה בצלאל איגר"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.אל כדירקטורים בחברה-וניסים בר

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדRun Off.ל החברה בפוליסת ביטוח מסוג "אישור הכללת דירקטורים ומנכ. 4

 6370068006.05.2013מ "טאו תשואות בע

10:30

נגד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של המתווה להסדר. 1ח"אג

 6370126006.05.2013מ "טאו תשואות בע

10:30

נגד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני של המתווה להסדר. 1ח"אג

 1118322144,72307.05.2013מ "דורי בניה בע.א

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אריאל וילנסקי בתוקף . 1מבוטלת

.לתקופה של חמש שנים )כולל( 2102 בדצמבר 10החל מיום 

מבוטלת)א(נגד

 313015209,68807.05.2013מ "אספן גרופ בע

11:00

ר דירקטוריון "יו,  למר פרג2013אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 1מבוטלת

.החברה

מבוטלת)א(נגד

מבוטלת)א(נגד.ל החברה"מנכ,  למר גיפמן2013אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 2

 1091933159,48407.05.2013מ "גולן מוצרי פלסטיק בע

11:00

בעד)א(בעד.הארכת הסכם למתן שירותי כוח אדם. 1מיוחדת

 3-  ל2012בגין שנת  )שאינו כלול בהסכם כוח האדם(הענקת מענק שנתי . 2

נושאי משרה בחברה שהינם חברי קיבוץ

בעד)א(בעד

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105170

58,29107.05.2013 

10:00

דיווח מאת החברה על מצב עסקיה תוך התייחסות לדיווחי הימים . 1ח א"אג

ה לרבות בדבר יכולתה וכוונתה לעמוד בתשלומים "האחרונים שפורסמו במאי

.'בגין אגרות החוב סדרה א

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

דיון וקבלת החלטה בדבר הפעולות הנדרשות לשם הגנה על זכויות . 2

לרבות (לרבות אפשרות לנקיטה בהליכים משפטיים' ח א"מחזיקי אג

ח ככל "באמצעות הנאמן ואו באמצעות שלוחיהם של הנאמן ומחזיקי אג

.)י הנאמן"י האסיפה ו או ע"שימונו ע

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1102391007.05.2013קבוצת מזרחי ובניו א 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 2

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

13,734,07708.05.2013 

11:00

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ. 1נדחית

בעד)א(בעד.2013ל החברה לשנת "אישור יעדי תגמול למנכ. 2

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור מתן כתב שיפוי למנכ. 3

בעד)א(בעדאס.בי.התקשרות עם די- הארכה ותיקון התקשרות לחכירת מקטעי לווין . 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1460191,327,55408.05.2013מ "בע )ישראל(רוב -אל

17:00

ר הדירקטוריון ובעל "יו, אישור תנאי העסקה של מר אלפרד אקירוב. 1מיוחדת

, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום אישור ההסכם, השליטה בחברה

1.1.2012-וכן באופן רטרואקטיבי החל מ

בעד)א(בעד

 3870191,801,86908.05.2013מ "ן ומלונאות בע"אלרוב נדל

15:30

ר הדירקטוריון ובעל "יו, אישור תנאי העסקה של מר אלפרד אקירוב. 1מיוחדת

, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום אישור ההסכם, השליטה בחברה

1.1.2012-וכן באופן רטרואקטיבי החל מ

בעד)א(בעד

 3לכהונה בת , אישור מינויו של מר רוני בר און לדירקטור חיצוני בחברה. 2

.שנים מיום אישור המינוי

בעד)א(בעד

מ "ח להשקעות בע"קרן קציר אג

1098094

199,94208.05.2013 

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.בנציגות יכהן נציג אחד. 2

נגד)א(ד"אין חוו. חברים2בנציגות יכהנו . 3

נגד)א(ד"אין חוו.מר שמואל אשל יכהן כנציג. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מר עופר גזית יכהן בנציגות. 5

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים. 6

 110486860,64909.05.2013מ "אקסלנז ביוסיינס בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

מניות רגילות של החברה למר משה '  מ92.6-אישור הנפקה פרטית של כ. 2

בתמורה להמרה של הלוואה בסך של , ארקין מבעלי השליטה בחברה )מורי(

.אשר הועמדה על ידו לחברה, ח"ש'  מ10.1-כ

נגד)א(בעד

 לחוק 20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראות תיקון . 3

.החברות

נגד)א(בעד

מ "אלקטרוניקה בע. אס.אם.אי

1085141

12,77809.05.2013 

10:00

 לרבות 2012,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

ח המבקר"דיווח על שכר טרחת רו

דיון)א(דיון

פורר את גבאי את קסירר כמשרד רואי , מינויו מחדש של משרד קוסט. 2

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהושע אגסי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סטיבן פרובייזור כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון למלבאום כדירקטור בחברה. 5

ציפורה קרפל כדירקטורית ' אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב. 6

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

נחמיה וחיה , ה מריו סגל"אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם ה. 7

.בעלי השליטה בחברה, למלבאום

בעד)א(נגד

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

1,050,83409.05.2013 

12:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר משה מטלון כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 1081074177,19009.05.2013מ "איסתא ליינס בע

10:00

בעד)א(בעד.לתקנון התאגדות של החברה' ב69אישור תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שחר בוצר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.עודד מימון כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 3

בעד)א(בעד.אריאל בנדור כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 4

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

268,46009.05.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2011-2012חות הכספיים של החברה לשנים "דיון בדו. 1שנתית

' אודם ושות, גילמן, יהב, גופר, ח גיא"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד

 10930799,32509.05.2013מ "גול פרטנרס בע

14:00

אשר היה  )פדיון סופי(החלטה מיוחדת לדחות את מועד תשלום הקרן . 1ח"אג

14.6.13. ליום 31.5.13קבוע ליום 

בעד)א(ד"אין חוו

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות 

1092204מ "בע

133,72312.05.2013 

11:00

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר דב אמיתי כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב בלום כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של מר ישראל קרניאל כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעדאישור מינויה מחדש של מר נעם לויט כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של מר דוד היימן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעדכרואה חשבון, אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 7

 127019991,92012.05.2013מ "מבטח שמיר אחזקות בע

10:00

בהסכם לביצוע , מגדלי הוד השרון, אישור התקשרות חברה קשורה. 1מיוחדת

.בעלת עניין בחברה, עבודות בניה עם קבוצת אשטרום

בעד)א(בעד

 3190014012.05.2013מ "פטרו גרופ בע

11:30

ככל שתפנה החברה לבית המשפט בבקשה לדחות את מועד כניסתו של . 1ח"אג

צו הפירוק שניתן לחברה לתוקף להורות לנאמן להסכים לבקשה כאמור והכל 

בהתאם לבקשת החברה ככל שתוגש לרבות עניין משך הדחייה המבוקשת 

 חודשים3-ובלבד שתקופת הדחייה לא תעלה ל

בעד)א(ד"אין חוו

כחברת  )באמצעות מר שמואל אשל(הפסקת כהונתה של מנורה מבטחים . 2

של החברה ומיניו של מר  )'סדרה א(נציגות יחידה של מחזיקי אגרות החוב 

אסף קורן כחבר נציגות יחיד

נגד)א(ד"אין חוו

 110223512,28913.05.2013מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

12:00

נגד)א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"ר רות בן יקר מנכ"אישור מתן מענק לד. 1נדחית

 454017153,03413.05.2013מ "צנורות המזרח התיכון בע

12:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי הוכמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל כהן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פרץ וינקלר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אריה גנס כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 6

בעד)א(בעד.בר מעין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אופיר מרום כדירקטור 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

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים .10

וכן , לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה

.ל החברה"למנכ

בעד)א(בעד

מ "בע )1960(חבס השקעות 

415018

34,17913.05.2013 

10:00

בעד)א(בעדאישור התקשרות החברה עם מבטח זר בפוליסת ביטוח. 1מיוחדת

 65401292,13613.05.2013מ "אמנת ניהול ומערכות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

 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.ענת זליצקי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים . 4

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות עתידיות של החברה בפוליסות לביטוח אחריות . 5

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, דירקטורים ונושאי משרה

בעד)א(בעד

 1117688809,60013.05.2013מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

אישור מינויים מחדש ותנאי כהונתם של מר ישראל מאור ומר אברהם . 1מיוחדת

בורג כדירקטורים חיצוניים בחברה

בעד)א(בעד

 130013101,31913.05.2013מ "זנלכל בע

11:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעדמינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקוב שיינפלד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.רות ססובר כדירקטורית בחברה' א אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אא אישור מינויו מחדש של מר יוסף בלוי כדירקטור בחברה. 6

 132011821,44713.05.2013מ "קמור בע

16:00

להורות לנאמן לאגרות החוב של החברה להודיע לנאמנים בהקפאת . 1ח"אג

הליכים של החברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים במכירת החזקות קמור 

.מ"בע

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הסמכת הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב של החברה לדחות את . 2

.או הקרן/מועדי תשלום הריבית ו

בעד)א(ד"אין חוו

 132013420,48013.05.2013מ "קמור בע

16:00

להורות לנאמן לאגרות החוב של החברה להודיע לנאמנים בהקפאת . 1ח"אג

הליכים של החברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים במכירת החזקות קמור 

.מ"בע

בעד)א(ד"אין חוו

 1320167013.05.2013מ "קמור בע

16:00

ח ח "אג

חש 

11/12

להורות לנאמן לאגרות החוב של החברה להודיע לנאמנים בהקפאת . 1

הליכים של החברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים למכירת החזקות קמור 

.מ"בע

בעד)א(ד"אין חוו

 402016016.05.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

אישור התקשרות החברה בהסכם גישור בקשר עם תביעה לקבלת דמי . 1נדחית

.תיווך

נגד)א(נגד

  473017281,41316.05.2013מ "דורי בע.קבוצת א

 9:30

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון . 1שנתית

.2012 בדצמבר 31ליום 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.סגל כדירקטור בחברה )יוסף(אישור מינוי מחדש של מר דור . 3

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר שרון זוזובסקי כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר יחזקאל צאיג כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.רינת רמלר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

, אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 8

.2012כרואה חשבון מבקר של החברה ודיווח על שכרם לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדירקטור חיצוני בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מתי דב כדירקטור חיצוני בחברה.10

 208017571,97516.05.2013מ "קבוצת אחים נאוי בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר זאב רוטשטיין כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "אוצר התישבות היהודים בע

601013

583,58416.05.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

51,97516.05.2013  

 8:30

השתת.יח

פות

אישור החלטה בדבר הגדלת הון השותפות והסמכת השותף הכללי לבצע . 1

של ניירות ערך אשר , או בדרך של זכויות/בדרך של הנפקה לציבור ו, גיוס הון

.יונפקו על ידי השותף הכללי

בעד)א(בעד

 בדבר אישור 11.3.2013אישור תיקון החלטת האסיפה הכללית מיום . 2

.לגיוס הון באמצעות הנפקת כתבי אופציה בדרך של זכויות

בעד)א(בעד

 11.3.2013אישור החלטה בדבר תיקון החלטת האסיפה הכללית מיום . 3

.בדבר מיזוג יחידות השתתפות

נגד)א(בעד

 108198312,09216.05.2013מ "פילת גרופ בע

12:00

בעד.ח"מינוי רו. 1מיוחדת

מ "אפריקה ישראל מגורים בע

1097948

495,28919.05.2013 

11:00

, בעלת השליטה בחברה, מ"אישור התקשרות החברה עם דניה סיבוס בע. 1נדחית

מ והסכם מסגרת לביצוע " בע38בהסכם לרכישת החזקותיה בדניה סיבוס 

.עבודות קבלנות

בעד)א(בעד

  10819423,046,27319.05.2013מ "שיכון ובינוי בע

 9:30

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לחמני. 1נדחית

ר דירקטוריון "יו,  למר משה לחמני2012אישור מענק שנתי בגין שנת . 2

.החברה

בעד)א(בעד

 109604932,37919.05.2013מ "ביו ויו בע

11:00

ל ודירקטור " אלף אופציות למר אלן שוויבל המכהן כמנכ55אישור הקצאת . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(נגד

ל " אלף אופציות למר יובל הררי המכהן כמשנה למנכ35אישור הקצאת . 2

.ודירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 109600713,82419.05.2013מ "תפוז אנשים בע

11:00

בעד)א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"אישור מתן מענק למר דן חן מנכ. 1מיוחדת

 5430087134,02619.05.2013מ "כנפיים אחזקות בע

16:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח מאת החברה . 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב"דיווח מאת ב. 2

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון וקבלת החלטות בדבר נקיטת הליכים משפטיים לצורך הגנה על זכויות . 3

מחזיקי אגח

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 401018019.05.2013מ "ניא בע-פלג

11:00

דיון)א(דיון31.12.11.דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום . 1שנתית

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואי . 2

.החשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.צים"למעט דח, אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 4

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

34,48119.05.2013 

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות . 2

.החוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

182,43319.05.2013 

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 41ח "אג

ללא קבלת

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות . 2

.החוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

  109708811,31119.05.2013מ "יורו גלוב בע

 8:30

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן בקשר עם העסקה בגרמניה ולהודעת הקיזוז. 1ח"אג

לנקוט בהליכים המשפטיים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר . 2

.עם הודעת הקיזוז

בעד)א(ד"אין חוו

מ " בע1953אבגול תעשיות 

1100957

998,13220.05.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

בעד)א(בעד.ר כדירקטור בחברה'אישור מינויו לראשונה של מר מייקל טיצ. 3

 110645925,31420.05.2013מ "סאן טים גרופ בע

14:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

.2013כרואה החשבון המבקר לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס לסקר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק בן בסט כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שגב חוסטיק כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ציפי הלברכט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד חרמש כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר דוד חרמש. 8

בעד)א(בעד.אישור החלת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למר חרמש. 9

אישור העמדת ערבות חברה לטובת תאגיד בנקאי בקשר עם הסכם מימון .10

שהעמיד התאגיד הבנקאי לחברת הבת של החברה חלף ערבויות שהעמידו 

.בעלי ענין בחברה לטובת התאגיד הבנקאי

בעד)א(נגד

 505016397,18220.05.2013מ "גרופ בע. או.די.איי

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר קוטלר כדירקטור בחברה. 2

בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה. 3

בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה. 4

בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא דבורין כדירקטור בחברה. 5

בעד.אישור מינויו מחדש של מר עדי קייזמן כדירקטור בחברה. 6



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 רן פורר כדירקטור בחברה. 7

בעד.אישור מינויו מחדש של מר גד בן חיים כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד)KPMG(חייקין -מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך. 9

בעד)א(בעדאישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח.10

 109493716,44420.05.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

10:00

בעד)א(בעדאישור התקשרות החברה עם הפניקס חברה לביטוח. 1מיוחדת

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

020.05.2013 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר בין החברה לבין נושיה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים. 2

 109595978,77520.05.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

 1126176020.05.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

12:00

ח א "אג

4/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1

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

  41901035,92021.05.2013מ "סינופסיס בע

 9:00

מבוטלת)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מבוטלת

מבעלי השליטה , ר מרדכי פז"אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם ד. 2

עד ליום , ר דירקטוריון פעיל של החברה ויתר חברות הקבוצה"כיו, בחברה

.2013 בספטמבר 12

מבוטלת)א(נגד

מבעלי , יניב-אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם מר שאול פז. 3

 12עד ליום , ל החברה ויתר חברות הקבוצה"כמנכ, השליטה בחברה

.2013בספטמבר 

מבוטלת)א(נגד

לוציאנה פז בעלת שליטה ' אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם גב. 4

, כמנהלת בית האבות אשר בבעלות החברה וכדירקטורית בחברה, בחברה

.2013 בספטמבר  12עד ליום 

מבוטלת)א(נגד

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד ליאון אורליצקי ושות. 5

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מבוטלת)א(בעד

. פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

1121730

663,86821.05.2013 

17:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זמי אברהם כדירקטור בחברה. 1שנתית

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

בעד)א(בעד.חווה מרצקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נחום רוזמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה. 8

וזאת באמצעות הצבעה שאינה , המלצה בדבר תגמול לנושאי משרה. 9

.מחייבת

בעד)א(נגד

קביעה כי התגמול לנושאי המשרה ידון באסיפה הכללית מידי שנה וזאת .10

.באמצעות הצבעה שאינה מחייבת

נגד)א(בעד

קביעה כי התגמול לנושאי המשרה ידון באסיפה הכללית מידי שנתיים .11

.וזאת באמצעות הצבעה שאינה מחייבת

בעד)א(נגד

קביעה כי התגמול לנושאי המשרה ידון באסיפה הכללית מידי שלוש שנים .12

.וזאת באמצעות הצבעה שאינה מחייבת

נגד)א(נגד

אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר .13

.2013 ביוני 30כרואה החשבון המבקר לשנה שמסתיימת ביום 

בעד)א(בעד

דיון)א(נגד.דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה.14

 48501143,89721.05.2013מ "בונוס ביוגרופ בע

11:00

-  ו2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

2012.

דיון)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

רחל ' גיל שפירא וגב, שי מרצקי, ה יוסף רויך"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.בן ארי 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

בעד)א(בעד.אישור שינוי שמה של החברה. 4

ר "אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אנשי מפתח למקרה מוות לד. 5

.בעל השליטה בחברה, שי מרצקי

בעד)א(בעד

 443010021.05.2013מ "תדביק בע

10:00

בעד)א(בעדאישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת פוליסת ביטוח. 1נדחית

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

6,186,75721.05.2013 

10:00

בעד)א(בעד.ח לבעלי המניות בחברה"ש'  מ200אישור חלוקת דיבידנד בסך של  . 1שנתית

 798013943,60021.05.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

13:00

דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית המועד הקובע ומועד התשלום למחזיקי . 1ח"אג

.'ח ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו

 386005348,08722.05.2013מ "קווינקו בע )ז.י(

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות בדבר אופן מתן הודעות למחזיקי אגרות החוב. 1ח א"אג

 66001971,30622.05.2013מ "ניסן תעשיות רפואיות בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גידי לקס כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טל מדוצקי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

מ "סיאלו טכנולוגיה ישראל בע

1102060

022.05.2013 

14:30

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.תשלום ריבית למחזיקים מתוך הכספים המופקדים בחשבון נאמנות. 2

ללא קבלת

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1100833

14,41922.05.2013 

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 1ח"אג

 1260118,250,01923.05.2013מ "גלוב בע-גזית

11:00

ממלא מקום פעיל , אישור הארכת הסכם הכהונה של מר אריה מינטקביץ. 1נדחית

.ר דירקטוריון החברה"ליו

בעד)א(בעד

ממלא מקום פעיל ,  למר אריה מינטקביץ2012,אישור מענק שנתי לשנת . 2

.ר דירקטוריון"ליו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר רוני סופר2012אישור מענק שנתי לשנת . 3

בעד)א(בעד.און כדירקטור חיצוני בחברה-אישור מינויו של מר רוני בר. 4

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

683,20323.05.2013 

11:00

מבוטלת)א(נגד.מר דרור נגל, ל החברה"אישור תנאי כהונתו של מנכ. 1מבוטלת

מבוטלת)א(נגד.מר הרשי פרידמן, ר דירקטוריון החברה"אישור מתן כתב שיפוי ליו. 2

מבוטלת)א(נגד.מר הרשי פרידמן, ר דירקטוריון החברה"אישור מתן כתב פטור ליו. 3

 1082379903,31923.05.2013מ "טאואר סמיקונדקטור בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קלמן קאופמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעדE.16דנה גרוס כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו. 7

ח ברייטמן אלמגור כמשרד רואה החשבון "אישור מינויו של משרד רו. 8

 והסמכת 2031 בדצמבר 31המבקר של החברה לשנה המסתיימת ביום 

.ועדת הביקורת לקביעת  שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.2012ל החברה בגין שנת "מנכ, אישור הענקת מענק למר ראסל אלוונגר. 9

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הון המניות בחברה ותיקון התקנון בהתאם.10

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1095405מ "בע

40,61423.05.2013 

10:00

דיון)א(דיון2012דיון 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

בעד)א(בעד ולשנת2012לשנת ' מינוי רואה חשבון מבקר ברייטמן אלמגור ושות. 2

מ "כהן פיתוח ומבני תעשיה בע

810010

461,49723.05.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

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(נגד.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.אישור מינויו מחדש של מר שרון זוזובסקי כדירקטור בחברה. 8

דליה סבג כדירקטורית ' אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב. 9

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

023.05.2013 

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.הוספת חברים לנציגות המשותפת. 1ח"אג

 7360035023.05.2013' בי אחזקות ב.די.אי

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.הוספת חברים לנציגות המשותפת. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

69,81723.05.2013 

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.הוספת חברים לנציגות המשותפת. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

243,04123.05.2013 

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.הוספת חברים לנציגות המשותפת. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

28,48823.05.2013 

17:00

נגד)א(ד"אין חוו.הוספת חברים לנציגות המשותפת. 1ח"אג

בירי בראשי עבודות עפר פיתוח 

735019מ "תשתית וכבישים בע

15,84823.05.2013 

10:00

דיון)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה. 1שנתית

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

בעד)א(בעדמינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון. 3

בעד)א(נגדאישור הארכת כהונתתו של הדירקטור יגאל דמרי. 4

בעד)א(נגדאישור הארכת כהונתו של הדירקטור עודד נגר. 5

בעד)א(בעדאישור מינויו לראשונה של מר אסי חורב כדירקטור בחברה. 6

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1082007

20,77323.05.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר נושים. 1שנתית

 110435528,80823.05.2013מ "רשי בע.י

14:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון. 1ח א"אג

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

69,81723.05.2013 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

28,48823.05.2013 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום. 1ח"אג

 79801211,324,57723.05.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

10:00

דחיית מועדי תשלום הקרן והריבים אשר היום הקובע בגינם הינו יום . 1ח ז"אג

.29.5.2013

בעד)א(ד"אין חוו

 1101963023.05.2013נידר בניין 

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסכמות בקשר עם שכר טרחת הנאמנים להסדר הנושים. 1ח"אג

 1101971023.05.2013' נידר בניין סדרה ב

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסכמות בקשר עם שכר טרחת נאמני הסדר הנושים. 1ח"אג

 108363313,39226.05.2013מ "פולאר תקשורת בע

10:00

כרואה חשבון , מינוי משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 1מיוחדת

המבקר של החברה חלף משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר והסמכת 

.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליאור בן ארצי כמנכ. 2

 48401431,62526.05.2013מ "י בע'גוליבר אנרג

12:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נחום שויצקי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1118900239,58826.05.2013מ "תקשורת בע-חלל

12:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח יא"אג

ן נאמנויות .פ.במקום רזניק פז נבו ר, של החברה )'סדרה יא(אגרות החוב 

.מ" בע2007

בעד)א(בעד

 555009021,89026.05.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

דיווח מטעם הנציגות בדבר התנהלות החברה ובעל השליטה ביחס . 1ח א"אג

.להחלטות שהתגבשו

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

 55501085,05026.05.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

דיווח מטעם הנציגות בדבר התנהלות החברה ובעל השליטה ביחס . 1ח ב"אג

.להחלטות שהתקבלו

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

 555011615,51526.05.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

דיווח מטעם הנציגות בדבר התנהלות החברה ובעל השליטה ביחס . 1ח ג"אג

.להחלטות שהתקבלו

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

 5550124026.05.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

ח א "אג

3/13חש 

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח מטעם הנציגות בדבר התנהלות החברה. 1

ננעלה 

התקי

 5550132026.05.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

ח ב "אג

3/13חש 

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח מטעם הנציגות בדבר התנהלות החברה. 1

ננעלה 

התקי

 5550140026.05.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

ח ג "אג

3/13חש 

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח מטעם הנציגות בדבר התנהלות החברה. 1

ננעלה 

התקי

 10941191,171,65227.05.2013מ "קמהדע בע

16:00

בעד)א(נגד.ל"אישור הצעה פרטית של אופציות למנכ. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מתן כתב פטור ושיפוי לדירקטור מר ראובן בכר. 2

 459016405,55927.05.2013מ "קרדן רכב בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עוזי דיין כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אייל כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

 1082353120,22027.05.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:00

אריה עובדיה , שלום זינגר, דב-ה אילן בן"אישור מינויים מחדש של ה. 1מיוחדת

.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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3

בעד)א(נגד.יונה אדמון כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר דרור ברזילי כדירקטור חיצוני בחברה. 5

 1081843838,72127.05.2013מ "דש איפקס הולדינגס בע

11:00

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה. 1מיוחדת

ק כדירקטור 'אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יוסי קוצ. 2

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

Run Off.ובפוליסת ביטוח מסוג , משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105170

60,88027.05.2013 

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.'מינוי חבר נציגות אחד לסדרה א. 1ח א"אג

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי שני חברי נציגות לסדרה א. 2

נגד)א(ד"אין חוו.'מינוי שלושה חברי נציגות לסדרה א. 3

נבחרה )א(ד"אין חוו.מתנגדים למינוי הנציגות. 4

חלופה אח

בעד)א(ד"אין חוו.מינויו של עופר גזית כחבר הנציגות. 5

נגד)א(ד"אין חוו.מינויו של שמואל אשל כחבר הנציגות. 6

נגד)א(ד"אין חוו.מינויו של אבי זיגלמן כחבר הנציגות. 7

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.ניר-ד רון בר"באמצעות עו' פירון ושות. מינוי משרד עורכי מ. 9

נגד)א(ד"אין חוו.ד עופר שפירא"באמצעות עו' מינוי משרד שפירא ושות.10

ד אלון "ד רענן קליר ועו"ד קליר בנימיני באמצעות עו"מינוי משרד עו.11

.בנימיני

נגד)א(ד"אין חוו

נגדללא חוות דעת.דחיית מועדים-מושב שני.12

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

6390157

1,410,55827.05.2013 

14:00

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ויכולתה לעמוד . 1ח ד"אג

בהתחייבויותיה במועדן

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 2

ננעלה 

התקי

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

6390207

1,285,06927.05.2013 

14:00

יווח כל ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד . 1ח ו"אג

.בהתחיבויותיה במועדן

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 2

ננעלה 

התקי

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

6390223

209,95527.05.2013 

14:00

דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה . 1ח ח"אג

.במועדן

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 2

ננעלה 

התקי

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

6390249

915,70927.05.2013 

14:00

י החברה על מצב עסקי החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה "דיווח ע. 1ח ט"אג

.במועדן

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 2

ננעלה 

התקי

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

6390116

027.05.2013 

14:00

ח ב "אג

לס

י החברה על מצב עסקי החברה ועל יוכלתה לעמוד "דיווח ע. 1

.בהתחייבויותיה במועדן

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 2

ננעלה 

התקי

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

6390215

30,90427.05.2013 

14:00

י החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד "דיווח ע. 1ח ז"אג

.בהתחייבויותיה במועדן

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 2

ננעלה 

התקי

 1098284027.05.2013מ "קסם מטבעות בע

12:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש פברואר , תעודות הסל

.מ" במקום יובנק חברה לנאמנות בע2009,

בעד)א(בעד

מ "בית השקעות בע. אי.בי.אי

175018

296,25128.05.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

 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 דוד ויסברג כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק 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



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 גדעון פרייטג כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אילנה תמיר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

' אישור תנאי כהונתה של גב, אילנה תמיר' בכפוף לאישור מינויה של גב.10

.תמיר כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה עם חברת הביטוח הפניקס חברה לביטוח .11

בפוליסה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות , מ"בע

.לרבות מקרב בעלי השליטה, בנות

בעד)א(בעד

המכהן , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר צבי לובצקי.12

.ר דירקטוריון ובעל השליטה בחברה"כיו

בעד)א(בעד

המכהן , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עמנואל קוק.13

.מבעלי השליטה בחברה, כדירקטור בחברה ובחברות הבנות

בעד)א(בעד

המכהן , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד ויסברג.14

.מבעלי השליטה בחברה, כדירקטור בחברה וכדירקטור בחברות הבנות

בעד)א(בעד

המכהן , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עדו קוק.15

.ר דירקטוריון פעיל של חברות הבנות"ל החברה וכן כיו"כמנכ

בעד)א(בעד

המכהן , אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד לובצקי.16

.מ"אי אמבן ניהול השקעות בע.בי.ל אי"כמנכ

בעד)א(נגד

, אלה אלקלעי' אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב.17

ר "כדירקטורית בחברה וכיו, לית פיתוח עסקי בחברה"המכהנת כסמנכ

.דירקטוריון פעילה של אמבן

בעד)א(נגד

 568014291,92628.05.2013מ "ספקטרוניקס בע

10:00

 ובדוח 2012 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1שנתית

.2012התקופתי לשנת 

דיון)א(דיון

אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון . 2

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של 2013מבקר לחברה לשנת 

.רואה החשבון המבקר

בעד)א(בעד

/ אבי אורטל/ יחיאל ספקטור: הודעה על מינויים מחדש של הדירקטורים. 3

.צבי שרף ואבי קנה

ללא 

)א(הצבעה

ללא 

הצבעה

בהתאם לסכומים הקבועים , אישור קביעת גמולם של הדירקטורים. 4

.בתקנות הגמול

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר גיורא עינבר כדירקטור חיצוני בחברה. 5

 הינו 2102ח ששולם באוגוסט " מיליון ש10אישור כי הדיבידנד בסך . 6

.הרוב הנידרש הינו רוב רגיל. דיבידנד סופי

בעד)א(בעד

הורד מסדר .אישור מדיניות התגמול של החברה. 7

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

 1117795241,13328.05.2013מ "אינטק פארמה בע

11:00

, אישור התקשרות החברה בהארכת הסכם ההעסקה של מר צבי יוסף. 1מיוחדת

.2031 בדצמבר 31עד ליום , ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

בעד)א(בעד

 253013170,14728.05.2013מ "מדטכניקה בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.ל החברה"אישור תנאי כהונתו של מנכ. 1מבוטלת

-סינמה נאמנויות השקעות בסרטים

269019שותפות מוגבלת 

97728.05.2013 

15:00

בעד)א(בעד.)5סדרה (אישור איחוד הון ליחידות ההשתתפות וכתבי האופציה . 1נדחית

-סינמה נאמנויות השקעות בסרטים

269019שותפות מוגבלת 

97728.05.2013 

15:30

בעד)א(בעד.)5סדרה (אישור איחוד הון ליחידות ההשתתפות וכתבי האופציה . 1נדחית

 110435528,80828.05.2013מ "רשי בע.י

20:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח א"אג

 110102139,08529.05.2013מ "אנדימד בע

16:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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.אלרן בת שבע כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 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

בעד)א(בעד.יוכבד דביר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

נגד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רונן צדוק כדירקטור חיצוני בחברה. 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 עמירם גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה. 8

 77001660,75629.05.2013מ "גרינסטון תעשיות בע

10:00

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

מ "ניהול וחיתום בע.-אי.בי.פועלים אי

1084482

157,99829.05.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לובסקי 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 רביב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעדמינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט כמשרד רואי חשבון. 5

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 6

משרה

בעד)א(בעד

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1111202

82,47029.05.2013 

12:30

דיווח מאת החברה בדבר מצב עסקיה וכן דיווח בדבר הצעת החברה . 1ח ב"אג

לתיקון שטר הנאמנות

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמנים או מחזיקי אגרות החוב"דיון בנושאים ככל שיועלו באסיפות ע. 2

ננעלה 

התקי

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1111210

25,03929.05.2013 

12:30

דיווח מאת החברה בדבר מצב עסקיה וכן דיווח בדבר הצעת החברה . 1ח"אג

לתיקון שטר הנאמנות

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

י הנאמנים או מחזיקי אגרות "דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע. 2

.החוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

1122068

47,34929.05.2013 

12:30

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המוצע אשר צורף כנספח . 1ח ד"אג

ולהסמיך את הנאמן לחתום על התיקון וכל המסמכים המתחייבים ו או 

.הנובעים מתיקון השטר לרבות מסמכי שעבוד

בעד)א(ד"אין חוו

 1440023029.05.2013מ "לנדמארק גרופ בע

16:00

בעדללא חוות דעת.תמיכה בנטילת הלוואה על ידי החברה. 1ח"אג

 401018030.05.2013מ "ניא בע-פלג

11:00

בעד)א(בעד.2012ל החברה בגין שנת "אישור תשלום מענק למנכ. 1נדחית

 1087949280,95430.05.2013. וי.קרדן אן

11:00

דיון)א(דיוןפתיחה. 1שנתית

דיון)א(דיון.2012הצגת פעילות החברה בשנת . 2

 הערוך 2012,ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת "אימוץ הדו. 3

.לפי הדין ההולנדי

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.דיון במדיניות חלוקת דיבידנדים. 4

דיון)א(דיון.דיון ביישום קוד הממשל התאגידי על ידי החברה. 5

דיון)א(דיון.הערכת עבודת רואה החשבון המבקר של החברה. 6

בעד)א(בעד.2013אישור מינוי רואה חשבון מבקר לשנת . 7

שחרור חברי הדירקטוריון המנהל לשעבר מחובתם בקשר לכהונתם . 8

31.05.2012.  והסתיימה ביום 01.01.2012לתקופה שהחלה ביום 

בעד)א(נגד

שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחובתם בקשר לכהונתם לתקופה . 9

31.05.2012.  והסתיימה ביום 01.01.2012שהחלה ביום 

בעד)א(נגד

 31.05.2012שחרור חברי הדירקטוריון מחובתם לתקופה שהחלה ביום .10

31.12.2012.והסתיימה ביום 

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.תיקון הסכם שירותים עם קרדן ישראל.11

הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק זכויות .12

.לרכישת מניות החברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה .13

)Preemptive Rights( במניות החברה.

הורד )א(בעד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.הסמכת הדירקטוריון החברה לרכוש מניות של החברה.14

מ "גמול חברה להשקעות בע

1086206

3,28930.05.2013 

14:00

בעד)א(בעד.מדלן אונגיל כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

מ "דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע

111013

8,49230.05.2013 

11:00

בעד)א(בעד.ל החברה היוצא"מנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה של מר גיל דקל. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה הנכנסת"מנכ, רינת גליבטר' אישור תנאי כהונה והעסקה של גב. 2

מ "אולטרה אקוויטי השקעות בע

448019

40,29630.05.2013 

12:00

- ו2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

2012.

בעד)א(דיון

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלי יורש כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמית שניצר כדירקטור בחברה. 4

)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי מנשה כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שגיא בן ישי 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

 127019989,61030.05.2013מ "מבטח שמיר אחזקות בע

10:00

בנו של מאיר שמיר בעל , אישור חידוש המשך כהונתו של מר גיא שמיר. 1מיוחדת

.כמנהל פיתוח עסקי בחברה, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1092709

47,36330.05.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור תיקון שטר הנאמנות אשר לבעל השליטה עניין אישי בה. 1מיוחדת

 1116847169,43230.05.2013מ " בע1גינדי השקעות 

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מתן ערבות מזכה מבעלי השליטה בחברה. 1ח ג"אג

 7980154742,29730.05.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.י הנאמן בדבר הפעולות שבוצעו ממועד האסיפה האחרונה"דיווח ע. 1ח ט"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 2

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

030.05.2013 

13:00

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב משותף ומוסכם בין . 1ח"אג

.מ ולבין אידיבי פיתוח"נושי החברה לבין נושי אידיבי חברה לפיתוח בע

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 7360035030.05.2013' אידיבי אחזקות ב

13:00

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב משותף ומוסכם בין . 1ח"אג

.מ ולבין אידיבי פיתוח"נושי החברה לבין נושי אידיבי חברה לפיתוח בע

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

76,61730.05.2013 

13:00

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב משותף ומוסכם בין . 1ח"אג

.מ ולבין אידיבי פיתוח"נושי החברה לבין נושי אידיבי פיתוח בע

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

275,06030.05.2013 

13:00

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב משותף ומוסכם בין . 1ח"אג

.מ ולבין אידיבי פיתוח"נושי החברה לבין נושי אידיבי פיתוח בע

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

30,32530.05.2013 

13:00

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב משותף ומוסכם בין . 1ח"אג

.מ ולבין אידיבי פיתוח"נושי החברה לבין נושי אידיבי פיתוח בע

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1128289208,79030.05.2013מ "אלעזרא החזקות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.מחיקת סעיף בשטר הנאמנות. 1ח ב"אג

 10949867,22331.05.2013מ "גלובליקום טרייד בע

10:00

לרבות , אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה עם חברת אופל. 1מיוחדת

שינוי שם חברה והחלפת רואה , איחוד הון, מינוי דירקטורים, החלפת תקנון

.חשבון מבקר

בעד)א(נגד

נגד)א(נגד.הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. 2

 לדירקטורים ונושאי משרה Run Offהתקשרות החברה בפוליסת  . 3

.המכהנים בחברה

בעד)א(בעד

אישור הפטרת החברה מכל חוב וכן המרת חובות החברה לבעלי העניין . 4

.בה

בעד)א(נגד

 25701457,12402.06.2013מ "נפקו סטאר בע

10:00

אישור התקשרותה של החברה בהסכמי פשרה בקשר להליכים . 1נדחית

.המשפטיים אותם מנהלת החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 48602796,25902.06.2013מ "מרתון השקעות בע

10:00

אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

הסמכת החברה לרכוש פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה . 2

 שנים3לתקופות מצטברות של 

בעד)א(בעד

 1119080294,50302.06.2013מ "לוינשטין נכסים בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש ובתוספת להסכם הניהול . 1נדחית

בעלת השליטה בחברה , מ"עם חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע

.)85%-כ(

בעד)א(בעד

 111959379,28902.06.2013מ "אפוסנס בע

10:30

מבוטלת)א(דיון.2012הצגה ודיון בדוחות הכספיים והדוח הדירקטוריון לשנת . 1מבוטלת

מבוטלת)א(בעדאישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר. 2

מבוטלת)א(בעד.ר מירי בן עמי"ד, לית בפועל"אישור תנאי כהונת המנכ. 3

מבוטלת)א(בעד.אילן זיו' פרופ, אישור תנאי כהונת המדען הראשי של החברה. 4

 112465052,41602.06.2013מ "ן בע"אלרן נדל

10:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדי תשלום קרן וריבית. 1ח ג"אג

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית . 2

.למחזיקים

בעדללא חוות דעת

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

13,23802.06.2013 

16:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה. 1ח א"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח נציגות המחזיקים ובא כוחם. 2

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דיון במתווה הסדר ככל שיפורסם טרם האסיפה. 3

ננעלה 

התקי

 11017328,217,20703.06.2013מ "מלאנוקס טכנולוגיות בע

17:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איל וולדמן כדירקטור בחברה. 1נדחית

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

, ונסון כדירקטורית חיצונית בחברה'אמל ג' אישור מינויה מחדש של גב. 6

.לתקופת כהונה שלישית

בעד)א(בעד

, אישור מינויו מחדש של מר תומס ריורדן כדירקטור חיצוני בחברה. 7

.לתקופת כהונה שלישית

בעד)א(בעד

ר "כיו, ל החברה"אישור מינויו מחדש של מר איל וולדמן נשיא ומנכ. 8

. שנים3דירקטוריון לתקופת כהונה נוספת של 

נגד)א(נגד

 אלף דולר למר איל 470.7- בסך של כ2012אישור מענק בגין שנת . 9

.ר דירקטוריון החברה"ל ויו"מנכ, וולדמן

בעד)א(נגד

ר "ל ויו"מנכ,  אלף מניות חסומות למר איל וולדמן65אישור הענקת .10

.דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

של התגמול לנושאי המשרה הבכירים , על בסיס מייעץ ולא מחייב, אישור.11

.)"Say On Pay"(בחברה 

בעד)א(נגד

אישור שינויים בגמול השנתי אשר משולם לדירקטורים שאינם עובדים .12

.)כולל דירקטורים חיצוניים(בחברה 

בעד)א(בעד

 כמשרד רואי PriceWaterhouseCoopersמינויו מחדש של משרד .13

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .14

 3230143,073,90003.06.2013מ "מליסרון בע

11:00

, בעלת השליטה בחברה, אישור התקשרות החברה עם עופר השקעות. 1מיוחדת

בהסכם התקשרות על פיו תעמיד החברה לעופר השקעות שירותים בתחומי 

.פעילותה העסקית

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 1101666982,53303.06.2013מ "בבילון בע

10:00

 ובדוח 2012 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1מיוחדת

.2012התקופתי לשנת 

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 רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון . 2

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של 2013מבקר לחברה לשנת 

.רואה החשבון המבקר

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה. 5

בהתאם לסכומים הקבועים , אישור קביעת גמולם של הדירקטורים. 6

.בתקנות החברות

בעד)א(בעד

אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה מחדש של גב. 7

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בהתאם לסכומים , אישור קביעת גמולם של הדירקטורים החיצוניים. 9

.הקבועים בתקנות החברות

בעד)א(בעד

 698024764,80003.06.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 6980296003.06.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

מ "ן יזום ופיתוח בע"קרדן נדל

1118447

204,71404.06.2013 

12:00

 ובדוח 2012 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1שנתית

.2012הדירקטוריון לשנת 

דיון)א(דיון

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

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 2013כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 

.את שכרו של רואה החשבון המבקר

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגדאיילת ולר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עדו ליבוביץ כדירקטור בחברה. 6

ואישור סיווגו , אישור מינויו מחדש של מר רוני מילוא כדירקטור בחברה. 7

.כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר צבי שור כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בנימין אושמן כדירקטור חיצוני בחברה. 9

מ "מקסימה המרכז להפרדת אויר בע

134015

164,68904.06.2013 

11:00

בעד)א(בעד.ל החברה החדש"מנכ, אישור תנאי העסקתו של מר ישי המר. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , ר יוחאי רפאלי"אישור מתן מענק לד. 2

 ).אן.בי.די(מדיקל קומפרישין סיסטם 

1096890מ "בע

222,22104.06.2013 

12:00

ל החברה "מנכ, אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רנדל. 1מיוחדת

.הנכנס

בעד)א(בעד

הגדלת מאגר כתבי האופציות הכלולים במסגרת תכנית האופציות . 2

. של החברה לעובדים ונותני שירותים2011האמריקאית 

בעד)א(נגד

 11191891,216,11004.06.2013. פרולור ביוטק אינק

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פואד פארס כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מריאן גורצקי כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.ין שאו כדירקטורית בחברה'ג' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שי נוביק כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אדם שטרן כדירקטור בחברה. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כולל בעלי עניין ( 2007אישור תיקון לתוכנית תגמול עובדים משנת . 9

.)בחברה

בעד)א(נגד

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד רואי החשבון יראל ושות.10

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה.11

 408013004.06.2013מ "ן בע'רפיד ויז

12:00

)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

' גב, אלי כהן, רון ויסברג, ה שמשון מרפוגל"אישור מינויים מחדש של ה. 2

יעל ברנט נמרודי כדירקטורים ' סמדר נמרודי רינת והגב' גב, קים שהם ניר

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר את גבאי. 3

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. 4

 1098797101,10804.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

החלפת הנציגות המשותפת ומינוי נציגות משותפת חדשה למחזיקי אגרות . 1ח"אג

.החוב

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.בחירת הנציגות המשותפת החדשה. 2

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 3

ננעלה 

התקי

 110722621,62204.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב . 2

.)'סדרה ה(

בעדללא חוות דעת

 110723486,36404.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 1118629152,44304.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 3

 111476835,73004.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 3

 109878941,67704.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

החלפת הנציגות המשותפת ומינוי נציגות משותפת חדשה למחזיקי אגרות . 1ח"אג

.החוב

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.בחירת חברי הנציגות המשותפת החדשה. 2

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 3

ננעלה 

התקי

 1127851004.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

ח א "אג

2/13חש 

החלפת הנציגות המשותפת ומינוי נציגות משותפת חדשה למחזיקי אגרות . 1

.החוב

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.בחירת חברי הנציגות המשותפת החדשה. 2

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כללי. 3

ננעלה 

התקי



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 10988055,80304.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעדללא חוות דעת.מינוי יועץ תקשורת. 1ח"אג

 1127869004.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

ח ב "אג

2/13חש 

בעדללא חוות דעת.מינוי יועץ תקשורת. 1

 1106996267,85904.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

טרם ללא חוות דעת.דיון בקשר עם בקשת החברה לכינוס אסיפות לאישור הסדר. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם ללא חוות דעת".אלביט מדיקל"דיווח ודיון בנושא העברת מניות . 2

ננעלה 

התקי

מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע

1087824

315,77305.06.2013 

11:00

מוצע לאשר  התקשרות החברה בהסכם השקעה שנחתם בין החברה . 1מיוחדת

.)"הסכם ההשקעה"( 2013 באפריל 13למשקיע ביום 

בעד)א(בעד

בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם ההשקעה וכחלק בלתי נפרד . 2

- מוצע לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה מ, ממנו

- ו. נ. ש ע1 מניית מדינה מיוחדת בת 1-  המחולק ל550,000,001

-ל, כל אחת. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות רשומות על שם בנות 550,000,000

- ו. נ. ש ע1 מניית מדינה מיוחדת בת 1-  המחולק ל1,000,000,001

 מני1,000,000,000

בעד)א(בעד

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1082114

29,69105.06.2013 

11:00

בעד)א(בעדאישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח. 1מיוחדת

בעד)א(בעדאישור התקשרות החברה להארכת פוליסת ביטוח. 2

 10951408,78505.06.2013מ "נסווקס בע

11:00

מבוטלתמבוטלת.דיון. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של איתמר שליט כדירקטור. 2

מבוטלתמבוטלת.מינוי צחדש של עינת זיסמן כדירקטורית. 3

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של אשר שמולביץ כדירקטור. 4

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר תמיר כפיר כדירקטור. 5

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של אבי מייזלר כדירקטור. 6

מבוטלתמבוטלת.ח"מינוי רו. 7

מבוטלתמבוטלת.צ"מינוי שי זבולון כדח. 8

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

34,19405.06.2013 

12:00

כ הנציגות והנאמנים בדבר ההתפתחויות "מתן דיווח על ידי הנציגות וב. 1מבוטלת

האירועים ופעולות שבוצעו לרבות בדיקת מצב החברה ובדיקות משפטיות 

.שבוצעו ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.מתן הוראות ביחס לחלופות למימון ביניים. 2

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

174,74805.06.2013 

12:00

כ הנציגות והנאמנים בדבר ההתפתחויות "מתן דיווח על ידי הנציגות וב. 1מבוטלת

האירועים ופעולות שבוצעו לרבות בדיקת מצב החברה ובדיקות משפטיות 

.שבוצעו ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.מתן הוראות ביחס לחלופות למימון ביניים. 2

 386005367,84005.06.2013מ "קווינקו בע )ז.י(

17:00

נעילה )א(ד"אין חוו.אישור תיקון שטר הנאמנות. 1ח א"אג

ללא קבלת

 532010325,71906.06.2013מ "גן שמואל מזון בע

14:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון ברודי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיורא מסד כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 11230172,599,04106.06.2013. אינק, לייבפרסון

10:00

אישור מינויו מחדש של מר וויליאם ווסמאן כדירקטור בחברה לתקופת . 1מיוחדת

. שנים3כהונה בת 

בעד)א(נגד

 כרואה החשבון BDO USAאישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון . 2

.2031 בדצמבר 31המבקר לשנה שמסתיימת ביום 

בעד)א(בעד

של התגמול לנושאי המשרה הבכירים , על בסיס מייעץ ולא מחייב, אישור. 3

.)"Say On Pay"(בחברה 

בעד)א(נגד

דיון)א(נגד.דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 3830183,64606.06.2013מ "אתלון השקעות בע

16:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

יניב , ויטלי פרוס, בהרטי )סטן(ה סטלין "אישור מינויים מחדש של ה. 2. 2

יניב לובינסקי ואמנון נויבך כדירקטורים,ברסלר 

בעד)א(נגד

בעד)א(בעדמינויו מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון כמשרד רואי חשבון. 3

בעד)א(נגד. לתקנון החברה57אישור מחדש את תקנה . 4

 23501068,14106.06.2013מ "הזהב בע-בית

11:00

דיון)א(דיון.2012 ולשנת 2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

ה מר "וה, לירז רגב' הגב: אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים. 2

.מר אודי רובינשטיין ומר יעקב גולדמן, מר גולן רובינשטין, מרדכי רובינשטין

בעד)א(נגד

, אישור המשך כהונתנו של משרד רואי חשבון המבקר הנוכחי של החברה. 3

.וקבלת דיווח על שכרם, קוסט פורר גבאי את קסירר

בעד)א(בעד

מ "קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע

1105774

006.06.2013 

10:00

נעילה ללא חוות דעת.אישור שינוי בשטר הנאמנות. 1ח"אג

ללא קבלת

 5240080006.06.2013' גילאון סדרה ב

10:00

עמדת המחזיקים בקשר עם הדוח מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן . 1ח"אג

.הסכמה לבקשה- הוראות

בעדללא חוות דעת

עמדת המחזיקים בקשר עם הדוח מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן . 2

.התנגדות לבקשה-הוראות

נגדללא חוות דעת

דחיית בהבעת עמדה בקשר עם בקשת בעל התפקיד עד לאחר שתתקבל . 3

.ש"חוות דעת המומחה מטעם  ביהמ

נגדללא חוות דעת

 253013175,04109.06.2013מ "מדטכניקה בע

10:00

בדרך של , אישור מיזוג משולש הופכי בין החברה ובין אילקס מדיקל. 1נדחית

.הקצאת מניות אילקס עבור בעלי מניות מדטכניקה מהציבור

נגד)א(נגד

 108059744,29609.06.2013מ "סאטקום מערכות בע

10:30

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי . 2

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 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.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי אלמליח כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיקם משורר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.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.2013לשנת , ל החברה"מנכ, ק'אישור יעדי תגמול של מר דן זיצ. 9

מ "אפריקה ישראל נכסים בע

1091354

1,149,71309.06.2013 

13:30

של החברה עם  )בעקיפין(אישור התקשרותה של החברה בשליטתה . 1מיוחדת

חברה בת של בעלת השליטה בחברה בהסכם לביצוע עבודות קבלנות 

 בהיקף AFI NVהסכם הלוואה של חברת דניה רום לטובת , בנוסף. ברומניה

.אירו'  מ4.5- של כ

בעד)א(בעד

 1084144505,55809.06.2013מ "דניה סיבוס בע

12:00

אישור התקשרותה של התקשרותה של חברת בת של החברה עם חברה . 1מיוחדת

של בעלת השליטה בהסכם לביצוע עבודות קבלנות  )בעקיפין(בשליטתה 

 AFI NVהעמדת הלוואה של חברת דניה רום לטובת , ובנוסף, ברומניה

.אירו'  מ4.5- בהיקף של כ

בעד)א(בעד

 10930799,21509.06.2013מ "גול פרטנרס בע

17:00

נגדללא חוות דעת.כ הנאמן לנקוט בהליכים משפטיים"להורות לנאמן באמצעות ב. 1ח"אג

 373029835,59509.06.2013מ "אאורה השקעות בע

16:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

מינוי מפקח מוסכם שימונה מטעם המחזיקים שתפקידו הוא בדיקת אופן . 1

' חישוב עודפי כל פרויקט ופעילות שהעודפים בו משועבדים לטובת הסדרות ה

.1-ו' ו

בעד)א(ד"אין חוו

להורות לנאמנים לאשר לכונס הנכסים הרשמי מסגרת שעות והיקף . 2

.הוצאות נדרשות

בעדללא חוות דעת

 373020736,40309.06.2013מ "אאורה השקעות בע

16:00

מינוי מפקח מוסכם שימונה מטעם המחזיקים שתפקידו הוא בדיקת אופן . 1ח ה"אג

' חישוב עודפי כל פרויקט ופעילות שהעודפים בו משועבדים לטובת הסדרות ה

.1-ו' ו

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.תיקון שטר הנאמנות לעניין אופן מתן הודעות למחזיקים. 2

להורות לנאמנים לאשר לכונס הנכסים הרשמי מסגרת שעות והיקף . 3

.הוצאות נלוות

בעדללא חוות דעת

 373021559,22009.06.2013מ "אאורה השקעות בע

16:00

מינוי מפקח מוסכם שימונה מטעם המחזיקים שתפקידו הוא בדיקת אופן . 1ח ו"אג

' חישוב עודפי כל פרויקט ופעילות שהעודפים בו משועבדים לטובת הסדרות ה

.1-ו' ו

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות לעניין אופן מתן הודעות למחזיקים. 2

להורות לנאמנים לאשר לכונס הנכסים הרשמי מסגרת שעות והיקף . 3

.הוצאות נלוות

בעדללא חוות דעת

 3190014009.06.2013מ "פטרו גרופ בע

12:30

הצבעה בהתאם לעמדת - בעד חלופה ראשונה - מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

.4או / ו3או / ו2' המחזיקים בהצבעות החלטה מס

נגדללא חוות דעת

הצבעה בהתאם להתפלגות -בעד חלופה שנייה- מתן הוראות לנאמן. 2

.4או / ו3או / ו2' ההצבעה במסגרת הצעות החלטה מס

בעדללא חוות דעת

נגדללא חוות דעת.בעד הסדר המוצע במלואו- 2' הצעה מס. 3

בעדללא חוות דעת.נגד ההסדר המוצע במלואו- 2' הצעה מס. 4

בעדללא חוות דעת.בעד וויתור על כתבי האופציה- 3' הצעה מס. 5

נגדללא חוות דעת.נגד וויתור על כתבי האופציה- 3' הצעה מס. 6

בעדללא חוות דעת.בעד ההסדר המוצע בהנחה שעסקת ארקו לא תושלם- 4' הצעה מס. 7

נגדללא חוות דעת.נגד ההסדר המוצע בהנחה שעסקת ארקו לא תושלם- 4' הצעה מס. 8

 719007711,24109.06.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה במקרקעין במתחם . 1ח"אג

.הרחובות נווה יהושע ארנון וכנרת ברמת גן

בעדללא חוות דעת

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בדירה ברחוב הירקום . 2

208.

בעדללא חוות דעת

בעדללא חוות דעת.קבלת החלטה בנוגע להסכם הפשרה עם מיורקה. 3

 719016838,81309.06.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה במקרקעין במתחם . 1ח ה"אג

.הרחובות נווה יהושע ארנון וכנרת ברמת גן

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בדירה ברחוב הירקון . 2

208.

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להסכם הפשרה עם מיורקה. 3

 719015055,08009.06.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה במקרקעין במתחם . 1ח ו"אג

.הרחובות נווה יהושע ארנון וכנרת ברמת גן

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בדירה ברחוב הירקון . 2

. תא208

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להסכם הפשרה עם מיורקה. 3

 7190184009.06.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

ח ד "אג

חש 

10/12

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה במקרקעין במתחם . 1

.הרחובות נווה יהושוע ארנון וכנרת ברמת גן

בעד)א(ד"אין חוו

קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בדירה ברחוב הירקון . 2

. תל אביב208

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בנוגע להסכם פשרה עם מיורקה. 3

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

32,47509.06.2013 

17:30

בעדללא חוות דעת.בעד הצעת אספן גרופ. 1ח"אג

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת דויטשבנק. 2

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת קרן מוסטנג. 3

נגדללא חוות דעת.י איי'בעד הצעת בי ג. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגדללא חוות דעת.נגד כל חלופות המימון המוצעות לעיל. 5

נגדללא חוות דעת.נמנע. 6

בעדללא חוות דעת.נקיטת הליכים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 7

קבלת החלטה בדבר הסמכת הנאמנים לפנות להליך בוררות או למנות . 8

.בורר

בעדללא חוות דעת

בעדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 9

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

175,57709.06.2013 

17:30

בעדללא חוות דעת.בעד הצבעת אספן גרופ. 41ח "אג

נגדללא חוות דעת.בעד הצבעת דויטשבנק. 2

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת קרן מוסטנג. 3

נגדללא חוות דעת.איי.י'ג.בעד הצעת חברת בי. 4

נגדללא חוות דעת.נגד כל חלופות המימון המוצעות לעיל. 5

נגדללא חוות דעת.נמנע. 6

בעדללא חוות דעת.נקיטת הליכים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 7

קבלת החלטה בדבר הסמכת הנאמנים לפנות להליך בוררות או למנות . 8

.בורר

בעדללא חוות דעת

 1113091861,93210.06.2013כרמל אולפינים 

10:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח א"אג

 2590081010.06.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

13:30

בעדללא חוות דעת.תיקון לשטרי הנאמנות של ההלוואות. 1ח"אג

 2590123010.06.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

13:30

בעדללא חוות דעת.תיקון לשטרי הנאמנות של ההלוואות. 1ח"אג

 2590131010.06.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

13:30

בעדללא חוות דעת.תיקון לשטרי נאמנות של ההלוואות. 1ח"אג

 2590255561,02510.06.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

13:30

נגדללא חוות דעת.תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב. 1ח א"אג

 2590263843,98410.06.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

13:30

בעדללא חוות דעת.תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב. 1ח ב"אג

 2590271257,92510.06.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

13:30

נגדללא חוות דעת.תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב. 1ח"אג

 1113398245,16510.06.2013מ "ן בע"סקורפיו נדל

11:00

ל החברה המעניק שירותי "אישור הענקת כתב השיפוי של החברה למנכ. 1ח א"אג

.ייעוץ בחברה נוספת בקבוצת בעל השליטה

בעדללא חוות דעת

  1115187100,61210.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקי החברה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמנים ו או מחזיקי אגרות החוב"דיון נושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

  1115203104,19610.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקי החברה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.ח"י הנאמנים ו או מחזיקי האג"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

  1115211209,66610.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקי החברה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמנים ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

  1115674157,01710.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמנים ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

  112081548,06510.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמנים ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

  112344783,29610.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמנים ו או המחזיקים"ידון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

  112345454,91510.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמנים ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

  112346249,65610.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.י הנאמן ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

 3560067010.06.2013מ "סובריין נכסים בע

15:00

טרם ללא חוות דעת.מתן שירות למר אדווין כהן ובא כוחו למצות הליכים בטרם נקיטת הליכים. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם ללא חוות דעת.חידוש הליכי פירוק. 2

ננעלה 

התקי

טרם ללא חוות דעת.העברת הנאמן מכהונתו. 3

ננעלה 

התקי

טרם ללא חוות דעת.הפסקת העסקתו של בא כח הנאמן והמחזיקים. 4

ננעלה 

התקי

 3560083010.06.2013מ "סובריין נכסים בע

15:00

ח א "אג

7/12חש 

טרם ללא חוות דעת.מתן שירות למר אדווין כהן ובא כוחו למצות הליכים בטרם נקיטת הליכים. 1

ננעלה 

התקי

טרם ללא חוות דעת.חידוש הליכי פירוק. 2

ננעלה 

התקי

טרם ללא חוות דעת.העברת הנאמן מכהונתו. 3

ננעלה 

התקי

טרם ללא חוות דעת.הפסקת העסקתו של בא כח הנאמן והמחזיקים. 4

ננעלה 

התקי



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

  1115195141,01010.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

טרם .דיווח החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם .דיון בנושאים נוספים. 2

ננעלה 

התקי

 1094473116,31911.06.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

11:00

, של החברה )8סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1נדחית

וכן שינוי . 2031 בדצמבר 31באופן שמועד פקיעתם יהיה ביום ,  חודשים6-ב

.ח" ש0.75-ח ל" ש0.55-מ )8סדרה (מחיר המימוש של כתבי האופציה 

בעד)א(בעד

מ "גניגר מפעלי פלסטיק בע

1095892

192,55911.06.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

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

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

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.חלי פרדו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

מסדר 

היום

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אסף רענן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פורמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן פרלמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רוני שטן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.ורדה טרויאקס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

-מינויים מחדש של משרדים קוסט פורר גבאי את קסירר ורוזנבלום.10

כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת , הולצמן רואי חשבון

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

ל שיווק יצוא של "סמנכ, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר נחי אסנהיים.11

.החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר משה רון.12

מ "ן בע"סאמיט אחזקות נדל

1081686

393,50711.06.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מתיה גירנהולץ כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר כרואה . 5

חשבון מבקר לחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012-  ו2011דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים . 6

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1123371

290,50611.06.2013 

12:00

כינוס אסיפת מחזיקים נוספת לשם הצבעה על העמדה לפירעון מיידי של . 1ח ב"אג

.'אגרות החוב מסדרה ב

נגדללא חוות דעת

בעדללא חוות דעת.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה. 2

בעדללא חוות דעת.ד עופר שפירא לנציגות"מינויו של עו. 3

בעדללא חוות דעת.מ לנציגות"מינוי מגדל חברה לביטוח בע. 4

בעדללא חוות דעת.מ לנציגות"מינוי פסגות בית השקעות בע. 5

בעדללא חוות דעת.מ לנציגות"מינוי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגדללא חוות דעת.ד עופר שפירא כבא כח לייצוג הנאמן והמחזיקים"מינוי עו. 7

בעדללא חוות דעת.ד עדי פיגל כבאי כח לייצוג הנאמן והמחזיקים"ד גיא גיסין ועו"מינוי עו. 8

נגדללא חוות דעת.ד רון בר ניר כבא כח לייצוג הנאמן והמחזיקים"מינוי עו. 9

 1091271011.06.2013מ "מבו בע'ם ג.ס.ק

12:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש פברואר , תעודות הסל

.מ" במקום יובנק חברה לנאמנות בע2009,

בעד)א(בעד

 1122753011.06.2013מ "קסם מטבעות בע

12:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש פברואר , תעודות הסל

.מ" במקום יובנק חברה לנאמנות בע2009,

בעד)א(בעד

 555009022,71711.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

נעילה .דיווח והתייעצות. 1ח א"אג

ללא קבלת

 555009022,15411.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

נעילה .דיווח והתייעצות. 1ח א"אג

ללא קבלת

 5550124011.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

ח א "אג

3/13חש 

נעילה .דיווח והתייעצות. 1

ללא קבלת

 55501085,10611.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

נעילה .דיווח והתייעצות. 1ח ב"אג

ללא קבלת

 5550132011.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

ח ב "אג

3/13חש 

נעילה .דיווח והתייעצות. 1

ללא קבלת

 555011615,27111.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

נעילה .דיווח והתייעצות. 1ח ג"אג

ללא קבלת

 5550140011.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

13:00

ח ג "אג

3/13חש 

נעילה .דיווח והתייעצות. 1

ללא קבלת

 112069038,37712.06.2013מ "אלמוגים החזקות בע

13:30

בעדללא חוות דעת.מאי זוזל ' נוי בר משיח והגב' לאשר העסקת מר בן בר משיח גב. 1ח"אג

 36301057,87012.06.2013מ "בסט פיול בע

11:00

- ו2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

2012.

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.2012- ו2011דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנים . 2

כרואה חשבון המבקר של החברה , מינוי משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן. 3

חלף משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת הדירקטוריון 

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורון צל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמנואל עזיאל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתי אהרונסון כדירקטור בחברה. 7

 108258585,94112.06.2013מ "תפרון בע

10:00

ל "המכהן כמנכ,  מגובה המענק למר עמית מרידור%20אישור מתן . 1מיוחדת

.2012בגין שנת , החברה

בעד)א(בעד

 1118322145,22912.06.2013מ "דורי בניה בע.א

10:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 110223512,58812.06.2013מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד . 2

רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צחי סולטן 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 ניר פלג כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.ר יהודה קריב כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(בעד.דורית סלינגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר לביא כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה. 8

מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

1085497

244,65012.06.2013 

12:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעדמינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרק אלוש כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית יונאי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בן ציון ויינר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד גרוסמן כדירקטור בחברה. 6

 767038012.06.2013מ "הפניקס אחזקות בע

15:00

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 767038012.06.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 7670122,639,66012.06.2013מ "הפניקס אחזקות בע

15:00

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 7670122,639,66012.06.2013מ "הפניקס אחזקות בע

15:30

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 7670122,639,66012.06.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:30

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "בע )עשה זאת בעצמך(הום סנטר 

3780038

012.06.2013 

14:30

-ח א"אג

רמ

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד . 1

.בהתחייבויותיה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 401007013,85912.06.2013מ "ניא בע-פלג

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.פירעון חלקי של הלוואת הבעלים. 1ח"אג

 1107663712,85413.06.2013מ "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 כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , ל החברה"מן מנכ'אישור מתן מענק למר דורון תורג. 4

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 5

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 6

מ "קווי זהב בע- אינטרנט גולד 

1083443

190,78413.06.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

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.ענת ווינר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , ל החברה"מן מנכ'אישור מתן מענק למר דורון תורג. 6

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 7

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 1210079109,57613.06.2013מ "קרדן ישראל בע

12:00

 חברה המצויה NVתיקון הסכם מתן השירותים בין החברה לבין קרדן . 1שנתית

.בשליטת בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 2

אישור מינויו של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר וכן קבלת . 3

.דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו של מר אביהו בן נון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר יצחק גרוסמן כדירקטור בחברה. 7

אישור מינויו של מר יהושע נאמן כדירקטור בחברה ואישור סיווגו . 8

.כדירקטור בלתי תלוי

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון דרמן כדירקטור חיצוני בחברה. 9

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

12,385,85713.06.2013 

11:00

מ בהסכם ניהול מעודכן לשירותי "התקשרות עם יורוקום תקשורת בע. 1מיוחדת

.ניהול וייעוץ

בעד)א(בעד

  3190124,70013.06.2013מ "פטרו גרופ בע

 9:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר נושים המוצע במלואו. 1נדחית

בסעיף זה יצביעו רק (ח "ויתור על כתבי אופציה המוצעים לבעלי אג. 2

)ח"מחזיקי אג

הורד )א(ד"אין חוו

מסדר 

היום

הורד )א(ד"אין חוו.אישור הסדר הנושים המוצע בהנחה שעסקת ארקו לא תושלם. 3

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מתווה ההסדר ללא עסקת ארקו. 4

 41301324,24913.06.2013מ "קשרי תעופה בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 ' מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי שביט כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מאור ששון כדירקטור בחברה. 5

 132013420,00013.06.2013מ "קמור בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.'דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב סדרה ח. 1ח"אג

 1320167013.06.2013מ "קמור בע

12:00

ח ח "אג

חש 

11/12

בעד)א(ד"אין חוו.'דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב סדרה ח. 1

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

16,18813.06.2013 

14:00

סדרה (דחיית מועדי תשלום ומועדים קובעים לתשלום למחזיקי אגרות חוב . 1ח א"אג

.)'א

בעד)א(ד"אין חוו

 373029835,97413.06.2013מ "אאורה השקעות בע

10:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

נגדללא חוות דעת.אישור תיקון שטר הנאמנות. 1

 108054881,27216.06.2013מ "יקבי ברקן בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר שמואל בוקסר . 1נדחית

.ל החברה"המכהן כמנכ

בעד)א(בעד

 402010314,58516.06.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

10:00

נעילה ללא חוות דעת.דיווח ודיון בתקציב ההוצאות השוטפות של החברה. 1ח"אג

ללא קבלת

 698024766,60916.06.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 6980296016.06.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

41,35916.06.2013  

 8:30

השתת.יח

פות

לפיה תוארך , )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1

28.02.2014.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(נגד

לפיה תוארך , )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 2

30.04.2014.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(נגד

 כפי שתוקנה 11.3.2013,אישור תיקון החלטת האסיפה הכללית מיום . 3

 בדבר אישור לגיוס הון באמצעות הנפקת כתבי אופציה 16.05.2013ביום 

.בדרך של זכויות

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099845

7,36416.06.2013  

 8:45

לפיה תוארך , )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1אופציה

28.02.2014.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(בעד

מ "אולטרה אקוויטי השקעות בע

448019

34,43216.06.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 555011615,27116.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב . 1ח ג"אג

.'ג' ב' סדרות א

בעד)א(ד"אין חוו

 5550140016.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

ח ג "אג

3/13חש 

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

.'ג' ב' סדרות א

בעד)א(ד"אין חוו

 55501085,10616.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב . 1ח ב"אג

.'ג' ב' סדרות א

בעד)א(ד"אין חוו

 5550132016.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

ח ב "אג

3/13חש 

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

.'ג' ב' סדרות א

בעד)א(ד"אין חוו

 5550124016.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

ח א "אג

3/13חש 

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב . 1

.'ג' ב' סדרות א

בעד)א(ד"אין חוו

 555009022,15416.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב . 1ח א"אג

.'ג' ב' סדרות א

בעד)א(ד"אין חוו

 6954378,350,46017.06.2013מ "בנק מזרחי טפחות בע

15:00

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון הבנק"יו, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה וידמן. 1נדחית



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1102458215,89017.06.2013מ "איתמר מדיקל בע

10:00

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

בעד)א(בעד.כדירקטורית חיצונית בחברה, רגינה אונגר' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

בעד)א(נגד.מירי כץ'  כתבי אופציה לגב330,000אישור הצעה פרטית מהותית של . 3

רגינה '  כתבי אופציה לגב330,000אישור הצעה פרטית מהותית של . 4

.אונגר

בעד)א(נגד

ר מולי " כתבי אופציה לד30,000אישור הצעה פרטית מהותית של . 5

.בלומנפלד

בעד)א(נגד

מ "יס בע'אלביט מדיקל טכנולוג

474015

113,10517.06.2013 

11:00

 ובדוח 2012הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת . 1מיוחדת

.2012הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זיסר. 2

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר שמעון יצחקי. 3

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יוסף אפטר. 4

בעד)א(בעד.כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מינויו מחדש של  מר רוני קליינפלד. 5

בעד)א(בעד.כדירקטורית חיצונית בחברה, גליה מלכה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

משרד , אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 7

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת , ברייטמן אלמגור זוהר

.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1098276017.06.2013מ "קסם מטבעות בע

12:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1נדחית

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש פברואר , תעודות הסל

.מ" במקום יובנק חברה לנאמנות בע2009,

בעד)א(בעד

מ "קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע

1117241

017.06.2013 

12:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1נדחית

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש ינואר , תעודות הסל

.מ" במקום יובנק חברה לנאמנות בע2004,

בעד)א(בעד

מ "קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע

1123504

017.06.2013 

10:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1מבוטלת

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש פברואר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שירותי נאמנות בע2011,

מבוטלת)א(בעד

מ "קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע

1123215

017.06.2013 

10:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1מבוטלת

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש פברואר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שירותי נאמנות בע2011,

מבוטלת)א(בעד

 1098284017.06.2013מ "קסם מטבעות בע

12:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1נדחית

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש פברואר , תעודות הסל

.מ" במקום יובנק חברה לנאמנות בע2009,

בעד)א(בעד

מ "דיגל השקעות ואחזקות בע

4930046

017.06.2013 

11:30

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן דיווח בדבר התקדמות המגעים לגיבושו של הסדר חוב עם החברה. 1ח"אג

ללא קבלת

י המנהלים המיוחדים בדבר הפעולות שננקטו ממועד המינוי "מתן דיווח ע. 2

.י הבימש"ע

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.י הנאמן ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 3

ללא קבלת

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

017.06.2013 

10:30

בעד.אישור ההסדר המתוקן. 1ח"אג

בעד.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים. 2

 686014402,96918.06.2013מ "מהדרין בע

12:00

דיון)א(דיון2012הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון . 2

.המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 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(בעד.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 רון הימן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי אידלסון כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה גוטמן כדירקטור בחברה. 9

ר "ח ליו" אלפי ש420 בסך 2012אישור תשלום מענק שנתי בגין שנת .10

.מר יונתן בשיא, הדירקטוריון

בעד)א(נגד

ל "ח למנכ" אלפי ש560 בסך 2012אישור תשלום מענק שנתי בגין שנת .11

.מר גיא בינשטוק, החברה

בעד)א(נגד

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1082007

20,77318.06.2013 

11:00

)א(ד"אין חוו.אישור הסדר נושים. 1מיוחדת

 112465051,35018.06.2013מ "ן בע"אלרן נדל

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1ח ג"אג

נגדללא חוות דעת. חברים1בנציגות יכהנו . 2

בעדללא חוות דעת. חברים2בנציגות יכהנו . 3

נגדללא חוות דעת. חברים3בנציגות יכהנו . 4

בעדללא חוות דעת.מינוי מר עמית גלברד כחבר בנציגות. 5

בעדללא חוות דעת.מינוי מר יוחנן קורמן כחבר הנציגות. 6

נגדללא חוות דעת.מינוי מר דרור יעקובסון כחבר הנציגות. 7

באמצעות -מ"מ ומנורה מבטחים גמל בע"מינוי מנורה מבטחים ביטוח בע. 8

.מר שמואל אשל

נגדללא חוות דעת

בעדללא חוות דעת.ד"מינוי עו. 9

נגדללא חוות דעת.ד"משרד עו' מינוי עודד גולדשטיין ושות.10

נגדללא חוות דעת.מינוי משרד גורניצקי.11

נגדללא חוות דעת.'מינוי משרד וקסלר ברגמן ושות.12

בעדללא חוות דעת.'מינוי משרד ויקטור תשובה ושות.13

 1980101,930,53319.06.2013מ "כלכלית ירושלים בע

10:00

על , מ"פי נכסים בע-בחברת אלי )0.9%-כ(אישור רכישת יתרת ההחזקות . 1נדחית

.מ"מחברת השקעות כדאיות בע, מ"ידי דרבן השקעות בע

בעד)א(בעד

ל "אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דודו זבידה מנכ. 2

- פוצל לשלושה סעיפים 3סעיף . באמצעות חברה בבעלותו המלאה, החברה

בעד)א(בעד

 ורבעון ראשון של 2012ח בגין שנת "ש'  מ1.5אישור מענק שנתי בסך של . 3

.ל החברה היוצא" למר עודד שמיר מנכ2013,שנת 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ח והארכת התקופה המוקדמת "ש'  מ2.3אישור מענק פרישה בסך של . 4

 חודשים כך שתקופת ההודעה המוקדמת הכוללת 3בתקופה נוספת של 

. חודשים6תעמוד על 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

-כ(אשר ישולם בתשלומים רבעוניים שווים , ח"ש'  מ1תגמול בסך של . 5

 שנים בגין סיוע וייעוץ שיעניק 3במשך תקופה של  )ח לרבעון" אלף ש83.3

.ל"מר שמיר לחברה בקשר עם נכסי החברה בארץ ובחו

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 35401982,86019.06.2013מ "טלסיס בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

צלי , מרדכי פרי, אשר רשף, ה טומס יגודה"אישור מינויים מחדש של ה. 2

ואישור מינויה לראשונה של , עידית גזונטהייט כדירקטורים בחברה' רשף וגב

.ורד יגודה שוורץ כדירקטורית בחברה' גב

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.חני פרי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור העלאת תגמול דירקטורים למר עמוס סמואל המכהן כדירקטור . 4

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

כמשרד רואי ' גרינבאום ושות, מינויו מחדש של משרד רואי החשבון הטיס. 5

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1086792193,38919.06.2013סי .אל.פילת מדיה גלובל פי

16:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ. 2

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של מר אלכס רבינוביץ. 3

 Baker Tily UK Audit LLPמינויו מחדש של משרד רואי החשבון . 4

כמשרד רואי חשבון 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

 ביוני 30שתהיה בתוקף עד ליום , לאשר לדירקטוריון החברה את הסמכות. 6

 להקצות מניות של החברה או להעניק זכויות לניירות ערך או להמיר 2014,

.ניירות ערך הניתנים להמרה למניות של החברה

בעד)א(נגד

מוצע להעניק לדירקטוריון ,  כאמור לעיל6בכפוף לקבלת החלטה בסעיף . 7

.החברה את הסמכות להקצות את ניירות המותרים

בעד)א(נגד

לאשר לחברה את הסמכות לבצע רכישות של מניות רגילות מהון המניות . 8

.המונפק של החברה

בעד)א(בעד

  12603061,422,29819.06.2013מ "גלוב בע-גזית

 9:30

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח ג"אג

.מ"חלף יובנק חברה לנאמנויות בע, של החברה )'סדרה ג(אגרות החוב 

בעד)א(בעד

 1103282199,60719.06.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

13:30

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח א"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של , תעודות ההתחייבות של החברה

.מ" חלף יובנק חברה לנאמנות בע2007,החברה מחודש אפריל 

בעד)א(בעד

 1116003019.06.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

13:30

מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות כנאמן למחזיקי תעודות . 1מבוטלת

ההתחייבות של החברה

מבוטלתמבוטלת

 1116011019.06.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

13:30

מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות כנאמן למחזיקי תעודות . 1מבוטלת

ההתחייבות של החברה

מבוטלתמבוטלת

 110329058,90219.06.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

13:30

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח ב"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של , תעודות ההתחייבות של החברה

.מ" חלף יובנק חברה לנאמנות בע2007,החברה מחודש אפריל 

בעד)א(בעד

 110330871,83919.06.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

13:30

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח ג"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של , תעודות ההתחייבות של החברה

.מ" חלף יובנק חברה לנאמנות בע2007,החברה מחודש אפריל 

בעד)א(בעד

 1108620506,05519.06.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

13:30

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח ד"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של , תעודות ההתחייבות של החברה

.מ" חלף יובנק חברה לנאמנות בע2007,החברה מחודש אפריל 

בעד)א(בעד

בי פיתוח .די.דיון והתייעצות בקשר עם דחיית פירעון אגרות החוב של אי. 2

דיון , וכן, )'סדרה ד(ח החברה "דחיית מועד התשלום לעיל לבעלי אג, לרבות

.באפשרות נקיטת צעדים אפשריים העומדים בפני המחזיקים בקשר עם זאת

דיון)א(דיון

 1102763019.06.2013 א 1כפיר 

13:00

כנאמן למחזיקי " מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"אישור מינויה של . 1ח"אג

".מ"יובנק חברה לנאמנות בע"במקום , של החברה )'סדרה א(אגרות החוב 

בעד)א(בעד

 1102789019.06.2013'  ג1כפיר 

13:00

כנאמן למחזיקי " מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"אישור מינויה של . 1ח"אג

".מ"יובנק חברה לנאמנות בע"חלף , של החברה )'סדרה ג(אגרות החוב 

)א(בעד

 1095348180,97919.06.2013מ "תקשורת בע-חלל

11:30

כנאמן למחזיקי אגרות " מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע"אישור מינויו של . 1ח ג"אג

.מ"במקום יובנק חברה לנאמנות בע, של החברה )'סדרה ג(החוב 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.של החברה' אישור תיקון שטר הנאמנות של סדרה ג. 2

 1093533019.06.2013' קנית השלום א

11:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח"אג

.מ"במקום יובנק חברה לנאמנות בע, של החברה )'סדרה א(אגרות החוב 

בעד)א(בעד

מ "בע )אל.אי(כרמל אחזקות 

1094903

12,00219.06.2013 

10:30

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח א"אג

.מ"במקום יובנק חברה לנאמנות בע, של החברה )'סדרה א(אגרות החוב 

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 445011060,59819.06.2013מ "טי בע.מטריקס אי

13:00

הצגה ודיון בדבר העמדות השונות באשר לסכום לו זכאים מחזיקי אגח . 1ח"אג

.במסגרת הפדיון המוקדם עליו הודיעה החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מתן הוראות לנאמן לנקוט בפעולות הנדרשות לרבות מינוי יועץ משפטי . 2

ונקיטת הליכים

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.י הנאמן ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 3

ללא קבלת

 1100791019.06.2013' י אם אף א'ג

15:00

קבלת החלטה בנוגע לעסקה למימוש כל זכויות החברה להחזר ההלוואות . 1ח"אג

 מליון דולר 1.325תמורת סך כולל של ' שהעמידה החברה לחברת טול ברידג

.בניכוי הוצאות

בעד)א(ד"אין חוו

 111947812,418,33120.06.2013מ "קבוצת עזריאלי בע

10:00

ואישור סיווגה כדירקטורית , ציפורה כרמון' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

בלתי תלויה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בחברה. 3

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון הסכם הניהול של מר יובל בורנשטיין. 4

בעל , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דוד עזריאלי. 5

.ר דירקטוריון פעיל"לקבלת שירותי ניהול של יו, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותה . 6

.ר"לקבלת שירותי סגנית יו, דנה עזריאלי' המלאה של הגב

בעד)א(בעד

 5240080020.06.2013' גילאון סדרה ב

10:00

עמדת המחזיקים בקשר עם הדוח מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן . 1ח"אג

.הוראות

בעד)א(ד"אין חוו

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

28,56923.06.2013 

13:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר דוד טאוף כדירקטור בחברה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר דוד רינג כדירקטור בחברה. 2

מבוטלת)א(נגד.ל החברה"העוסקת במינוי מנכ,  לתקנון החברה45תיקון תקנה . 3

 1103878395,36223.06.2013מ "בע. אס.סי.רבל אי

11:00

- ו2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

2012.

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 אודי אורנשטיין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עידו שביט כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.רוני מנינגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל מאור כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה. 9

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות.10

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

שאינם דירקטורים , אישור עדכון תנאי כהונתם של הדירקטורים בחברה.11

.בלתי תלויים או דירקטורים חיצוניים

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי כח אדם עם קיבוץ .12

.רביבים

בעד)א(בעד

אישור עדכון התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה .13

.ברוריה טאובה כמנהלת איכות של הקבוצה' של הגב

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון הסכם הניהול של מר ניר אלימלך.14

מ "ערד השקעות ופתוח תעשיה בע

731018

417,62123.06.2013 

16:00

נגד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עוזי ורדי זר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

נגד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אברהם אשרי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

נגד)א(בעד.נירה להב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 23501066,43923.06.2013מ "הזהב בע-בית

11:00

מבעלי , מר גולן רובינשטין, ל החברה" למנכ2012אישור מענק בגין שנת . 1מיוחדת

.ח" אלפי ש250בסך של , השליטה בחברה

בעד)א(נגד

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

189,48523.06.2013 

12:00

מ לביטוח "אישור הארכת הפוליסה הקיימת עם מנורה מבטחים ביטוח בע. 1מיוחדת

.אחריות נושאי משרה ודירקטורים

בעד)א(בעד

 555009023,08123.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת לפידות מחפשי נפט. 1ח א"אג

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת אילן בן דב. 2

בעדללא חוות דעת.נגד כל ההצעות. 3

נגדללא חוות דעת.נמנע. 4

בעדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה במזומן . 5

נגדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה באגרות חוב . 6

נגדללא חוות דעת.נמנע. 7

 55501085,39523.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת לפידות מחפשי נפט. 1ח ב"אג

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת אילן בן דב. 2

בעדללא חוות דעת.נגד כל ההצעות. 3

נגדללא חוות דעת.נמנע. 4

בעדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה במזומן . 5

נגדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה באגרות חוב . 6

נגדללא חוות דעת.נמנע. 7

 5550132023.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

ח ב "אג

3/13חש 

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת לפידות מחפשי נפט. 1

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת אילן בן דב. 2

בעדללא חוות דעת.נגד כל ההצעות. 3

נגדללא חוות דעת.נמנע. 4

בעדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה במזומן . 5

נגדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה באגרות חוב . 6

נגדללא חוות דעת.נמנע. 7

 555011616,81623.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת לפידות מחפשי נפט. 1ח ג"אג

בעדללא חוות דעת.בעד הצעת אילן בן דב. 2

נגדללא חוות דעת.נגד כל ההצעות. 3

נגדללא חוות דעת.נמנע. 4

בעדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה במזומן . 5

נגדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה באגרות חוב . 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגדללא חוות דעת.נמנע. 7

 5550140023.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

ח ג "אג

3/13חש 

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת לפידות מחפשי נפט. 1

בעדללא חוות דעת.בעד הצעת אילן בן דב. 2

נגדללא חוות דעת.נגד כל ההצעות. 3

נגדללא חוות דעת.נמנע. 4

בעדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה במזומן . 5

נגדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה באגרות חוב . 6

נגדללא חוות דעת.נמנע. 7

 5550124023.06.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

ח א "אג

3/13חש 

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת לפידות מחפשי נפט. 1

נגדללא חוות דעת.בעד הצעת אילן בן דב. 2

בעדללא חוות דעת.נגד כל ההצעות. 3

נגדללא חוות דעת.נמנע. 4

בעדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה במזומן . 5

נגדללא חוות דעת.הצעת בעל השליטה- תמורה באגרות חוב . 6

נגדללא חוות דעת.נמנע. 7

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

30,47923.06.2013 

16:30

טרם )א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בנוגע להליך הבוררות. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות . 2

.החוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.י הנאמן ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 3

ללא קבלת

מפעלים פטרוכימיים סדרה א 

7560014

023.06.2013 

16:00

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

בעדללא חוות דעת. חברים3-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 2

נבחרה ללא חוות דעת. חברים4-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 3

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת. חברים5-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 4

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נמנע-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 5

חלופה אח

מ ודש גמל "מיטב גמל ופנסיה בע-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 6

.מ"ופנסיה בע

בעדללא חוות דעת

מנורה מבטחים באמצעות שמואל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 7

.אשל

בעדללא חוות דעת

כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 8

.וגמל

בעדללא חוות דעת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

עמיתים קרנות פנסיה באמצעות - בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 9

.ענת הולנדר

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.הראל פיא באמצעות יוני שר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.10

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נתן פולבר' מר- בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.11

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מוטי בן ארי' מר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.12

חלופה אח

בחירת . + .מר אדוארד קלר- בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.13

.אוהד אלוני' מר-זהות חברי הנציגות המשותפת

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.דרור יעקובסון' מר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.14

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.מינוי עורך דין.15

נבחרה ללא חוות דעת.גרשט עורכי דין-משרד נאור-בחירת זהות עורך דין.16

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.ד"משרד קליר בנימיני עו- בחירת זהות עורך דין.17

נבחרה ללא חוות דעת.ד עדי פיגל"ד גיא גיסין ועו"עו-בחירת זהות עורך דין.18

חלופה אח

ד ערן "באמצעות עו-' משרד וקסלר ברגמן ושות-בחירת זהות עורך דין.19

.שוסטר

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

באמצעות ' אוריון ושות/וול/חן/בכר/משרדי פישר- בחירת זהות עורך דין.20

.ד אברמ"עו

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.ד אודי אפרון"באמצעות עו' פירון ושות.משרדי מ- בחירת זהות עורך דין.21

חלופה אח

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560048

312,45023.06.2013 

16:00

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

בעדללא חוות דעת. חברים3-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 2

נבחרה ללא חוות דעת. חברים4-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 3

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת. חברים5-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 4

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נמנע-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 5

חלופה אח

מ ודש גמל "מיטב גמל ופנסיה בע-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 6

.מ"ופנסיה בע

בעדללא חוות דעת

מנורה מבטחים באמצעות שמואל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 7

.אשל

בעדללא חוות דעת

כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 8

.וגמל

בעדללא חוות דעת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

עמיתים קרנות פנסיה באמצעות -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 9

.ענת הולנדר

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.הראל פיא באמצעות יוני שר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.10

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נתן פולבר' מר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.11

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מוטי בן ארי' מר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.12

חלופה אח

בחירת זהות . + .אדוארד קלר' מר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.13

.אוהד אלוני' מר-חברי הנציגות המשותפת

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.דרור יעקובסון' מר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.14

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.מינוי עורך דין.15

נבחרה ללא חוות דעת.ד"גרשט עו-משרד נאור-בחירת זהות עורך דין.16

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.ד"בנימיני עו-משרד קליר-בחירת זהות עורך דין.17

נבחרה ללא חוות דעת.ד עדי פיגל"ד גיא גיסין ועו"עו-בחירת זהות עורך דין.18

חלופה אח

ד ערן "באמצעות עו' משרד וקסלר ברגמן ושות- בחירת זהות עורך דין.19

.שוסטר

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'אוריון ושות/וול/חן/בכר/ד פישר"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.20

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'פירון ושות.משרד מ-בחירת זהות עורך דין.21

חלופה אח

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560055

149,43223.06.2013 

16:00

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

בעדללא חוות דעת. חברים3-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 2

נבחרה ללא חוות דעת. חברים4-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 3

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת. חברים5-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 4

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נמנע-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 5

חלופה אח

מ ודש גמל "מיטב גמל ופנסיה בע-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 6

.ופנסיה

בעדללא חוות דעת

מנורה מבטחים באמצעות שמואל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 7

.אשל

בעדללא חוות דעת

כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 8

.וגמל

בעדללא חוות דעת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

עמיתים קרנות פנסיה באמצעות -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 9

.ענת הולנדר

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.הראל פיא באמצעות יוני שר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.10

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר נתן פולבר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.11

חלופה אח

בחירת זהות . + .מר מוטי בן ארי-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.12

.מר אדוארד קלר-חברי הנציגות המשותפת

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר אוהד אלוני-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.13

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר דרור יעקובסון-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.14

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.מינוי עורך דין.15

נבחרה ללא חוות דעת.ד"גרשט עו-משרד נאור-בחירת זהות עורך דין.16

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.ד קליר בנימיני "משרד עו-בחירת זהות עורך דין.17

נבחרה ללא חוות דעת.ד עדי פיגל"ד גיא גיסין ועו"עו-בחירת זהות עורך דין.18

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'ד  וקסלר ברגמ ושות"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.19

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'אוריון ושות/וול/חן/בכר/ד פישר"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.20

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'פירון ושות.ד מ"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.21

חלופה אח

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

64,94923.06.2013 

16:00

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

בעדללא חוות דעת. חברים3-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 2

נבחרה ללא חוות דעת. חברים4-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 3

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת. חברים5-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 4

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נמנע-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 5

חלופה אח

מ ודש גמל "מיטב גמל ופנסיה בע-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 6

.מ"ופנסיה בע

בעדללא חוות דעת

מנורה מבטחים באמצעות שמואל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 7

.אשל

בעדללא חוות דעת

כלל חברה לביטוח וכלל גמל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 8

.ופנסיה

בעדללא חוות דעת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

עמיתים קרנות פנסיה באמצעות -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 9

.ענת הולנדר

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.הראל פיא באמצעות יוני שר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.10

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר נתן פולבר- בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.11

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר מוטי בן ארי-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.12

חלופה אח

בחירת זהות . + .מר אדוארד קלר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.13

.מר אוהד אלוני-חברי הנציגות המשותפת

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר דרור יעקובסון-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.14

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.מינויי עורך דין.15

נבחרה ללא חוות דעת.ד"גרשט עו-משרד נאור-בחירת זהות עורך דין.16

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.ד"משרד קליר בנימיני עו-בחירת זהות עורך דין.17

נבחרה ללא חוות דעת.ד עדי פיגל"ד גיא גיסין ועו"עו-בחירת זהות עורך דין.18

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'ד וקסלר ברגמן ושות"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.19

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'אוריון ושות/וול/חן/בכר/ד פישר"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.20

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'פירון ושות.משרד מ-בחירת זהות עורך דין.21

חלופה אח

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

62,63623.06.2013 

16:00

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב. 1ח ה"אג

שהנפיקה  )'עד ו' סדרות א(מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

.החברה

בעדללא חוות דעת

שהנפיקבה  )'עד ו' סדרות א(מינוי נצידות נפרדת למחזיקי אגרות החוב . 3

.החברה

נגדללא חוות דעת

בעדללא חוות דעת. חברים3-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 4

נבחרה ללא חוות דעת. חברים4-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 5

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת. חברים5-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 6

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נמנע-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 7

חלופה אח

מ ודש גמל "מיטב גמל ופנסיה בע- בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 8

.מ"ופנסיה בע

בעדללא חוות דעת

מנורה מבטחים באמצעות שמואל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 9

.אשל

בעדללא חוות דעת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.10

עמיתים קרנות פנסיה -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. + .וגמל

.באמצעות ענת הולנדר

בעדללא חוות דעת

נבחרה ללא חוות דעת.הראל פיא באמצעות יוני שר- בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.11

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר נתן פולבר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.12

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר מוטי בו ארי-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.13

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר אדוארד קלר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.14

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר אוהד אלוני-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.15

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מרדרור יעקובסון-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.16

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.מינוי עורך דין.17

נבחרה ללא חוות דעת.ד"גרשט עו-משרד נאור-בחירת זהות עורך דין.18

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.ד'משרד קליר בנימיני עו-בחירת זהות עורך דין.19

נבחרה ללא חוות דעת.ד עדי פיגל"ד גיא גיסין ועו"עו-בחירת זהות עורך דין.20

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'משרד וקסלר ברגמן ושות-בחירת זהות עורך דין.21

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'אוריון ושות/וול/חן/בכר/ד פישר"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.22

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'פירון ושות.ד מ"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.23

חלופה אח

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560097

103,21023.06.2013 

16:00

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב. 1ח ו"אג

בעדללא חוות דעת. חברים3-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 2

נבחרה ללא חוות דעת. חברים4-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 3

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת. חברים5-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 4

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נמנע-קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת. 5

חלופה אח

מ ודש גמל "מיטב גמל ופנסיה בע-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 6

.מ"ופנסיה בע

בעדללא חוות דעת

מנורה מבטחים באמצעות שמואל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 7

.אשל

בעדללא חוות דעת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כלל חברה לביטוח וכלל גמל -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 8

.ופנסיה

בעדללא חוות דעת

עמיתים קרנות פנסיה באמצעות -בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת. 9

.ענת הולנדר

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.הראל פיא באמצעות יוני שר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.10

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר נתן פולבר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.11

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר מוטי בן ארי-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.12

חלופה אח

בחירת זהות . + .מר אדוארד קלר-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.13

.מר אוהד אלוני-חברי הנציגות המשותפת

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.מר דרור יעקובסון-בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת.14

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.מינוי עורך דין.15

נבחרה ללא חוות דעת.ד"גרשט עו-משרד נאור-בחירת זהות עורך דין.16

חלופה אח

בעדללא חוות דעת.ד"משרד קליר בנימיני עו-בחירת זהות עורך דין.17

נבחרה ללא חוות דעת.ד עגי פיגל"ד גיא גיסין וע"עו-בחירת זהות עורך דין.18

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'ד וקסלר ברגמן ושות"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.19

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'אוריון ושות/וול/חן/בכר/ד פישר"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.20

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.'פירון ושות.ד מ"משרד עו-בחירת זהות עורך דין.21

חלופה אח

 1109495190,42423.06.2013וי .פלאזה סנטרס אן

12:00

מבוטלתמבוטלת.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 2

מבוטלתמבוטלת.י הנאמן ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 3

 386005368,44123.06.2013מ "קווינקו בע )ז.י(

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח א"אג

מ "בנין חברה להשקעות בע

6050025

023.06.2013 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 2

בעד)א(ד"אין חוו.ד"הפקדת כרית מימון לכיסוי הוצאות עו. 3

 1115195144,91023.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 1115187102,19423.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 1115203106,84623.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1115211211,12323.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.אישור תיקון לשטר הנאמנות. 1ח"אג

 1115674168,82823.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 112081548,21623.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 112344786,69523.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.אישור תיקון לשטר הנאמנות. 1ח"אג

 112345454,94923.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.אישור תיקון לשטר הנאמנות. 1ח"אג

 112346247,00723.06.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:00

בעדללא חוות דעת.אישור תיקון לשטר הנאמנות. 1ח"אג

  110320931,01923.06.2013מ "אורכית תקשורת בע

 8:00

בעדללא חוות דעת.אישור ההסדר. 1ח א"אג

בעדללא חוות דעת.חלופה ראשונה- מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע . 2

נגדללא חוות דעת.חלופה שנייה- מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע . 3

נגדללא חוות דעת.נמנע. 4

הורד ללא חוות דעת. מיליון דולר5נקיטת הליכים לשם השבת סכום ההלוואה בסך . 5

מסדר 

היום

 819011533,88524.06.2013מ "ן מניב בע"עוגן נדל

10:00

 ובדוח 2012דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת . 1שנתית

.2012הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

דיון)א(דיון

משרד , אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

.ברייטמן אלמגור זוהר

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר שלמה אייזינברג. 3

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר ירח ניסן. 4

 2410182,42324.06.2013מ "אף קפיטל בע.אר.טי

12:30

מר סמי אקהויז כתב התחייבות לשיפוי , ר הדירקטוריון בחברה"להעניק ליו. 1מיוחדת

מראש ופטור מאחריות

)א(ד"אין חוו

 19701253,55424.06.2013מ "כתר הוצאה לאור בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

יצחק , עמוס מר חיים, אשר רשף, ה צלי רשף"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.נבו ומיכה לוין כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעדמינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט כמשרד רואי חשבון. 3

בעד)א(בעד.נעמי אנוך כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.חגית עציון כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

 2410182,42324.06.2013מ "אף קפיטל בע.אר.טי

12:00

ההתקשרויות תובאנה לאישור כמקשה - אישור התקשרויות בעסקת מיזוג. 1מיוחדת

.אחת

)א(ד"אין חוו

כדירקטורים בחברה ', יריצ'ה שי ירקוני וקסביאן נוריאל צ"מינויים של ה. 2

.בתוקף ממועד השלמת הסכם

)א(ד"אין חוו

 1080845152,91324.06.2013מ "גטר גרופ בע

10:00

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יורם דר כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 1091685255,25724.06.2013מ "טכנולוגיות בע. בי.סי.פי

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

ל "כמנכ, אישור תנאי העסקתו של מר יותם שטרן מבעלי השליטה בחברה. 2

.החברה

בעד)א(נגד

, ח למר יותם שטרן" אלף ש150אישור הענקת מענק חד פעמי בסך של . 3

.ל החברה ומבעלי השליטה בה"מנכ

בעד)א(נגד

דנה גרשוביץ כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור מינויה לראשונה של גב. 4

.בחברה

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת את כהן . 5

וכן קבלת דיווח בדבר שכרו , כרואה החשבון המבקר של החברה' טבח ושות

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 253013163,38124.06.2013מ "מדטכניקה בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

בעד)א(בעד.ר משה בן שאול כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר בני צוקר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דני נוה 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

 11238436,53724.06.2013מ "אורכית תקשורת בע

13:30

י "עדכון והצגת חלופה בעניין ההלוואה בסך חמישה מליון דולר שנלקחה ע. 1ח"אג

.החברה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

 110320931,01924.06.2013מ "אורכית תקשורת בע

13:30

עדכון וכן הצגת חלופה בעניין ההלוואה בסך חמישה מליון דולר שנלקחה . 1ח א"אג

.י החברה"ע

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105170

34,23525.06.2013 

10:30

נעילה ללא חוות דעת.דיווח מאת החברה בדבר התפתחויות ממועד האסיפה האחרונה. 1ח א"אג

ללא קבלת

כ הנאמן בדבר הפעולות שננקטו מהאסיפה "קבלת עדכון מאת הנציגות וב. 2

.האחורנה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

דיון בהצעת החברה ובעל השליטה בחברה ביחס לאופן הסדרת חלק . 3

.מהתשלום

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

להורות לנאמן ולנציגות לנקוט בכל הפעולות המשפטיות - החלטה מיוחדת. 4

.לשם הגנה על זכויות המחזיקים

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

דיון וקבלת החלטות בדבר העמדת חוב החברה כלפי -החלטה מיוחדת. 5

. לשטר הנאמנות7מחזיקי אגרות חוב לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף 

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.י המחזיקים בעת האסיפה"דיון בנושאים נוספים כפי שיעלו ע. 6

ללא קבלת

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920053

026.06.2013 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר בין החברה למחזיקי האגח. 1ח"אג

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

612010

337,89826.06.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה מעוז כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עופר נמרודי כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חן לבון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גילי כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.רוית נמרודי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.חיה מנע כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ " הנדסה וקבלנות בע2011מלרג 

1094622

7,73226.06.2013 

12:00

 ובדוח 2012דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת . 1שנתית

.2012הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר. 2

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, טל-אבי )רוברט(אישור מינויו מחדש של מר ראובן . 3

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אייל גרוס. 4

משרד , אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 5

ברייטמן אלמגור זוהר

בעד)א(בעד

 1104314272,86226.06.2013מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ליפא משורר כדירקטור בחברה. 1שנתית

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון בלום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.דליה שאשו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

 251017577,16726.06.2013מ "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(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלכס לישפיץ 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(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי סובל 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

מ "בע).א.א.א(אורן השקעות 

5920061

026.06.2013 

12:00

לאשר את ההסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב בהתאם למסמכי . 1ח"אג

.א"ההסדר שפורסמו במגנ

בעדללא חוות דעת

' צים שירותי ספנות סדרה א

6510010

026.06.2013 

15:45

לאשר דחייה של ההתחייבויות החברה לכל העמדה ו או לכל השלמה של . 1ח"אג

בטחונות לנאמנים לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לקבוע בשטרי 

.הנאמנות

נגד)א(ד"אין חוו

 לעיל הסמכת הנאמן לנקיטה 1.1ככל שלא תתקבל הצעת החלטה בסעיף . 2

.בכל ההליכים המשפטיים כנגד החברה והעמדה לפרעון מיידי

בעד)א(ד"אין חוו

 6510028026.06.2013' צים שרותי ספנות סדרה ב

15:45

לאשר דחייה של התחייבויות החברה לכל העמדה ו או השלמה של . 1ח"אג

בטחונות לנאמנים לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לקבוע בשטרי 

.הנאמנות

נגד)א(ד"אין חוו

 לעיל הסמכת הנאמן לשם 1.1ככל שלא תתקבל הצעת ההחלטה בסעיף . 2

.נקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה והעמדה לפירעון מיידי

בעד)א(ד"אין חוו

 6510036026.06.2013' צים שרותי ספנות סדרה ג

15:45

לאשר דחייה של התחייבויות החברה לכל העמדה ו או לכל השלמה של . 1ח"אג

בטחונות לנאמנים לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לקבוע בשטרי 

.הנאמנות

נגד)א(ד"אין חוו

 לעיל הסמכת הנאמן 1.1ככל שלא תתקבל הצעת ההחלטה בסעיף . 2

.לנקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה והעמדה לפירעון מיידי

בעד)א(ד"אין חוו

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490172

21,58726.06.2013 

11:00

אישור העסקה למכירת בית סולל בונה בחיפה בדרך של תיקון שטרי . 1ח"אג

.'ח ח"לרבות פקיעה וביטול של אג' ח ח"ואג' ח ו"נאמנות אג

נעילה 

ללא קבלת

 5490164026.06.2013' פרופיט תעשיות סדרה ח

11:00

אישור העסקה למכירת בית סולל בונה בחיפה בדרך של תיקון שטרי . 1ח"אג

.'ח ח"לרבות פקיעה וביטול של אג' ח ח"ואג' ח ו"נאמנות אג

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 110435530,24226.06.2013מ "רשי בע.י

12:30

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח א"אג

 110320931,26826.06.2013מ "אורכית תקשורת בע

18:00

בעדללא חוות דעת.אישור הסדר. 1ח א"אג

-י החברה"מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס ע. 2

.חלופה ראשונה

בעדללא חוות דעת

-י החברה"מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס ע. 3

.חלופה שנייה

נגדללא חוות דעת

נבחרה ללא חוות דעת. מיליון דולר5נקיטת הליכים לשם השבת סכום ההלוואה בסך . 4

חלופה אח

נעילה ללא חוות דעת.ד דן אלון כדירקטור בחברה"מינויו של עו. 5

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.ר עדי פרי כדירקטור בחברה"מינויו של ד. 6

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.כדירקטור בחברה' ח דב רבינוביץ"מינויו של רו. 7

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.מינויו של מר יצחק לוטן כדירקטור בחברה. 8

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.מינויו של מר אורי אייזנברג כדירקטור בחברה. 9

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.ח יואב כפיר כדירקטור בחברה"מינויו של רו.10

ללא קבלת

 11238436,53726.06.2013מ "אורכית תקשורת בע

18:00

בעדללא חוות דעת.חלופה ראשונה- מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע . 1ח"אג

נגדללא חוות דעת.חלופה שנייה- מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע . 2

בעדללא חוות דעת.קבלת ההסדר המוצע בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב. 3

נעילה ללא חוות דעת.ד דן אלון כדירקטור בחברה"מינויו של עו. 4

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.ח עדי פרי כדירקטור בחברה"מינויו של רו. 5

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.ח דב רבינוביץ כדירקטור בחברה"מינויו של רו. 6

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.מינויו של מר יצחק לוטן כדירקטור בחברה. 7

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.מינויו של מר אורי אייזנברג כדירקטור בחברה. 8

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.ח יואב כפיר כדירקטור בחברה"מינויו של רו. 9

ללא קבלת

 1102458210,72327.06.2013מ "איתמר מדיקל בע

10:00

בעד)א(נגד.ל ונשיא החברה"אישור תנאי העסקתו של מר גלעד גליק כמנכ. 1מיוחדת

 402016027.06.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

אישור התקשרות החברה בהסכם גישור בקשר עם תביעה לקבלת דמי . 1מיוחדת

.תיווך

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "אשקלון תעשיות בע- עשות 

312017

250,97227.06.2013  

 9:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

-כרואה' אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות. 2

החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החשבון המבקר של החברה-וכן דיווח על שכר רואה, החברה

בעד)א(בעד

בעלת , מ"אישור התקשרות החברה עם התעשיה הצבאית לישראל בע. 3

ב למשך "בעסקה לרכש שירותי קניינות וקידום רכש בארה, השליטה בחברה

.כשנה וחצי

בעד)א(בעד

בעסקה למכירת , תעש, אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה. 4

.ח"ש'  מ19.2- בהיקף כולל של כ, מוטות טונגסטן מסונטר

בעד)א(בעד

 108536486,88027.06.2013מ "טכנולוגיות בע. ה.ר

12:00

דיון)א(דיון.2012- ו2011חות הכספיים של החברה לשנים "דיון בדו. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב רוזנברג כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדליה המרמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה רהב 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

 1125012385,75527.06.2013מ "שמן משאבי נפט וגז בע

12:00

 ותיקון תקנון החברה ותנאי 1:10אישור איחוד הון מניות החברה ביחס של . 1מיוחדת

.ע של החברה בהתאם"יתר ני

בעד)א(בעד

 לתקנון החברה העוסקת 4החלפת תקנה ,  לעיל1בכפוף לאישור סעיף . 2

.בנושא ההון הרשום של החברה

בעד)א(בעד

 1095942027.06.2013' חפציבה חופים א

13:00

מ כנאמן לזכויות מחזיקי אגרות החוב סדרה "גל נאמנויות בע-מינוי גזית בן. 1ח"אג

.'א

בעד)א(ד"אין חוו

כבאי כח הנאמן ' אן שוכטוביץ ושות'ד עמר רייטר ז"אישור מינוי משרד עוה. 2

.החדש

בעד)א(ד"אין חוו

 109595982,21727.06.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

14:00

בעדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 1ח"אג

 1126176027.06.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

14:00

ח א "אג

4/12חש 

בעדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 1

 1106996250,25027.06.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1123371

293,74727.06.2013 

12:30

בעדללא חוות דעת.הרחבת סמכויותיה של נציגות המחזיקים של אגח ב. 1ח ב"אג

 445011060,59827.06.2013מ "טי בע.מטריקס אי

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 לעיל לא תתקבל להורות לנאמן לנקוט 1במקרה בו ההחלטה בסעיף . 2

.בפעולות הנדרשות

בעד)א(ד"אין חוו

חפציבה חופים סדרה א חש 

1113562

027.06.2013 

13:00

ח א "אג

2/09חש 

מ כנאמן לזכויות מחזיקי אגרות החוב סדרה "גל נאמנויות בע-מינוי גזית בן. 1

.'א

בעד)א(ד"אין חוו

כבאי כח הנאמן ' אן שוכטוביץ ושות'ד עמר רייטר ז"אישור מינוי משרד עוה. 2

.החדש

בעד)א(ד"אין חוו

מ "ביונדווקס פרמצבטיקה בע

1105204

31,18130.06.2013 

11:00

ק רוזן כדירקטור 'אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר ג. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(נגד

 208017355,05130.06.2013מ "קבוצת אחים נאוי בע

11:00

אסתר פרידמן המכהנים ' אישור מתן כתב שיפוי למר זאב רוטשטיין וגב. 1שנתית

.בהתאמה, כדירקטור חיצוני וכדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד)א(בעד

אסתר פרידמן המכהנים ' אישור מתן כתב פטור למר זאב רוטשטיין וגב. 2

.בהתאמה, כדירקטור חיצוני וכדירקטורית בלתי תלויה בחברה

נגד)א(נגד

אסתר פרידמן המכהנים כדירקטור ' אישור הכללת מר זאב רוטשטיין וגב. 3

בפוליסת ביטוח אחריות , בהתאמה, חיצוני וכדירקטורית בלתי תלויה בחברה

.וכן בפוליסות ביטוח עתידיות, דירקטורים ונושאי משרה של החברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של אסתר פרידמן כדירקטורית בחברה. 7

 זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של BDOמינויו מחדש של משרד . 8

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1104744138,59730.06.2013מ "גאון אחזקות בע.ב

12:00

אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

. לשבע שניםRun Offובפוליסת ביטוח מסוג , משרה בחברה

בעד)א(בעד

 57601717,775,76030.06.2013מ "החברה לישראל בע

11:00

ר דירקטוריון "יו, אישור הארכת הסכם כהונתו של מר אמיר אלשטיין. 1מיוחדת

. בהתאם להסכם העסקה הקיים עימו2031, בדצמבר 31החברה עד ליום 

בעד)א(בעד

מ "נפטא חברה ישראלית לנפט בע

643015

1,862,54530.06.2013 

10:00

, דחיית מועדי הפירעון של הלוואה שהעמידה בעלת השליטה בחברה. 1שנתית

חברה אמריקאית , לישראמקו אינק, מ"ל ירושלים אויל אקספלורישיין בע.א.ו.י

.ב"שמניותיה נסחרות בבורסה בארה, בשליטת החברה

בעד)א(בעד

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 2

.2011בדצמבר 

דיון)א(דיון

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 3

.2012בדצמבר 

דיון)א(דיון

כרואי החשבון , רואי חשבון, אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין. 4

המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רענן לוי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר בועז סימונס כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.מן כדירקטורית חיצונית בחברה'רחל תורג' אישור מינויה לראשונה של גב.10

 42201498030.06.2013מ "אקורד בע. אר.אס

10:00

נגד)א(נגד.אישור נוסח ההסדר המוצע. 1נדחית

 108092845,82230.06.2013מ "אינטר תעשיות בע

14:00

שפירא כדירקטורית חיצונית -לירון גנות' אישור מינויה לראשונה של גב. 1נדחית

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

63,41330.06.2013 

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח ד"אג

 1080639890,37001.07.2013מ "אקסלנס השקעות בע

10:00

 2012,בגין שנת , ל החברה"מנכ, אישור מענק שנתי למר עוזיאל דנינו. 1מיוחדת

.2012 ועד דצמבר 2011ר דירקטוריון פעיל מספטמבר "ובגין כהונתו כיו

בעד)א(בעד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

1,184,88901.07.2013 

11:00

אישור הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של . 1מיוחדת

 30 חודשים עד ליום 6- הערוך בהתאם לדין ההולנדי ב2012החברה לשנת 

.2013בנובמבר 

בעד)א(בעד

 698024765,70001.07.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

  10819423,323,19802.07.2013מ "שיכון ובינוי בע

 9:30

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

לרבות דירקטורים , ונושאי משרה אחרים של החברה וחברות בנות שלה

המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה בחברה ושלבעלת השליטה עשוי 

.להיות עניין אישי

בעד)א(בעד

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

6,441,72902.07.2013 

10:00

בעלת השליטה (נרלי 'אישור מסגרת להתקשרויות החברה עם קבוצת ג. 1מיוחדת

בהסכמי ביטוח משנה פקולטטיביים בתחום הביטוח הכללי  )לשעבר בחברה

 בדצמבר 31בחודש הקלנדארי בו ניתן אישור האסיפה הכללית ועד ליום 

2014.

בעד)א(בעד

 6080204781,25102.07.2013מ "כלל תעשיות בע

12:00

כנאמן למחזיקי אגרות " מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע"אישור מינויו של . 1ח"אג

.מ"במקום קלדן חברה לנאמנות בע, של החברה )'סדרה יד(החוב 

בעד)א(בעד

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

9,060,73502.07.2013  

 9:45

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.4-  ו14.1אישור תיקון סעיפים . 1

שותפות מוגבלת - דלק קידוחים 

475020

8,598,31902.07.2013  

 9:00

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד. להסכם הנאמנות14.4-  ו14.1אישור תיקון סעיפים . 1



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ח מיכה בלומנטל ביחד עם משרד פאהן קנה "אישור מינויו לראשונה של רו. 2

וכן לתקן את הסכם , כמשרד רואי חשבון מבקרים של השותפות', ושות

.הנאמנות בהתאם

בעד)א(בעד

  373029834,83802.07.2013מ "אאורה השקעות בע

 9:30

ח "אג

להמרה 

1סד 

בעדללא חוות דעת.ש"ערעור על החלטת בימ. 1

 1108620519,57302.07.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

12:00

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של חברת צים שירותי . 1ח ד"אג

נגד הצעת החלטה /בעד  )'סדרה ג(או  )'סדרה ב( )'סדרה א(מ "ספנות בע

1.1מספר 

נגדללא חוות דעת

להורות לנאמן להצביע בשם כלל אגרות החוב של חברת צים שירותי . 2

נגד הצעת החלטנ /בעד )'סדרה ג(או  )'סדרה ב( )'סדרה א(מ "ספנות בע

1.2מספר 

בעדללא חוות דעת

 11000075,853,02003.07.2013מ "פז חברת הנפט בע

10:00

בעד)א(בעד.אפרים צדקה כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.דליה לב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה. 9

כרואי החשבון , רואי חשבון, אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין.10

 ועד לכינוס האסיפה הכללית השנתית 2013המבקרים של החברה לשנת 

.הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .11

 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום .12

2012.

דיון)א(דיון

דירקטורית , הדר בינו שמואלי' אישור מתן התחייבות מראש לשיפוי לגב.13

.בחברה שהינה מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 10812152,545,15403.07.2013מ " בע1995נצבא החזקות 

11:00

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנים שנסתיימו ביום . 1שנתית

.2012 בדצמבר 31 וביום 2011בדצמבר 

דיון)א(דיון

כרואי החשבון , רואי חשבון, אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין. 2

.המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור 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.נועה לנדנר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

 1410216342,00303.07.2013מ "שלמה החזקות בע.ש

10:00

ותיקון  )'סדרה י(ביצוע פדיון מוקדם מלא ביוזמת החברה של אגרות החוב . 1ח"אג

.שטר הנאמנות בהתאם

נגד)א(נגד

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1118496

21,69803.07.2013 

12:30

בעדללא חוות דעת.מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה. 1ח"אג

בעדללא חוות דעת.אודי קושל' מגדל ביטוח באמצעות מר-בחירת זהות חברי הנציגות . 2

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

003.07.2013  

 9:00

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב שעיקרו חלוקה . 1ח"אג

להמליץ לנאמן -בעין של משאבי החברה בין נושיה כחלופת הסדר נוספת

.נקוט בפעולות הנדרשות

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב שעיקרו חלוקה . 2

להמליץ לנאמן על -בעין של משאבי החברה בין נושיה  כחלופת הסדר נוספת

.'אפשרות א-אופן החלוקה בעין משאבי החברה לנושי החברה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב שעיקרו חלוקה . 3

.'אפשרות ב-בעין משאבי החברה לנושי החברה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

  7360035003.07.2013' אידיבי אחזקות ב

 9:00

להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים . 1ח"אג

.משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי החברה . 2

.'אופציה א

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי החברה . 3

.'אופציה ב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

36,55503.07.2013  

 9:00

להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים . 1ח"אג

.משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה . 2

.'אפשרות א

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה . 3

.'אפשרות ב

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

  7360167003.07.2013' אידיבי אחזקות ג

 9:00

ח ג "אג

6/13חש 

להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים . 1

.משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה . 2

.'אפשרות א

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה . 3

.'אפשרות ב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

272,91103.07.2013  

 9:00

להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים . 1ח"אג

.משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי החברה . 2

.'אפשרות א

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי החברה . 3

.'אפשרות ב

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

15,32503.07.2013  

 9:00

להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים . 1ח"אג

.משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב בין החברה לבין נושיה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושיה . 2

.'אפשרות א

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושיה . 3

.'אפשרות ב

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

  7360175003.07.2013' אידיבי אחזקות ה

 9:00

ח ה "אג

6/13חש 

להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים . 1

.משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי החברה . 2

.'אפשרות א

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

- להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי החברה . 3

.'אפשרות ב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

161,10003.07.2013 

18:00

מ עם אספן וקבלת "ח לעניין המו"כ למחזיקי אג"יהנציגות וב"מתן דיווח ע. 1מבוטלת

.מימון

מבוטלתמבוטלת

ח בדבר "קבלת החלטה למען הזהירות ולצורך יישום החלטת מחזיקי אג. 2

.י החברה"מ ע"קבלת הלוואת אספן גרופ בע

מבוטלתמבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מבוטלתמבוטלת.ח"דחיית מועד תשלום קרן וריבית למחזיקי אג. 3

 459016365,90604.07.2013מ "קרדן רכב בע

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

למעט דירקטורים , בחברות הבת שלה ובחברות קשורות, משרה בחברה

.או הנמנים עימם/ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה ו

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 2

למעט , בחברות הבת שלה ובחברות קשורות, ונושאי משרה בחברה

.או הנמנים עימם/דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה ו

בעד)א(בעד

מ "חץ נכסים והשקעות בע-אלוני

390013

3,017,91804.07.2013 

11:00

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור תנאי כהונה חדשים למר אבירם ורטהים. 2

מ "אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרג

1123355

195,09304.07.2013 

11:00

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , מר אסא לוינגר, ל החברה"אישור גמול במניות למנכ. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל"אישור תיקון הסכם העסקה למנכ. 2

 10201232,71604.07.2013מ "סולומון אחזקות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלמפרד סולומון כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.טובה לנל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן סולומון כדירקטור בחברה. 4

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

אישור תנאי כהונתו של מר משה ראובני ,  לעיל5בכפוף לאישור סעיף . 6

.המועמד לכהונה מחדש כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ר ירון ארבל כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 7

ר ירון ארבל "אישור תנאי כהונתו של ד,  לעיל7בכפוף לאישור סעיף . 8

.המועמד לכהונה מחדש כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים .10

 25701429,35604.07.2013מ "נפקו סטאר בע

12:00

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

כרואי החשבון המבקרים של ', אישור מינויו מחדש של משרד ברזלי ושות. 5

.החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 6

או כל שם אחר שיאושר , "מ"פוריה בע- "אישור שינוי שמה של החברה ל. 7

.על ידי הרשם

בעד)א(בעד

מ "דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע

111013

7,55004.07.2013 

15:00

אישור איחוד הון מניות הרשום ואת ההון המניות המונפק והנפרע של . 1מיוחדת

הפחתה של ערכם הנקוב של המניות והגדלת ההון הרשום של , החברה

.החברה

בעד)א(בעד

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

701,52007.07.2013 

11:30

בעד)א(בעד.מר דרור נגל, ל החברה"אישור תנאי כהונתו של מנכ. 1נדחית

נגד)א(נגד.מר הרשי פרידמן, ר דירקטוריון החברה"אישור מתן כתב שיפוי ליו. 2

נגד)א(נגד.מר הרשי פרידמן, ר דירקטוריון החברה"אישור מתן כתב פטור ליו. 3

מ "בע )קנדה-ישראל(לט -המ

1080324

375,80307.07.2013 

11:00

מירב וולקינסון כדירקטורית ' אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב. 1מיוחדת

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

מ "פרשקובסקי השקעות ובניין בע

1102128

73,47607.07.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבנר אליאב כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק צלאל כדירקטור חיצוני בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "אדגר השקעות ופיתוח בע

1820083

536,22507.07.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור מתן כתב שיפוי למר טל ברנח ,  לעיל1בכפוף לאישור סעיף . 2

וכן הכללתו בפוליסת , המועמד לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בחברה

.ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

המכהנת כדירקטורית בלתי , ציפי קרפל' אישור הגמול לו תהא זכאית גב. 3

. בהתאם לתקנות הגמול2013, במאי 26תלויה בחברה החל מיום 

בעד)א(בעד

ציפי קרפל המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור מתן כתב שיפוי לגב. 4

 וכן הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות 2013, במאי 26בחברה החל מיום 

.לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

שאינם מקרב , אישור מתן פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים בחברה. 5

.בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

6110431

1,148,43407.07.2013 

14:00

ל חברה בת "העסקת ביתו של בעל השליטה בחברה בתפקיד מנכ. 1מבוטלת

.ב"בארה

מבוטלתמבוטלת

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

6110365

1,852,09607.07.2013 

14:00

ל חברה בת "העסקת ביתו של בעל השליטה בחברה בתפקיד מנכ. 1מבוטלת

.ב"בארה

מבוטלתמבוטלת

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

757,52407.07.2013 

11:00

אישור התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.משרה לתקופה של שלוש שנים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 2

מ "לידר החזקות והשקעות בע

318014

56,55107.07.2013 

10:00

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

 )1973(מרדכי אביב תעשיות בניה 

444018מ "בע

58,11707.07.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור . 2

.2012שירותים נוספים בשנת 

בעד)א(דיון

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד מיכאל ברזילי ושות. 3

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אסף אביב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.איה אביב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.רות רלבג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל גולדנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה אמבר כדירקטור חיצוני בחברה.10

  36501539,74507.07.2013מ "אי בע.אר.י'ג.אי

 9:00

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר שי חמדי. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר שי חמדי2012אישור מתן מענק בגין שנת . 2

ל "מנכ,  למר שי חמדי2013אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת . 3

.החברה

בעד)א(בעד

 71901317,17107.07.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

31.12.2012.ביום 

דיון)א(דיון

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה, החשבון המבקרים של החברה

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון שגיא כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עזרא לוי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוי כדירקטור בחברה. 6

ל ומזכירת "משנה למנכ, מיכל גור' אישור תנאי הכהונה והעסקה של גב. 7

 26.5.2013החל מיום , ללא שינוי ביחס לתנאי הכהונה הנוכחיים, החברה

.ועד למועד אימוץ מדיניות תגמול לראשונה על ידי החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ללא שינוי , מירה סטלקאל בחברה' אישור הארכת הסכם העסקתה של גב. 8

. שנים3 לתקופה של 26.5.2013החל מיום , בתנאיה

בעד)א(בעד

 111476837,07407.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 10930799,64207.07.2013מ "גול פרטנרס בע

12:00

החלטה מיוחדת לדחות דחיה טכנית את מועד תשלום הקרן והסמכת . 1ח"אג

.הנאמן לדחיית מועדים

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1123371

276,25207.07.2013 

18:00

דיווח נציגות המחזיקים ובאי כוח המחזיקים הנציגות והנאמן באשר . 1ח ב"אג

.של החברה' ח א"לפועלם מול החברה ומול נציגי אג

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

י הנאמן ו או המחזיקים לרבות "דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו בישיבה ע. 2

.'לעניין הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ב

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

מ "כרמית תעשיות ממתקים בע

440016

37,09908.07.2013 

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכמים בקשר עם המקרקעין בהן פועלת . 1נדחית

.החברה עם צדדים שהינם קשורים לבעל השליטה בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

הורד )א(בעד.אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של החברה. 2

מסדר 

היום

אישור , בכפוף לאישור תיקון סעיפי השיפוי בתקנון החברה כמפורט לעיל. 3

.תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו בעבר לנושאי משרה בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

כך , ל החברה"מנכ, אישור תיקון הסכם העסקתו של מר סטיב גרין. 4

,  ולא רק מיום מינויו2012שנוסחת הבונוס שנקבעה לו תחול על כל שנת 

.2012 באפריל 16: קרי

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר לני סאקסטין כדירקטור בחברה. 5

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר לורנס גודמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.מיכל קלימברג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.דינה קול כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון וורשבסקי כדירקטור בחברה.10

,  ברייטמןDeloitteאישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר .11

כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד , רואי חשבון, זוהר, אלמגור

.תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, כמתואר לעיל, בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכמי המקרקעין.12

מוצע לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסך כולל של 

.ח"מיליון ש

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

611012

1,417,95508.07.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן הבר כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה. 7

אישור מינוים מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ומשרד סומך חייקין . 8

כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

.את שכרם

בעד)א(בעד

למעט החברות , לאשרר ולאשר התקשרות החברה וחברות הבנות שלה . 9

עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסת , הרשומות למסחר

.ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעל , ביתו של מר לב לבייב, חגית סופייב לבייב' אישור העסקת של גב.10

.ב"ל חברה בת בארה"בתפקיד מנכ, השליטה בחברה

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

 755017727,91608.07.2013מ "אקויטל בע

10:00

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 1מיוחדת

.2011בדצמבר 

דיון)א(דיון

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 2

.2012בדצמבר 

דיון)א(דיון

כרואי החשבון , רואי חשבון, אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין. 3

המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.שם טוב כדירקטורית בחברה-הדר בן גור' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר בועז סימונס כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב חיות כדירקטור חיצוני בחברה. 8

מ "פולישק תעשיות פלסטיקה בע

1119734

008.07.2013 

12:00

בעדללא חוות דעת.העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב. 1ח"אג

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

345017

60,70108.07.2013 

13:30

השתת.יח

פות

 עם אדירה 30.06.2013אישור התקשרות מודיעין בהסכם פשרה מיום . 1

.מ"אנרגיה ישראל בע

בעד)א(בעד

 להסכם השותפות בדבר הפחתת התמלוגים להם זכאי 9.1.1תיקון סעיף . 2

.השותף הכללי

בעד)א(בעד

 להסכם השותפות בדבר הפחתת דמי המפעיל להם 9.1.3תיקון סעיף . 3

.זכאי השותף הכללי

בעד)א(בעד

הורד )א(נגד.מ"אישור תשלום עמלת הפצה לכלל פיננסים חיתום בע. 4

מסדר 

היום

 3040148,377,99709.07.2013מ "אסם השקעות בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

, 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

.דורסוואמי ננדקישורה ויוסף אלשייך כדירקטורים בחברה, ר סטטלר'רוג

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים . 3

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

,  למר איציק צאיג2013בגין שנת " פאנטום"אישור הקצאת אופציות . 4

.ל החברה"מנכ

בעד)א(נגד

נוכח , ל החברה"מנכ, אישור תשלום פיצוי חד פעמי למר איציק צאיג. 5

ל תאגיד "לסיומה המוקדם של כהונתו כמנכ, לבקשת החברה, הסכמתו

.2011זילנד בשנת - נסטלה בניו 

בעד)א(בעד

 1080753158,35209.07.2013מ "אילקס מדיקל בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.לוסיאן בן שאול כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דני נוה כדירקטור בחברה. 4

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 5

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ל השיווק "סמנכ, תמר גלילי'  לגב2012אישור מתן מענק בגין שנת . 6

.בתו של בעל השליטה, והמכירות של החברה

בעד)א(בעד

ל התפעול "סמנכ,  למר קלוד בן שאול2012אישור מתן מענק בגין שנת . 7

.בנו של בעל השליטה, והטכנולוגיות של החברה

בעד)א(בעד

 עד 2013תמר גלילי בחברה לשנים ' עדכון ואישור תנאי העסקתה של גב. 8

. כולל2016,

בעד)א(בעד

 2013עדכון ואישור תנאי העסקתו של מר קלוד בן שאול בחברה לשנים . 9

. כולל2016,עד 

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 473010739,01309.07.2013מ "דורי בע.קבוצת א

11:30

נעילה ללא חוות דעת.א"דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח במגנ. 1ח"אג

ללא קבלת

 4730115106,42009.07.2013מ "דורי בע.קבוצת א

12:00

נעילה ללא חוות דעת.א"דיון בדוח השניתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח במגנ. 1ח ה"אג

ללא קבלת

 4730123332,41409.07.2013מ "דורי בע.קבוצת א

12:30

נעילה ללא חוות דעת.א"דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח במגנ. 1ח ו"אג

ללא קבלת

 719016839,65609.07.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 373029834,45909.07.2013מ "אאורה השקעות בע

11:30

ח "אג

להמרה 

1סד 

בעדללא חוות דעת.אישור תיקון שטר הנאמנות. 1

 445011060,75009.07.2013מ "טי בע.מטריקס אי

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי עורך דין. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.'ד רונן וינוגרד ממשרד ארנון שגב ושות"עו-בחירת זהות עורך הדין. 2

ד יעקב "ד בשיתוף עם עו"משרד עו-גדות-רדעי-בחירת זהות עורך הדין. 3

.סבו

נבחרה )א(ד"אין חוו

חלופה אח

אדוונסד לוגיסטיקס . די.אל.אי

1084003מ "דוולופמנטס בע

14,38810.07.2013 

14:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעדגבאי את קסירר, פורר, מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר זיגמונד בלובבנד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר חן דר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר משה פונדק כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.א אישור מינוי מחדש של מר נדב פונדק כדירקטור בחברה. 6

 1096106215,74610.07.2013מ "לידר שוקי הון בע

11:00

בעד)א(בעד.נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

 10838566,21210.07.2013מ "מטרת מיזוג חברות בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסכם שנכרת בין בעלי שליטה בחברה לבין החברה. 1שנתית

בעד)א(ד"אין חוו.צ בחברה"שמרית ורשבסקי לכהונה נוספת כדח' מינוי גב. 2

דיון)א(דיון.דיון. 3

בעדללא חוות דעת.מינוי מחדש של ירון ייני כדירקטור. 4

בעדללא חוות דעת.מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים. 5

בעדללא חוות דעת.מינוי מחדש של אלי יורש. 6

בעדללא חוות דעת.ח מבקר"מינוי מחדש של רו. 7

 1118629151,13710.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

מ " החזקות בע365המשביר 

1104959

124,55811.07.2013 

11:00

- ו2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

2012.

דיון)א(דיון

כמשרד רואי חשבון ' אלמגור זהר ושות, 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 רמי שביט כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב גיטרץ כדירקטור בחברה. 4



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. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.דבורה יצחק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.קרן ברנע כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה ברזון כדירקטור חיצוני בחברה. 9

אישור מינויו לראשונה של מר חיים צבי גולדשטיין כדירקטור חיצוני .10

.בחברה

בעד)א(בעד

 109613016,27111.07.2013מ "פיברולן בע

10:00

מבעלי השליטה , אישור ועדכון של תנאי העסקתו של מר ישראל שטיין. 1נדחית

.2013 ביולי 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום , כיועץ לחברה, בחברה

בעד)א(בעד

מבעלי השליטה , אישור ועדכון של תנאי העסקתו של מר חיים פישלר. 2

 ביולי 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום , ל כספים בחברה"כסמנכ, בחברה

2013.

בעד)א(בעד

מבעלי השליטה , אישור ועדכון של תנאי העסקתו של מר שמיר שטיין. 3

 ביולי 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום , ל החברה"המכהן כמנכ, בחברה

2013.

בעד)א(בעד

רעייתו של מר , שושנה שטיין' אישור ועדכון של תנאי העסקתה של גב. 4

, כמנהלת אדמיניסטרטיבית בחברה, מבעלי השליטה בחברה, ישראל שטיין

.2013 ביולי 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

בעד)א(בעד

בנם של מר ישראל , אישור ועדכון של תנאי העסקתו של מר שגיא שטיין. 5

מבעלי השליטה בחברה כמנהל מחלקת , שושנה שטיין' שטיין ושל גב

 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום , הוולידציה שבאגף הפיתוח של החברה

.2013ביולי 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מחדש של תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 6

אישור מחדש של תיקון כתבי שיפוי אשר , כפוף לתיקון התקנון לעיל. 7

או שיכהנו מעת לעת /ידי החברה לנושאי משרה המכהנים ו-הוענקו על

או קרוביהם הינם בעלי שליטה /אשר הם ו, או בחברות בת שלה/בחברה ו

.בחברה במועד הדוח

בעד)א(בעד

אישור מחדש של תיקון כתבי שיפוי אשר , כפוף לתיקון התקנון לעיל. 8

או שיכהנו מעת לעת /ידי החברה לנושאי משרה המכהנים ו-הוענקו על

.אשר אינם בעלי שליטה בחברה, או בחברות בת שלה/בחברה ו

בעד)א(בעד

אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה . 9

אשר , או שיכהנו בחברה/המכהנים ו. לדוח' בנוסח המצורף כנספח ג, בחברה

.הינם נושאי משרה מקרב בעלי שליטה

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום .10

.2012 בדצמבר 31

דיון)א(דיון

', ח קוסט פורר גבאי את קסירר ושות"אישור מינוי מחדש של משרד רו.11

, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו2012דיווח על שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל שטיין כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי שפייזר כדירקטור בחברה.13

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים פישלר כדירקטור בחברה.14

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמיר שטיין כדירקטור בחברה.15

בעד)א(בעד.פנינה דבורין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.16

, המכהנת כיום כדירקטור חליף, שושנה שטיין' אישור מינויה של גב.17

.כדירקטורית בחברה

בעד)א(בעד

 57601718,399,33611.07.2013מ "החברה לישראל בע

11:00

, גדעון לנגהולץ כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 1מיוחדת

.2013 באוקטובר 11החל מיום 

בעד)א(בעד

החל , י כדירקטור חיצוני בחברה'אישור מינויו מחדש של מר עופר טרמצ. 2

.2013 באוגוסט 30מיום 

בעד)א(בעד

מ "בע )1993(כפרית תעשיות 

522011

96,76311.07.2013 

13:00

 לחוק 20אישור מדיניות התגמול אותה גיבשה החברה בהתאם לתיקון . 1מבוטלת

.החברות

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "בע )1969(טיב תשלובת טכסטיל 

300012

49,82911.07.2013 

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף גוטרייך כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שרגא גוטרייך כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של מר יחזקאל גוטשל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של מר יגאל לבנון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.עפרה בן ציון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' אישור מינויה של גב. 5

בעד)א(בעד.עפרה בן ציון' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב. 6

כמשרד רואי ' מינויו מחדש של משרד רואי החשבון שטינמץ עמינח ושות. 7

חשבון

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 1101518151,27711.07.2013מ "ביוליין אר אקס בע

11:00

כדירקטורית חיצונית בחברה , נורית בנימיני' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

. אלף מניות רגילות של החברה150והענקת אופציות לרכישת 

בעד)א(נגד

כדירקטור חיצוני בחברה , אישור מינויו מחדש של מר אברהם מולכו. 2

. אלף מניות רגילות של החברה150והענקת אופציות לרכישת 

בעד)א(נגד

 108363316,71711.07.2013מ "פולאר תקשורת בע

10:00

אישור התקשורת החברה בהסכם הלוואה עם לידר החזקות והשקעות . 1מיוחדת

.בעלת השליטה, מ"בע

בעד)א(בעד

תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח 

673012מ "מערכות בע

16,07711.07.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 מור בלפור כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.סופי גלפר קומט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שרון גלזר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ארנה דב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

 108235399,17811.07.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

11:00

בעד)א(בעד. להסכם הדור השלישי6' אישור התקשרותה של החברה בתיקון מס. 1מיוחדת

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1128750

011.07.2013 

10:00

ח א "אג

6/13חש 

נגדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105170

47,40411.07.2013 

10:00

נגדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח א"אג

 2590271170,33411.07.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

12:00

בעדללא חוות דעת.'תיקון לשטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה ג. 1ח"אג

 7560014011.07.2013. 'פטרוכימיים סדרה א

11:00

מבוטלתמבוטלת.מסירת עידכון מטעם הנאמן. 1מבוטלת

דיון עם המחזיקים לגבי משמעות תוצאות הצבעות הסדרות השונות בנוגע . 2

.להחלטה על מינוי נציגות משותפת לחלק מהסדרות

מבוטלתמבוטלת

החלטה על הצטרפות לנציגות המשותפת לסדרות השונות ו או הקמת . 3

.נציגות נפרדת

מבוטלתמבוטלת

מבוטלתמבוטלת.החלטה בנושאים נוספים אשר יועלו באסיפה. 4

 111476836,40211.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נעילה ללא חוות דעת.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 109879793,75211.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

ללא חוות דעת.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

 1106996256,59211.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נעילה ללא חוות דעת.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 110722618,89711.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נעילה ללא חוות דעת.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 110723482,57511.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נעילה ללא חוות דעת.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 1118629151,13711.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

נעילה ללא חוות דעת.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 109878940,24411.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

דיווח החברה בדבר ההסדר המוצע על ידה כמפורט בבקשה לתיקון . 1ח"אג

הצעת ההסדר לצורך הבאתה לאישור אסיפות הנושים הפיננסיים הבלתי 

.מובטחים ובעלי המניות

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

ח של החברה בדבר "דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי האג. 2

.ההסדר המוצע

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

ח או "י הנאמן נציגויות מחזיקי אג"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 3

.המחזיקים

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

 1127851011.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

ח א "אג

2/13חש 

דיווח החברה בדבר ההסדר המוצע על ידה כמפורט בבקשה לתיקון . 1

הצעת ההסדר לצורך הבאתה לאישור אסיפות הנושים הפיננסיים הבלתי 

.מובטחים ובעלי המניות של החברה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי האגח שח החברה בדבר . 2

.ההסדר המוצע על ידה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

ח או "י הנאמן נציגויות מחזיקי אג"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 3

.המחזיקים

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

 10988054,28611.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

דיווח החברה ההסדר המוצע על ידה כמפורט בבקשה לתיקון הצעת . 1ח"אג

ההסדר לצורך הבאתה לאישור אסיפות הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים 

.ובעלי המניות של החברה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגח של החברה בדבר ההסדר . 2

המוצע על ידה אשר צורף להודעה מטעם הנאמנים לאגי של החברה על 

צירוף עמדה ובקשה של חלק מחברי הנציגות המשותפת של הסדרות 

.משתפות הפעולה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.ח והמחזיקים"י הנאמן נציגי מחזיקי אג"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 3

ללא קבלת

 1127869011.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

ח ב "אג

2/13חש 

דיווח החברה בדבר ההסדר המוצע על ידה כמפורט בבקשה לתיקון . 1

הצעת ההסדר לצורך הבאתה לאישור אסיפות הנושים הפיננסיים הבלתי 

.מובטחים ובעלי המניות של החברה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

ח של החברה בדבר "דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי האג. 2

.ההסדר המוצע על ידה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.י הנאמן נציגי המחזיקים והמחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 3

ללא קבלת

 3390044011.07.2013' קמן אחזקות סדרה א

14:30

נגדללא חוות דעת.אישור ההסדר. 1ח"אג

-מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה. 2

.'חלופה א

בעדללא חוות דעת

-מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה. 3

.'חלופה ב

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

 3390168011.07.2013מ "קמן אחזקות בע

14:30

נגדללא חוות דעת.אישור ההסדר. 1ח"אג

-מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה. 2

.'חלופה א

בעדללא חוות דעת

-מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה. 3

.'חלופה ב

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

להגיש לבית המשפט  )'סדרה ג(מתן הוראות לנאמן של אגרות החוב . 4

.בקשה למינוי עורך הדין אופיר נאור כבעל תפקיד

בעדללא חוות דעת

 3390135011.07.2013' קמן אחזקות סדרה ב

14:30

נגד ההסדר המפורט בהצעת / קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בעד. 1ח"אג

.בעלת השליטה בחברה

ללא חוות דעת

-מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה. 2

.'חלופה א

ללא חוות דעת

-מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה. 3

.'חלופה ב

ללא חוות דעת

  110722618,89711.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:00

- ח "דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אג. 1ח"אג

.'סדרה ה

בעדללא חוות דעת

מ "כלל החזקות עסקי ביטוח בע

224014

3,422,49014.07.2013 

12:00

ל "למר שי טלמון אשר כיהן כמנכ, ח"ש'  מ1.7אישור מענק בסך של . 1נדחית

 ועד 2008 בפברואר 1החל מיום , מ"ל כלל חברה לביטוח בע"החברה וכמנכ

.2012 בגין ביצועי שנת 2012, בדצמבר 1ליום 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור תנאי העסקתו של מר דני נוה. 2

 6080182,258,11614.07.2013מ "כלל תעשיות בע

10:30

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

.משרה

בעד)א(בעד

 10201232,71614.07.2013מ "סולומון אחזקות בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר אלמפרד סולומון . 1מיוחדת

.ל החברה ודירקטור בה"המכהן כמנכ, בעל השליטה בחברה

נגד)א(נגד

 1104868117,05214.07.2013מ "אקסלנז ביוסיינס בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הונה הרשום של החברה. 1מיוחדת

ניצה ליפשיץ ' אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של הגב. 2

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

מאל כדירקטור 'אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר שאול ג. 3

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אישור גמול שנתי וגמול השתתפות למר שמואל רובנישטיין המכהן . 4

באותם סכומים המשולמים לדירקטורים החיצוניים , כדירקטור בחברה

.בחברה

בעד)א(בעד

אופציות למר שמואל רובינשטיין המכהן כדירקטור '  מ1.26אישור הקצאת . 5

.בחברה

בעד)א(נגד

אופציות למר ירון אילן המכהן כמנהל רפואי '  מ1.13-אישור הקצאת כ. 6

.ודירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 112678884,11514.07.2013מ "ביוקנסל בע

11:00

 ותיקון תקנון החברה ותנאי 1:10אישור איחוד הון מניות החברה ביחס של . 1מיוחדת

.ע של החברה בהתאם"יתר ני

בעד)א(בעד

,  אלף אופציות אשר הוקצו למר יונתן בורגין80עדכון מועד ההבשלה של . 2

.ל החברה"מנכ

בעד)א(בעד

מ "אליום מדיקל סולושנס בע

1101450

54,03314.07.2013 

10:00

שמרית ורשבסקי כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.רינת גזית כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

 49500362,01914.07.2013מ "אקסטרא פלסטיק בע

15:30

דיווח ועדכון על ידי החברה ובעל השליטה החדש בעקבות החלפת . 1ח א"אג

.השליטה בחברה

נעילה 

ללא קבלת

נעילה .דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה עי הנאמן ו או המחזיקים. 2

ללא קבלת

 1102391014.07.2013. 'מזרחי ובניו סדרה א

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.השהיית נקיטת הליכים המשפטיים. 1ח"אג

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

21,96814.07.2013 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 1ח"אג

 1084144488,50715.07.2013מ "דניה סיבוס בע

10:30

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.שרונה חריש 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

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים . 6

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

עם קבוצת , לאשרר ולאשר את התקשרות החברה וחברות הבנות שלה . 7

מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי 

.משרה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות בהסכם לביצוע עבודות קבלנות עם חברה בשליטת . 8

.בעלת השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 110645933,40715.07.2013מ "סאן טים גרופ בע

14:00

אישור השבת העלות הישירה שהוציאו בעלי ענין בחברה לשם העמדת . 1מיוחדת

ערבויות בנקאיות עבור החברה בקשר עם הסכם הלוואת הקרקע והסכם 

.המימון בהם התקשרה החברה להקמת פרויקט תלמי יוסף

בעד)א(בעד

 112465048,75015.07.2013מ "ן בע"אלרן נדל

10:00

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל הליך המימון מחדש . 1ח ג"אג

.בקשר עם בניין משרדים במוסקבה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.תיקון לשטר הנאמנות. 2

ללא קבלת

 111476836,17815.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

נגד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת. 2

אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה בהסכם . 3

.שומות עם רשות המיסים

בעד)א(ד"אין חוו

 109879794,40515.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת. 2

אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה בהסכם . 3

.שומות עם רשות המיסים

בעד)א(ד"אין חוו

 1106996255,10015.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת. 2

אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה בהסכם . 3

.שומות עם רשות המיסים

בעד)א(ד"אין חוו

 110722618,87915.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

נגד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת. 2

אי התנגדות להתקשרות החברה וחהרות הנות של החברה בהסכם . 3

.שומות עם רשות המיסים

בעד)א(ד"אין חוו

 110723482,45015.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת. 2

אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה בהסכם . 3

.שומות עם רשות המיסים

בעד)א(ד"אין חוו

 1118629149,59815.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת. 2

אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה בהסכם ומות . 3

.עם רשות המיסים

בעד)א(ד"אין חוו

 109878940,54015.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם הסדר החברה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם מתווה הנציגות המצומצמת. 2

בעד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות להתקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המסים. 3

 1127851015.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

ח א "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם הסדרה החברה. 1

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם מתווה הנציגות המצומצמת. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות להתקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המיסים. 3

 10988054,17315.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם הסדר החברה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם מתווה הנציגות המצומצמת. 2

בעד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות להתקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המיסים. 3

 1127869015.07.2013מ "אלביט הדמיה בע

15:00

ח ב "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם הסדר החברה. 1

נגד)א(ד"אין חוו.הצבעה בקשר עם מתווה הנציגות המצומצמת. 2

בעד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות להתקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המסים. 3

ירושלים אויל אקספלורשיין . ל.א.ו.י

583013מ "בע

1,834,04916.07.2013 

10:00

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.אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר בועז סימונס כדירקטור בחברה. 4

 1104314272,86216.07.2013מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם לביצוע עבודות בניה עם קבוצת . 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה, מ"אשטרום בע

בעד)א(בעד

  11401728,66016.07.2013מ "ן והשקעות בע"ורדינון נדל

 9:00

דיון)א(דיון.2012הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

כרואה ' אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון גולדברג פרושן ושות. 2

,  ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה2013החשבון המבקר לשנת 

.להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, ובהתאם לתקנון החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר דן ורדינון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.שולה ורדינון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון תורן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אורי לבוא ורדינון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אביאל אפשטיין כדירקטור בחברה. 7

, אישור התקשרות החברה בעסקה לקבלת הלוואה מדן ושולה ורדינון. 8

.בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 1095264235,57416.07.2013מ "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

ר דירקטוריון פעיל "יו,  למר רפי עמית2012אישור מתן מענק בגין שנת . 4

.שהינו בעל השליטה בחברה, בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל החברה"מנכ,  למר רועי פורת2012אישור מתן מענק בגין שנת . 5

ל "המכהן כסמנכ,  למר יותם שטרן2012אישור מתן מענק בגין שנת . 6

.שהינו בעל שליטה בחברה, פיתוח עסקי וכדירקטור בחברה

בעד)א(נגד

 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 8

מ "סטאר נייט טכנולוגיות בע

2200145

6,36116.07.2013 

16:30

)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 )סטאר מערכות בטחוניות(אס .די.אס

2960110מ "בע

19,34216.07.2013 

15:00

ללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 1ח ג"אג

 38901521,52116.07.2013מ "אגרי אינווסט בע

11:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות350אישור הסדר נושים על פי סעיף . 1שנתית

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490172

21,96716.07.2013 

11:00

בעדללא חוות דעת.'לאשר את תיקון שטר הנאמנות של מחזיקי אגח ו. 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעדללא חוות דעת.להורות לנאמן לחתום על מכתב הכוונות המצורף לכתב ההצבעה. 2

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490164

016.07.2013 

11:00

נעילה ללא חוות דעת.'תיקון שטר הנאמנות לסדרה ח. 1ח"אג

ללא קבלת

 109617198,28617.07.2013מ "מדיגוס בע

12:00

מבוטלת)א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"ר אלעזר זוננשיין מנכ"אישור מתן מענק לד. 1מבוטלת

 55601912,86317.07.2013מ "אדן תגליות אנרגיה בע

11:00

דיון)א(דיון.2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

בעד)א(בעדפורר גבאי את, מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 3

בעד)א(נגד.שלומית ארדן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אדוה שרביט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי . 6

.בעסקת מסגרת, משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי . 7

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

 6320181,092,27317.07.2013מ "נייר חדרה בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה גוטליב 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 חפץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.חיים כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן קלינברגר כדירקטור בחברה. 7

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 8

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור תיקון תקנון החברה על מנת להסדיר את אופן הטיפול בסכומי . 9

.דיבידנד שלא נתבעו על ידי בעלי מניות זכאים

בעד)א(נגד

אישור ואישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים .10

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור מראש של התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות .11

.דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

 10951405,67417.07.2013מ "נסווקס בע

11:00

ל "אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר ארי עמינצח מנכ. 1מיוחדת

.באמצעות חברה בבעלותו המלאה, החברה

בעד)א(נגד

-סינמה נאמנויות השקעות בסרטים

269019שותפות מוגבלת 

2,14117.07.2013 

10:00

בעד)א(בעד.)5סדרה (אישור איחוד הון ליחידות ההשתתפות וכתבי האופציה . 1נדחית

-סינמה נאמנויות השקעות בסרטים

269019שותפות מוגבלת 

2,14117.07.2013 

11:00

בעד)א(בעד.)5סדרה (אישור איחוד הון ליחידות ההשתתפות וכתבי האופציה . 1נדחית

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 

1098755מ "בע

374,32817.07.2013 

11:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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 אהרון בירם כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רן גרודצקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.נורית פלג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

2,76617.07.2013 

15:00

לאשרר את החלטת ההחלטה הקודמת באופן שיוחלט שלא להתנגד . 1ח"אג

.לביצוע העסקה

בעדללא חוות דעת

בעדללא חוות דעת.מ"אי התנגדות לניהול מו. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדי תשלום. 3

  110547730,79317.07.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

 9:30

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח"אג

בעדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 1320118017.07.2013מ "קמור בע

10:00

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות . 1ח"אג

.החוב

בעדללא חוות דעת

 1320134017.07.2013מ "קמור בע

10:00

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות . 1ח"אג

.החוב

בעדללא חוות דעת

 1320167017.07.2013מ "קמור בע

10:00

ח ח "אג

חש 

11/12

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות . 1

.החוב

בעדללא חוות דעת

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

142,25417.07.2013 

10:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועד תשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב. 41ח "אג

 3190014017.07.2013מ "פטרו גרופ בע

17:30

נעילה ללא חוות דעת.הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה יעודענו בהמשך. 1ח"אג

ללא קבלת

 698024765,61917.07.2013מ "פולאר השקעות בע

13:00

בעדללא חוות דעת. לשטר הנאמנות2אישור ההסדר בדרך של אישור תוספת מס . 1'ח ו"אג

 6980296017.07.2013מ "פולאר השקעות בע

13:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעדללא חוות דעת. לשטר הנאמנות2אישור ההסדר בדרך של אישור תוספת מס . 1

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560014

017.07.2013 

13:00

נגדללא חוות דעת.דחיית מועד תשלום קרן. 1ח"אג

בעדללא חוות דעת.תיקון שטר הנאמנות. 2

יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה .ב

1097229מ " בע1988

125,64318.07.2013 

10:00

יאיר ניהול והשקעות . אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ב. 1נדחית

חברה פרטית בבעלות ושליטה מאלה של מר יאיר ביטון ומר יוסף , מ"בע

וכן אישור תיקון תקנון החברה וכן אישור כתב . בעלי השליטה בחברה, ביטון

התחייבות לשיפוי וכן  אישור מתן פוליסת ביטוח אחריות ונושאי משרה 

.שהינם בעלי השליטה וקרוביהם

בעד)א(נגד

רוחמה אברהם בלילא כדירקטורית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

רוחמה אברהם ' ולגב, דירקטור חיצוני, ר זיו רייך"אישור מתן פטור לד. 3

.בכפוף לאישור מינוייה, בלילא

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מתן פטור לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה. 4

 7460166,278,05618.07.2013מ "שטראוס גרופ בע

13:00

ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

31.12.2012.ביום 

דיון)א(דיון

ח סומך "משרד רו, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

 והסמכת הנהלת החברה לקבוע את 2012,דיווח על שכרו לשנת , חייקין

.2013שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.רונית חיימוביץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רן מדין כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.גליה מאור כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

ל "למנכ, ח- אלפי ש423- אישור הענקת מענק בשיקול דעת בסך של כ. 7

.2012מר גדי לסין בגין שנת , החברה

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

 10985651,478,87318.07.2013מ "ן בע"רבוע כחול נדל

10:00

בעד)א(נגד.2012בגין שנת , ל החברה"אישור מתן מענק למר זאב שטיין מנכ. 1מיוחדת

 1104744168,93918.07.2013מ "גאון אחזקות בע.ב

12:00

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"אישור מינויו של מר הראל בית און ליו. 1מיוחדת

  10847633,76518.07.2013מ "עילוי פיננסי בע

 9:00

אישור איחוד הון מניות הרשום ואת ההון המניות המונפק והנפרע של . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

מ "דמרי בניה ופיתוח בע.ח.י

1090315

468,32921.07.2013 

10:00

בתו של בעל השליטה , שרין דמרי' אישור התקשרות החברה עם גב. 1מיוחדת

.בהסכם לפיו תרכוש שרין מהחברה דירה באשקלון, בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בנו של בעל השליטה בחברה , אישור התקשרות החברה עם מר חזי דמרי. 2

.בהסכם לפיו ירכוש מהחברה דירה בנתניה, ונושא משרה בכירה בחברה

בעד)א(בעד

בנו של בעל השליטה , אישור התקשרות החברה עם מר אופיר דמרי. 3

.בהסכם לפיו ירכוש אופיר מהחברה דירה בנתניה, בחברה

בעד)א(בעד

, בעל השליטה בחברה, אישור התקשרות החברה עם מר יגאל דמרי. 4

רעייתו ונושאת משרה , איריס דמרי' וגב, ל בחברה"המכהן כדירקטור וכמנכ

בהסכם לפיו ירכשו בעל השליטה ואיריס מהחברה דירה , בכירה בחברה

.בנתניה

בעד)א(בעד

 1117688778,61221.07.2013מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

אישור הארכה של התקשרות החברה בהסכם הניהול עם בעלת השליטה . 1מבוטלת

.מ"חברת הדלק לישראל בע" אלון"

מבוטלת)א(נגד

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

13,12121.07.2013 

16:00

בעדללא חוות דעת.אישור עקרוני אינדקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר. 1ח א"אג

בעדללא חוות דעת.'בעד חלופה א- בחירה בין חלופות מתווה ההסדר . 2

נבחרה ללא חוות דעת.'בעד חלופה ב- בחירת בין חלופות מתווה ההסדר . 3

חלופה אח

נבחרה ללא חוות דעת.נמנע- בחירה בין חלופות מתווה ההסדר . 4

חלופה אח

 698019021.07.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

נגדללא חוות דעת.אישור הסדר. 1מיוחדת

 1128990021.07.2013מ "הראל סל מטבעות בע

10:00

טרם ללא חוות דעת.החלפת עוגן הריבית של תעודות הפיקדון- החלטה מיוחדת . 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 3720075022.07.2013' דוראה השקעות סדרה ב

12:30

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 1ח"אג

1' בעד הצעה מס-ברוסיה

ללא חוות דעת

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 2

2' בעד הצעה מס-ברוסיה

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 3

נגד שתי ההצעות-ברוסיה

בעדללא חוות דעת

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 4

.נמנע-ברוסיה

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

 3720109022.07.2013' דוראה השקעות סדרה ג

12:30

נגדללא חוות דעת.1' בעד הצעה מס- מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

נגדללא חוות דעת.2' בעד הצעה מס- מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

בעדללא חוות דעת.נגד שתי ההצעות- מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 3

נגדללא חוות דעת.נמנע- מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 4

 3720117022.07.2013' דוראה סדרה ד

12:30

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 1ח"אג

.1בעד הצעה -ברוסיה

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 2

.2בעד הצעה -ברוסיה

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 3

נגד שתי ההצעות-ברוסיה

בעדללא חוות דעת

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 4

.נמנע-ברוסיה

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

 3720034022.07.2013' דוראה סדרה א

12:30

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 1ח"אג

.1' הצעה מס- ברוסיה 

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 2

.2' הצעה מס- ברוסיה 

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 3

.נגד- ברוסיה 

בעדללא חוות דעת

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס . 4

.נמנע- ברוסיה 

נבחרה ללא חוות דעת

חלופה אח

 1081074195,23822.07.2013מ "איסתא ליינס בע

10:00

חברה בת , מ"באמצעות איסתא ישראל בע, אישור התקשרות החברה. 1נדחית

בהסכמי פרסום עם אגודת הסטודנטים החברות , של החברה )100%(

, אשר הינן החברות בעמותת איסתא ליינס, בהתאחדות הסטודנטים בישראל

.בעלת שליטה בחברה

בעד)א(בעד

 74401120,44922.07.2013מ "מעריב החזקות בע

12:00

דיון.דיון. 1שנתית

לא .ח מבקר"מינוי רו. 2

משתתף

לא .מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה. 3

משתתף

לא .שינוי שם החברה. 4

משתתף

לא .הגדלת ההון הרשום. 5

משתתף

לא .החלפת תקנון ההתאגדות של החברה. 6

משתתף

לא .הענקת כתבי פטור ושיפוי. 7

משתתף

לא .להתקשרות בפוליסת ביטוח" עסקת מסגרת"אישור . 8

משתתף

לא .אישור העמדת הלוואה לחברה ורכישת פעילות אדוסטר. 9

משתתף

לא .אישור תנאי העסקה וכהונה של מר ברקוביץ.10

משתתף

לא .פז' אישור תנאי העסקה וכהונה של גב.11

משתתף

לא .אישור הצעה פרטית.12

משתתף

 555009024,88922.07.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

נגדללא חוות דעת.קבלת החלטה בדבר סיום תקופת ההשהיה. 1ח א"אג

 5550124022.07.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

ח א "אג

3/13חש 

נגדללא חוות דעת.קבלת החלטות בדבר סיום תקופת ההשהיה. 1

 55501085,51022.07.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

נגדללא חוות דעת.קבלת החלטה בדבר סיום תקופת ההשהיה. 1ח ב"אג

 5550132022.07.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

ח ב "אג

3/13חש 

נגדללא חוות דעת.קבלת החלטה בדבר סיום תקופת ההשהיה. 1

 555011617,16622.07.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

נגדללא חוות דעת.קבלת החלטה בדבר סיום תקופת ההשהיה. 1ח ג"אג

 5550140022.07.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

ח ג "אג

3/13חש 

נגדללא חוות דעת.קבלת החלטה בדבר סיום תקופת ההשהיה. 1

 1082726225,59523.07.2013מ "תאת טכנולוגיות בע

17:00

מבוטלתמבוטלת.ח וקביעת שכרו"מינוי מחדש של רו. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים. 2

מבוטלתמבוטלת.צ"מינוי מחדש של מר יעקב שחר כדח. 3

מבוטלתמבוטלת.אישור מתן תגמול למר זאב בירנבוים. 4

מבוטלתמבוטלת.ל החברה"נשיא ומנכ- אישור מתן בונוס למר איציק מערבי . 5

מבוטלתמבוטלת.תיקון תקנון החברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מבוטלתמבוטלת.ל"אישור כתבי שיפוי לדירקטורים ולמנכ-  לעיל 6בכפוף לאישור סעיף . 7

אישור פוליסת ביטוח - בכפוף לאישור מינוי הדירקטורים המכהנים . 8

.לדירקטורים ונושאי משרה

מבוטלתמבוטלת

מ "אינטרקולוני השקעות בע

1117902

16,45123.07.2013 

10:00

דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע למצבה של החברה ויכולתה לעמוד . 1ח"אג

.בהתחייבויותיה

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים. 2

ללא קבלת

 5240080023.07.2013. 'גילאון סדרה ב

17:00

נגדללא חוות דעת.קבלת החלטה לאישור מתווה עקרונות להסדר מתוקן. 1ח"אג

 110547730,79323.07.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

10:00

י החברה הנציגות והמומחה הכלכלי על מצב החברה בנושאים "דיווח ע. 1ח"אג

.השונים

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.דיון בנושאים נוספים שיועלו עי המחזיקים. 2

ללא קבלת

 112465048,75023.07.2013מ "ן בע"אלרן נדל

15:00

בעדללא חוות דעת.תיקון לשטר הנאמנות. 1ח ג"אג

תיקון לשטר הנאמנות ותשלום חלקי לקרנות מרקסטון כנגד ויתורה יתרת . 2

חוב ושעבודים

בעדללא חוות דעת

 10930799,74823.07.2013מ "גול פרטנרס בע

12:30

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח"אג

 108258576,85624.07.2013מ "תפרון בע

10:00

בעד)א(בעד.ל החברה החדש"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שמעון. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן 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.שירה בירנבאום כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

גבאי את קסירר כמשרד רואי , פורר, אישור מינוים מחדש של משרד קוסט. 8

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם להב כדירקטור חיצוני בחברה. 9

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים .10

מ "ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע

1103621

69,64024.07.2013 

10:00

דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 1מיוחדת

31.12.2012.החברה ליום 

דיון)א(דיון

כרואה החשבון " קסלמן וקסלמן"ח "אישור חידוש מינויו של משרד רו. 2

.המבקר של החברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה קידרון כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ענת וינר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אוהד מראני כדירקטור חיצוני בחברה. 8

 112268883,06725.07.2013מ "רוסטה גרין בע

12:00

דיון)א(דיון.2012חות הכספיים של החברה לשנת "דיון בדו. 1נדחית

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

 וכן אישור מינויו מחדש והסמכת 2012,חשבון מבקרים של החברה לשנת 

.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 מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יוסף גבע כדירקטור . 3

.בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור . 4

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר רבינוביץ כדירקטור בחברה. 5

ר שלמה שגב לדירקטור "אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של ד. 6

.בלתי תלוי בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה. 7

למר יוסף גבע ,  אלף דולר625אישור תשלום מענק חד פעמי בסך של . 8

.ר דירקטוריון החברה"יו

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל החברה"אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר אשר זמיר מנכ. 9

אישור הענקת כתב פטור ושיפוי למר אלכסנדר רבינוביץ בעל השליטה .10

.המכהן כדירקטור בחברה, בחברה

בעד)א(נגד

מ "בע )1982(ארן מחקר ופיתוח 

1085265

60,24425.07.2013 

10:00

אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

לתקופה , לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, ונושאי משרה

.של שלוש שנים מיום אישור החלטה זו על ידי האסיפה הכללית

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדתיקון והוספת הוראות מסוימות בתקנון ההתאגדות של החברה. 2

בדבר שיפוי ,  לתקנון ההתאגדות של החברה167-  ו166תיקון תקנות . 3

.נושאי המשרה בחברה

בעד)א(בעד

מוצע לאשר תיקון כתבי , בכפוף לאישור תיקון התקנון כאמור לעיל. 4

או יוענקו לנושאי משרה ודירקטורים /ההתחייבות לשיפוי אשר הוענקו ו

לרבות נושאי משרה , או אשר יכהנו בחברה מעת לעת, המכהנים בחברה

.שהינם בעלי שליטה בחברה

בעד)א(בעד

בדבר ביטוח ,  לתקנון ההתאגדות של החברה165-  ו164תיקון תקנות . 5

.נושאי המשרה בחברה

בעד)א(בעד

מוצע להרחיב את פוליסת ביטוח ,  לעיל5בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף . 6

.אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה הקיימת בחברה

בעד)א(בעד

הורד )א(נגד.אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה. 7

מסדר 

היום

מ "אליום מדיקל סולושנס בע

1101450

52,95225.07.2013 

10:00

ר דירקטוריון פעיל של החברה והתקשרות "אישור מינוי מר אלעד נגר ליו. 1מבוטלת

.החברה עמו בהסכם למתן שירותים

מבוטלתמבוטלת

מ "חברת פרטנר תקשורת בע

1083484

3,754,33925.07.2013 

10:00

אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של . 1שנתית

.החברה למשך התקופה שסיומה במועד האסיפה הכללית הבאה של החברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון31.12.2012.דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שנסתיימה ביום . 2

 31דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 3

.ח הדירקטוריון לתקופה האמורה" ובדו2012בדצמבר 

דיון)א(דיון

, זנוף'מר אדם צ, דב-מר אילן בן, אישור מינויים מחדש של מר שלמה רודב. 4

, מר אריה סבן, מר יואב רובינשטיין, איסינגהאני'מר סומיט ג, מר פרד גלוקמן

מר אלון שליו ומר אריה שטיינברג כדירקטורים בחברה , מר יהל שחר

.לתקופה שתסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד)א(נגד

לא יחול שינוי בגמול של מר  )א(: אישור הנושאים הבאים כמקשה אחת. 5

מר , איסינגהאני'מר סומיט ג, מר פרד גלוקמן, נוף'מר אדם צז, דב-אילן בן

לא יחול  )ב(; מר יהל שחר ומר אלון שליו, מר אריה סבן, יואב רובינשטיין

שינוי בהחזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד 

הדירקטורים שצויינו לעיל )ג(; מהדירקטורים שצויינו לעיל

בעד)א(בעד

; אסנת רונן ומר אריה שטיינברג' לא יחול שינוי בגמול של גב )א(: אישור כי. 6

לא יחול שינוי בהחזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של  )ב(

אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ' גב )ג(אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ' גב

כתבי  )ד(- ו; ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה

אסנת רונן ולמר אריה שטיינ' השיפוי שהוענקו לגב

בעד)א(נגד

,  להלן10-18אישור ואשרור כי כפוף לאימוץ החלק הרלוונטי בהחלטות . 7

מר פרד , זנוף'מר אדם צ, דב-מר אילן בן, יוענקו כתבי שיפוי למר שלמה רודב

מר יהל , מר אריה סבן, מר יואב רובינשטיין, איסינגהאני'מר סומיט ג, גלוקמן

.שחר ומר אלון שליו

הורד )א(נגד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נדחה)א(נגד.אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. 8

מ "ישראל טלקום בע. ב.אישור הסכם זכויות רישום בין החברה לבין ס. 9

.Registration Rights Agreement

נדחה)א(נגד

נדחה)א(נגד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב.10

נדחה)א(נגד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דב.11

נדחה)א(נגד.נוף'אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צז.12

נדחה)א(נגד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן.13

נדחה)א(נגד.איסינגהאני'אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג.14

נדחה)א(נגד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין.15

נדחה)א(נגד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן.16

נדחה)א(נגד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר.17

נדחה)א(נגדאישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אלון שליו.18

 110348030,03825.07.2013מ "אורתם סהר הנדסה בע

14:00

מבוטלתמבוטלת.א"דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח במגנ. 1מבוטלת

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

10,98425.07.2013 

12:00

כ הנציגות והנאמנים בדבר ההתפתחויות "מתן דיווח עי הנציגות ב. 1ח"אג

.האירועים ופעולות שבוצעו

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.י המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 2

ללא קבלת

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

145,25125.07.2013 

12:00

כ הנציגות והנאמנים בדבר ההתפתחויות "י הנציגות וב"מתן דיווח ע. 41ח "אג

.האירועים ופעולות שבוצעו

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

טרם ללא חוות דעת.י המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 2

ננעלה 

התקי

 11238439,27025.07.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:30

 לכתב ההצבעה מהאסיפה מיום 1.1שינוי אופן חישוב הקולות בסעיף . 1ח"אג

".בחירת דירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב" שכותרתו 26.6.13

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

 110320935,43325.07.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:30

 לכתב ההצבעה מהאסיפה מיום 1.1שינוי אופן חישוב הקולות בסעיף . 1ח א"אג

".בחירת דירקטורים מטעם מחזיקי אגרות החוב"  דעותאתו 26.6.13

נעילה ללא חוות דעת

ללא קבלת

 25902483,854,10328.07.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

11:00

 לרבות 2012,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

.בשכר טרחת רואה החשבון המבקר

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

אריאלה זוכוביצקי כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב.12

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.יכין כהן כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ.13



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.ל החברה הנכנס"מנכ, אישור תנאי כהונתו של מר אהרון יערי.14

 1105055851,94928.07.2013מ "ן בע'אבוג

17:00

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון מניות החברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 2

בעד)א(בעד. לחוק ניירות ערך3'אישור מעבר למתכונת דיווח לפי פרק ה. 3

אישור הרחבה של הפוליסה הקיימת של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 4

החל מיום , באופן רטרואקטיבי, ל החברה"לרבות מנכ, משרה בחברה

.20.03.2013

בעד)א(בעד

אישור הרחבת גבולות הכיסוי של הפוליסה הקיימת לביטוח אחריות . 5

באופן , ל החברה"לרבות מנכ, דירקטורים ונושאי משרה בחברה

1.5.2013.החל מיום , רטרואקטיבי

בעד)א(בעד

לרבות , רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 6

וכן פוליסת ; ב"שתחול ממועד השלמת הנפקת החברה בארה, ל החברה"מנכ

Side Aב" שתחול ממועד השלמת הנפקת החברה בארה.

בעד)א(בעד

, ל החברה"תיקון כתב השיפוי והפטור שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ולמנכ. 7

.כפי שיכהנו בחברה מעת לעת

בעד)א(בעד

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

1,121,57228.07.2013 

14:00

בעד)א(בעד.לרבות דירקטורים מקרב בעלי שליטה, אישור תשלום גמול לדירקטורים. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור ביטוח אחריות נושאי משרה. 2

מ "כלל החזקות עסקי ביטוח בע

224014

3,252,00228.07.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

, מינויים מחדש של משרדים קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקין. 2. 2

כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

.לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דני נווה כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אלבק כדירקטור בחברה )שוני(אישור מינויו מחדש של מר שמשון . 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור תיקון כתב השיפוי הקיים בחברה.11

אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי .12

.משרה

בעד)א(בעד

 6990171,246,99128.07.2013מ "חברה לנכסים ולבנין בע

13:30

דיון)א(דיון.2012דיון 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(נגד.רונה דנקנר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.ד כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של מר ארי ראב. 8

בעד)א(בעד.תמר גולדנברג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרק שימל כדירקטור בחברה.10



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

לדירקטורים , אישור תשלום גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול.11

.לרבות מקרב בעלי השליטה וקרוביהם, המכהנים בחברה

בעד)א(נגד

אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי .12

.משרה

בעד)א(בעד

 7770372,744,61528.07.2013מ "שופרסל בע

13:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי חשבון ' אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 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 נוחי דנקנר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמירם אראל 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 יהושע קובלנץ כדירקטור בחברה.14

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה.15

 6940341,013,71428.07.2013מ "אלקו החזקות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

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

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

זלקינד , הלר גבריאלה, ה פרידמן מרדכי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.זלקינד דניאל וזלקינד מיכאל כדירקטורים בחברה, גרשון

בעד)א(נגד

מ "בית השקעות בע. אי.בי.אי

1750074

60,28928.07.2013 

11:00

מבוטלתמבוטלת.א"דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח במגנ. 1מבוטלת

 7390371,519,20028.07.2013מ "אלקטרה בע

11:00

בעד)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

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

. חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.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(בעד.אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

32,17728.07.2013 

10:00

כ והנאמן בנוגע לפעולותיהם ממועד כינוס "י הנציגות וב"מתן דיווח ע. 1מבוטלת

.האסיפה האחרונה

מבוטלתמבוטלת

מבוטלתמבוטלת.נקיטת הליכים משפטיים. 2

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

1,91628.07.2013 

10:00

כ והנאמן בנוגע לפעולותיהם ממועד כינוס "י הנציגות וב"מתן דיווח ע. 1מבוטלת

.האסיפה האחרונה ועד היום

מבוטלתמבוטלת

מבוטלתמבוטלת.נקיטת הליכים משפטיים. 2

  110435529,97528.07.2013מ "רשי בע.י

 9:30

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח א"אג

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

1,647,72129.07.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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

, מינויים מחדש של משרדים קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקין. 2

כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

.לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.סגי איתן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארנון רבינוביץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ד כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של מר ארי ראב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי מרדור כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרק שימל כדירקטור בחברה. 8

לדירקטורים , אישור תשלום גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול. 9

.לרבות מקרב בעלי השליטה, המכהנים בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי .10

.משרה

בעד)א(בעד

מ "כרמית תעשיות ממתקים בע

440016

30,66129.07.2013 

10:00

מבוטלתמבוטלת.אישור התקשרות החברה בהסכמים בקשר עם המקרקעין. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח. 2

מבוטלתמבוטלת.אישור תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר למי שאינם בעלי שליטה. 3

מבוטלתמבוטלת.אישור תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר למי שהינם בעלי שליטה. 4

מבוטלתמבוטלת.אישור תיקון הסכם העסקתו של מר סטיב גרין. 5

מבוטלתמבוטלת.אישור חלוקת דיבידנד. 6

 1119049029.07.2013חברת דואר ישראל 

15:00

-ח א"אג

רמ

נעילה ללא חוות דעת.י החברה באשר למצב עסקי החברה"מתן דיווח ע. 1

ללא קבלת

נעילה ללא חוות דעת.י המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 2

ללא קבלת

 7560014029.07.2013' פטרוכימיים סד א

13:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועד תשלום קרן. 1ח"אג

הורד ללא חוות דעת.) לא תתקבל1ככל שהצעה (פרישה מנציגות משותפת . 2

מסדר 

היום

מ "כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע

1104280

885,24530.07.2013 

12:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות לדירקטורים בחברה . 1מיוחדת

לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה , ובחברות בנות פרטיות

.וקרוביהם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 1108620485,26430.07.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

12:00

ללא היתרות ' בדבר מימון פעולות דירוג נפרדת של אגרות החוב מסדרה ד. 1ח ד"אג

.הנדחות

בעדללא חוות דעת

 109595986,33830.07.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

12:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 112465048,42530.07.2013מ "ן בע"אלרן נדל

14:00

בעדללא חוות דעת.תיקון לכתב ההתחייבות לשעבוד שלילי. 1ח ג"אג

לאשר החלפת התיקון לשטר הנאמנות כך ששחרור השעבודים המפורטים . 2

.ותיקון נוסח השעבוד הצף יותנו בהתחייבות המתוקנת לשעבוד השלילי

בעדללא חוות דעת

לאשר תיקון לשטר הנאמנות כך שמניות פיירפורד המוחזקות על ידי . 3

ולהורות לנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש - החברה יוחרגו מהשעבוד הצף 

.לכך

בעדללא חוות דעת

לאשר תיקון לשטר הנאמנות כך שהזכות לפרעון הלוואת בעלים שהועמדו . 4

ולהורות לנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש - לפיירפורד תוחרג מהשעבוד 

.לכך

בעדללא חוות דעת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 72701690,80531.07.2013מ "שק בע-פלסטו

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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(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(נגדאישור מינויו מחדש של מר רן פרידריך כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.חי בלנדר כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר עמי. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסטא טיקסל כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא רוזן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גונן ביבר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.וסרמן כדירקטור בחברה )מני(אישור מינויו מחדש של מר עמנואל .10

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניר דגן כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה.12

בעד)א(בעד. לחוק החברות20בהתאם לתיקון , אישור מדיניות התגמול של החברה.13

, מ"אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול מחדש עם קרגל בע.14

.)81.6%(בעלת השליטה בחברה 

בעד)א(בעד

 108412810,997,04331.07.2013מ "קבוצת דלק בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

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(נגד.כרמית אלרואי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

המכהן כדירקטור , אישור תשלום גמול דירקטורים למר משה עמית. 4

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו,  למר גבי לסט2012אישור מתן מענק בגין שנת . 5

 1096148469,09231.07.2013מ "בע. ק.קבוצת גולף א

10:00

אישור מראש להתקשרויות מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי . 1מיוחדת

.משרה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים

בעד)א(בעד

 1122381224,27031.07.2013מ "רדהיל ביופארמה בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.ר שמואל קבילי כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 4

בעד)א(נגד. לחוק החברות20בהתאם לתיקון , אישור מדיניות התגמול של החברה. 5

ר דירקטוריון "ל ויו"אשר המכהן כמנכ-אישור גמול הוני למר דרור בן. 6

.החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל ודירקטור בחברה"אישור גמול הוני למר אורי שילה המכהן כמשנה למנכ. 7

בעד)א(נגד.ר קנת ריד המכהן כדירקטור בחברה"אישור גמול הוני לד. 8

בעד)א(נגד.אישור גמול הוני למר אריק סוונדן המכהן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור גמול הוני למר דן זיסקינד המכהן כדירקטור בחברה.10

'  מ5דולר לסך של '  מ3אישור הגדלת סכום השיפוי המרבי מסך של .11

.ותיקון כתבי פטור והשיפוי בהתאם, דולר

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הונה הרשום של החברה.12

 10865371,584,59331.07.2013מ "ינג בע'גיוון אימג

16:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נחום שמיר 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 דורון בירגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.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(נגדהרוב. אישור מינויו מחדש של מר אריה בורנשטיין כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר סטנלי סטרן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה. 8

כרואה החשבון המבקר " סומך חייקין"ח "אישור חידוש מינויו של משרד רו. 9

של החברה עד האסיפה השנתית הבאה והסמכת ועדת הביקורת 

.והדירקטוריון לרבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 108234620,95831.07.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

ועם מחזיקי אגרות  )'סדרה א(דיון ואישור הסדר עם מחזיקי אגרות החוב . 1מיוחדת

.של החברה )'סדרה ב(החוב 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול. 2

 55501145,28031.07.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

דיון)א(דיון2012דיון 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אילן בן דב כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחיאל פינגולד כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קובי ויזל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רם דבירי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה. 7

 1082692885,73931.07.2013מ "סיליקום בע

12:00

בעד)א(נגד.אישור מדיניות התגמול אותה גיבשה החברה. 1מיוחדת

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

39,65531.07.2013  

 9:00

השתת.יח

פות

נגד)א(בעד.אישור הגדלת הון השותפות והסמכת השותף הכללי לבצע גיוס הון. 1

בעד)א(בעד. בהסכם השותפות המוגבלת5.1תיקון סעיף . 2

 698024767,63531.07.2013מ "פולאר השקעות בע

14:00

בעדללא חוות דעת.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

נגדללא חוות דעת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

  11262261,354,66401.08.2013אינק . פוטומדקס

 9:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר לואיס פל כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.ר יואב בן דרור כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(נגד.ר דולב רפאלי כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של מר דניס מקגרת. 4

בעד)א(בעד.ר נחום מלמוד כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(בעד.יימס סייט כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סטפן קונלי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קטצומי אונדה כדירקטור בחברה. 8

כרואה חשבון מבקר של החברה ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 9

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 53601176,93701.08.2013מ "ברנד תעשיות בע

12:00

)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

)א(בעד

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה. 3

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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גלעד שביט כדירקטור בחברה. 5

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אמיר זיידמן כדירקטור בחברה. 6

)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים ברנד כדירקטור בחברה. 7

)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן ויטלה כדירקטור חיצוני בחברה. 8

)א(בעד.אביבית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

מ "אלקטרוניקה בע.אל.אס.אר

299016

35,41901.08.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיון)א(דיון.דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים עבור פעולת הביקורת. 2

כמשרד רואי ' גבאי את קסירר ושות, פורר, אישור מינוים מחדש של קוסט. 3

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבישי לוי כדירקטור בחברה. 4

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

, בעל השליטה בחברה, אישור שינוי בתנאי כהונתו של מר זאב דגני. 8

.ל ודירקטור בחברה"המכהן כמנכ

נגד)א(נגד

, בעלת השליטה בחברה, אישור שינוי בתנאי כהונתה של מר מאשה דגני. 9

.ל משאבי אנוש ארגון ומנהל בחברה"המכהנת כסמנכ

נגד)א(נגד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, אישור תנאי כהונתו של מר אבישי לוי.10

 לחוק 20אישור מדיניות התגמול אותה גיבשה החברה בהתאם לתיקון .11

.החברות

נגד)א(נגד

בעלי , מאשה דגני' אישור תשלום ריבית על חוב למר זאב דגני וגב.12

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 108445826,59201.08.2013מ "אלווריון בע

16:00

אישור מינויו מחדש של מר אמנון יעקובי כדירקטור בחברה עד לאסיפה . 1מבוטלת

.2016הכללית שתיערך בשנת 

מבוטלת)א(נגד

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה. 2

מבוטלת)א(נגד.סמדר שילה כדירקטורית חיצוני בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

מבוטלת)א(נגד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 4

מבוטלת)א(נגד.ל החברה"מנכ, אישור תגמול למר אסף קטן. 5

מבוטלת)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה בדבר הגדלת מספר המניות. 6

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 7

.החשבון המבקרים של החברה עד האסיפה הכללית הבאה

מבוטלת)א(נגד

 1094473105,74501.08.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

11:00

- ו )10סדרה (אישור ביטול הצמדת מחיר המימוש של כתבי האופציה . 1מיוחדת

.למדד המחירים לצרכן )11סדרה (

בעד)א(בעד

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

23,29404.08.2013 

13:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יקותיאל מנסדורף כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.רונית פרוכטמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 2

 77101420,33404.08.2013מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

10:00

נגד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 לתקנון 15תקנה , אישור תיקון סעיפי הביטוח והשיפוי בתקנון החברה. 2

.החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. בתקנון החברה18-  ו12-10 7,אישור תיקון תקנות . 3

מ "קבוצת חנן מור אחזקות בע

1102532

33,82304.08.2013 

12:00

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב זאבי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

וואן טכנולוגיות 

161018מ "בע)טי.אס.או(תוכנה

444,00904.08.2013 

11:00

דיוןצד קשור.2012דיון 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 חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעדצד קשור

בעדצד קשור.דינה עמיר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה. 4

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר ניצן ספיר כדירקטור בחברה. 5

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר עדי אייל כדירקטור בחברה. 6

בעדצד קשור.אישור מינויו מחדש של מר דניאל שטרן כדירקטור בחברה. 7

בעדצד קשור.אישור מדיניות התגמול של החברה. 8

בעדצד קשור.עדכון תנאי פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 9

בעדצד קשור.ל החברה"מנכ, אישור תנאי העסקתו של מר שי אוזון.10

 11276873,86804.08.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

12:00

- ו )10סדרה (אישור ביטול הצמדת מחיר המימוש של כתבי האופציה . 1נדחית

.למדד המחירים לצרכן )11סדרה (

בעד)א(בעד

 11276953,55204.08.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

13:00

- ו )10סדרה (אישור ביטול הצמדת מחיר המימוש של כתבי האופציה . 1נדחית

.למדד המחירים לצרכן )11סדרה (

בעד)א(בעד

 12605462,814,97504.08.2013מ "גלוב בע-גזית

10:30

סדרה (מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב "אישור מינויו של גפני נאמנויות בע. 1מבוטלת

.מ"במקום אורורה פילדטי חברה לנאמנות בע, של החברה )'יא

מבוטלת)א(נגד

מ "בע )עשה זאת בעצמך(הום סנטר 

3780038

004.08.2013 

14:00

-ח א"אג

רמ

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות. 1

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

156,38004.08.2013 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות ביחס להצעה שהוצעה על ידי אספן גרופ. 41ח "אג

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משפטיים לשם הגנה על זכויות . 2

.מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חווDUET.מתן הוראות ביחס להצעת חברת - כתב הצבעה שני . 3

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משפטיים להגנה - כתב הצבעה שני . 4

.על המחזיקים

בעד)א(ד"אין חוו

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

10,51604.08.2013 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.מ"מתן הוראות ביחס להצעה שהוצעה כל ידי אספן גרופ בע. 1ח"אג

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משפטיים לשם הגנה על זכויות . 2

.מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חווDUET.מתן הוראות ביחס להצעת חברת - כתב הצבעה שני . 3

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משפטיים להגנה - כתב הצבעה שני . 4

.על המחזיקים

בעד)א(ד"אין חוו

 1106996277,55804.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוספת. 2

 1080829005.08.2013מ "תכשיטי כפריס בע

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פיליפ גרינהוליץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.פנינה רוזנטל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פנחס רוזנטל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.בתיה סגל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם משה סגל כדירקטור בחברה. 8

כמשרד רואי חשבון ' אלמגור זהר ושות, מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 9

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

לקבוע כי מספר חברי דירקטוריון , לתקנון החברה )א( 71בהתאם לתקנה .10

. חברים בתוספת דירקטורים חלופיים ככל שיימונו10החברה יעמוד על 

בעד)א(בעד



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 ישי הרמתי כדירקטור חיצוני בחברה.11

בעד)א(נגד.אישור מינויה מחדש של מר ישראל פייג כדירקטור חיצוני בחברה.12

מ "בע )אל.אי(כרמל אחזקות 

1094903

12,00205.08.2013 

10:00

דיווח מאת החברה בדבר מצב עסקיה לרבות גיווח בדבר התקדמות . 1ח א"אג

.ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד חברת בת של החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.י הנאמן או מחזיקי אגח"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפה ע. 2

ללא קבלת

 1098797103,61405.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 109878945,67905.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

 1127851005.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

ח א "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1

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

 10988054,59205.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 1127869005.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

ח ב "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1

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

 1082353101,49706.08.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

11:00

 לשטר הנאמנות לאגרות החוב 3' אישור התקשרות החברה בתיקון מס. 1מבוטלת

של החברה והסמכת הנהלת החברה לבצע שינויים בלתי מהותיים )1סדרה (

.בשטר הנאמנות

מבוטלתמבוטלת

 1080837137,59206.08.2013מ "שניב תעשיות נייר בע

10:00

)א(ד"אין חוו.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר אברהם ברנט כדירקטור בחברה. 2

)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה. 3

)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר שלום לקס כדירקטור בחברה. 4

)א(ד"אין חוו.אישור מינויו מחדש של מר דני שירזי כדירקטור חליף בחברה. 5

)א(ד"אין חוו.אישור מינויו לראשונה של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה. 6

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 7

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

)א(ד"אין חוו

 )חברה זרה(נורסטאר החזקות אינק 

7230139

11,86806.08.2013  

 9:00

סדרה (מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב "אישור מינויו של גפני נאמנויות בע. 1ח ה"אג

.מ"במקום יובנק חברה לנאמנות בע, של החברה )'ה

בעד)א(בעד

 )2005(ירושלים מימון והנפקות 

1093186מ "בע

39,17406.08.2013  

 9:30

. מ כנאמן למחזיקי ת"אישור מינוי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח"אג

.הפיקדון

בעד)א(ד"אין חוו

 719016841,59206.08.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 10996541,614,02607.08.2013מ "אלוט תקשורת בע

14:30

בחברה עד  )Iמקבוצה (אישור מינויו מחדש של מר שרגא כץ כדירקטור . 1שנתית

.2016לשנת 

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל החברה"נשיא ומנכ,  לרמי הדר2012אישור הענקת בונוס לשנת . 2

בעד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור הענקת אופציות לשרגא כץ. 4

ל החברה עבור כל אחת מהשנים "אישור תוכנית הבונוס לנשיא ומנכ. 5

2015-2013.

בעד)א(נגד

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים "אישור משרד רו. 6

 ועד לאסיפת בעלי המניות הבאה ולהסמיך את 2013של החברה לשנת 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

1104249מ " בע2006

2,358,78507.08.2013 

12:00

לית וגזברית ראשית "סמנכ, עדינה לוי' אישרור תנאי העסקתה של גב. 1מיוחדת

.ואשר הינה רעייתו של מר רמי לוי בעל השליטה, בחברה

בעד)א(נגד

מנהל , כמנהל פרויקטים, אישור תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס. 2

.תחום התקשורת וסלולאר ומנהל תחום מכירות מקוונות בחברה

בעד)א(נגד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון . 3

.2012 בדצמבר 31הערוכים ליום 

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יעקב אבישר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.דליה איציק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 8

כרואה ', קופ ושות-אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי. 9

.2012החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

 192012363,04507.08.2013מ "ן בע"רוזבאד נדל

14:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה. 1ח ג"אג

ללא קבלת

דיווח מאת החברה אודות המקורות הכספיים של החברה לתשלום הקרן . 2

.והריבית

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.סקירה של החברה בדבר מניות גראד. 3

ללא קבלת

 638015008.08.2013מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

10:00

-  ו2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

2012.

דיון)א(דיון

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

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גדי דנקנר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמית ברגר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.איילת רותם סלאב כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שמואל דנקנר כדירקטור בחברה. 6

 1118322148,86308.08.2013מ "דורי בניה בע.א

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אריאל וילנסקי בתוקף . 1מיוחדת

.לתקופה של חמש שנים )כולל( 2102 בדצמבר 10החל מיום 

בעד)א(בעד

 39301759,61108.08.2013מ "ראלקו סוכנויות בע

11:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון רוזיאק כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף דנאל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל עוזרי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.זיוה רוזיאק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.רונית גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

מ "ן בע"סאמיט אחזקות נדל

1081686

409,23108.08.2013 

10:00

בעד)א(נגד.ל החברה"מנכ, אישור מענק חד פעמי למר אמיר שגיא. 1מיוחדת

 109036492,73808.08.2013מ "אלספק הנדסה בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 יורם הררי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמידט 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 מרדכי משולם כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אברהם אורטל כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש דר. 6

בעד)א(בעד.ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביב לדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור חיצוני בחברה. 9

ל "בנו של בעל השליטה ומנכ, אישור הסכם ההעסקה עם מר אורן הררי.10

.החברה

בעד)א(בעד

 1980102,206,90608.08.2013מ "כלכלית ירושלים בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמנואל גבאי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 109600714,72308.08.2013מ "תפוז אנשים בע

11:00

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה . 1מיוחדת

.2012 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ויקטור תשובה כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעדר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה לראשונה של ד. 6

 1103571176,33208.08.2013מ "בע' שנפ ושות. מפעלי ע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 אברהם אורטל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק ארבל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.ורדה טריואקס כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי פלדה כדירקטור חיצוני בחברה. 8

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול אותה גיבשה החברה בהתאם לתיקון . 9

.החברות

בעד)א(בעד

 110320920,32708.08.2013מ "אורכית תקשורת בע

13:00

י החברה לעניין סטטוס אישור ההסר והאירועים "מתן דיווח ע. 1ח א"אג

.וההתפתחויות עם ההסדר

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

 11238436,24908.08.2013מ "אורכית תקשורת בע

13:00

י החברה לעניין סטטוס אישור ההסדר והאירועים "מתן דיווח ע. 1ח"אג

.וההתפתחיות עם ההסדר

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

 1108620486,67808.08.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

12:00

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של חברת מפעלים . 1ח ד"אג

.פטרוכימיים לישראל

בעד)א(ד"אין חוו

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של פטרוכימיים . 2

.המוחזקות על ידה

נגד)א(ד"אין חוו

 1120161203,85911.08.2013מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

דירקטור , אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר אייל לוין. 1מיוחדת

.למתן שירותי ליווי וייעוץ אסטרטגי, בחברה

בעד)א(נגד

 10989201,011,95911.08.2013מ " בע1ריט 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קותי גביש כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

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

 זיו האפט כרואי BDOאישור מינויים מחדש של משרד רואי חשבון . 3

.החשבון המבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 4

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

011.08.2013 

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר החלוקה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 1ח"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר הנציגות- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 2

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 3

בעד - אופן החלוקה בעין משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 4

.'אפשרות א

נגד)א(ד"אין חוו

בעד - אופן החלוקה בעין משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 5

.'אפשרות ב

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- אופן החלוקה בעין משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 6

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף- כתב הצבעה שני . 7

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה- כתב הצבעה שני . 8

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוןב . 9

.כתב הצבעה שני - 18.8.13.במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום 

בעד)א(ד"אין חוו

כתב . - להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת הדיבידנדים.10

.הצעה שני

נגד)א(ד"אין חוו

 7360035011.08.2013' אידיבי ב

17:30

בעד הסדר - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 1ח"אג

.הנציגויות

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר החלוקה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 2

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 3

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 4

.'בעד אפשרות א

נגד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 5

.'בעד אפשרות ב

בעד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 6

.נמנע

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף- כתב הצבעה שני . 7

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה- כתב הצבעה שני . 8

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי - כתב הצבעה שני . 9

.אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת - כתב הצבעה שני .10

.הדיבידנדים

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

42,08311.08.2013 

17:30

בעד הסדר - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 1ח"אג

.הנציגויות

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר החלוקה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 2

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 3

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 4

.'בעד אפשרות א

נגד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 5

.'בעד אפשרות ב

בעד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 6

.נמנע

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף-  כתב הצבעה שני . 7

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה- כתב הצבעה שני . 8

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב . 9

18.8.13.במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.להנחות את הנאמן להסכם הפשרה בתיבעת הדיבידנדים.10

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360167

011.08.2013 

17:30

ח ג "אג

6/13חש 

בעד הסדר - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 1

.הנציגויות

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר החלוקה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 2

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 4

.'בעד אפשרות א

נגד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 5

.'בעד אפשרות ב

בעד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 6

.נמנע

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף- כתב הצבעה שני . 7

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה- כתב הצבעה שני . 8

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב . 9

18.8.13.במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.להנחות את הנאמן להסכים להסכם הםשרה בצביעת הדיבידנדים.10

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

323,73211.08.2013 

17:30

נגד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר הנציגויות-קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף. 1ח"אג

בעד הסדר החלוקה -קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף. 2

.בעין

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע-קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף. 3

בעד -אופן החלוקה בעין משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין. 4

.'אפשרות א

נגד)א(ד"אין חוו

בעד -אופן החלוקה בעין משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין. 5

.'אפשרות ב

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע-אופן החלוקה בעיו משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין. 6

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף- כתב הצבעה שני . 7

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה- כתב הצבעה שני . 8

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי - כתב הצבעה שני . 9

18.8.13.אגרות החוב במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת הדיבידנדים.10

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

18,90011.08.2013 

17:30

בעד הסדר - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 1ח"אג

.הנציגויות

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר החלוקה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 2

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 3

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 4

.'בעד אפשרות א

נגד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 5

.'בעד אפשרות ב

בעד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 6

.נמנע

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף- כתב הצבעה שני . 7

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה- כתב הצבעה שני . 8

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי - כתב הצבעה שני . 9

18.8.13.אגח במסגרת הנושים שתתקיים ביום 

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת הדיבידנדים.10

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360175

011.08.2013 

17:30

ח ה "אג

6/13חש 

בעד הסדר - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 1

.הנציגויות

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.בעד הסדר החלוקה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 2

נגד)א(ד"אין חוו.נמנע- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף . 3

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 4

.'בעד אפשרות א

נגד)א(ד"אין חוו

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 5

.'בעד אפשרות ב

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

- אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין . 6

.נמנע

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף- כתב הצבעה שני . 7

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה- כתב הצבעה שני. 8

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב . 9

18.8.13.במסגרת אסיפת הנושים אשר שתתקיים ביום 

בעד)א(ד"אין חוו

להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת - כתב הצבעה שני .10

.הדיבידנדים

בעד)א(ד"אין חוו

 1095959011.08.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה. 1ח"אג

ללא קבלת

מ בדבר הדברים "מתן דיווח על ידי ברזילי וסוכנות מכוניות לים התיכון בע. 2

.המפורטים בבקשה לתיקון הצעה לנושי אגח

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

כ הרמטיק ונושי אגח בכל נושא נוסף ודיון בנקיטת "עדכון הנציגות וב. 3

.הליכים להגנה על זכויות נושי אגרות החוב ככל שיידרש

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1126176011.08.2013מ "יפנאוטו החזקות בע

15:00

ח א "אג

4/12חש 

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה. 1

ללא קבלת

מ בדבר "מתן דיווח על ידי ברזילי וסוכנות מכוניות לים בתיכון בע. 2

התקיימות התנאים המפורטים בבקשה לתיקון הצעה לנושי אגרות החוב 

.כמופרט בדוח המיידי

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

ח בכל נושא נוסף ודיון בנקיטת "כ הרמטיק ונושי אג"עדכון הנציגות וב. 3

.ח ככל שיידרש"הליכים להגנה על זכויות נושי אג

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1118629152,81611.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 111476835,05811.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 7670122,994,09512.08.2013מ "הפניקס אחזקות בע

15:00

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 767038012.08.2013מ "הפניקס אחזקות בע

15:00

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 7670122,994,09512.08.2013מ "הפניקס אחזקות בע

15:30

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד
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 767038012.08.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 7670122,994,09512.08.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:30

באופן , אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה. 1מבוטלת

ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש " ש5שכל אחת ממניות החברה בנות 

ההמלצה הינה בהתאם . ח ערך  נקוב כל אחת" ש1מניות החברה בנות 

.להיקף האחזקהבמועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה . קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 2

.בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

ההמלצה הינה בהתאם להיקף . קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. 3

.האחזקה במועד הקובע

מבוטלת)א(בעד

 3870191,919,29212.08.2013מ "ן ומלונאות בע"אלרוב נדל

15:30

מנהל הפעילות המלונאית , י אקירוב'ורג'אישור תנאי העסקתו של מר ג. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

 52601294,50312.08.2013מ "רבד בע

10:00

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף תיק כדירקטור חיצוני בחברה. 2

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 

1118470מ "בע

27,51512.08.2013  

 9:30

ריטה בעל טכסא כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קותי גביש כדירקטור חיצוני בחברה. 2

ריטה בעל טכסא בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ' אישור הכללת גב. 3

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

נגד)א(נגד.ריטה בעל טכסא' אישור מתן כתב פטור לגב. 4

בעד)א(בעד.ריטה בעל טכסא' אישור מתן כתב שיפוי לגב. 5

ך דוד "אלה בן ש, ך"ה אהוד בן ש"אישור מינויים מחדש של הדירקטורים ה. 6

.שבתאי בר נוי וצביקה ברומברג כדירקטורים בחברה, ארדיטי

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים . 7

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

14,42012.08.2013 

12:00

החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועדי תשלום ומועדים קובעים לתשלום . 1ח א"אג

.למחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 112344791,13712.08.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן להעברת הערות המתווה. 1ח"אג

 112345460,29812.08.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן להעברת הערות המתווה. 1ח"אג

 112346256,78412.08.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן להעברת הערות למתווה. 1ח"אג

 313015241,69713.08.2013מ "אספן גרופ בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

יגאל דן , נורית סגל, עמית קפלן, ה גיא פרג"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.ויוסף פסטל כדירקטורים בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי . 3

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שינוי הוראות בתקנון החברה. 4

 110102150,74013.08.2013מ "אנדימד בע

16:00

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר ערן נאור כדירקטור . 1מיוחדת

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

 110098121,76113.08.2013מ " יורו בע2פיקס איי 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נאמן חלופי. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 2

 1097047380,95413.08.2013מ " בע2פיקס איי 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נאמן חלופי. 1ח ג"אג
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בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 2

 1104744197,48114.08.2013מ "גאון אחזקות בע.ב

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אורי יוגב כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדי פרופר כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 4

 1920133,24514.08.2013מ "ן בע"רוזבאד נדל

10:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

אבי בן , שלמה אבן, דוד ויסמן, ה בעז בירן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.סירא ושמואל פנחס כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור גמול דירקטורים. 3

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 4

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה. 5

שותפות - גבעות עולם חיפושי נפט 

506022 )1993(מוגבלת 

422,76114.08.2013 

17:00

מבוטלת)א(נגד.אישור החלטה בדבר ביצוע הנפקת זכויות. 1מבוטלת

אישור הצעה החלטה בדבר הוספת פסקה להסכם השותפות המוגבלת . 2

תיקון סעיף , ח או קבלת הלוואה"בעניין חלוקת רווחים במקרה של הנפקת אג

. להסכם השותפות המוגבלת9.4

מבוטלת)א(נגד

מבוטלת)א(בעד.אישור הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת. 3

 להסכם 10.2.1 וסעיף 10.1.6אישור החלטה מיוחדת בדבר תיקון סעיף . 4

.הנאמנות

מבוטלת)א(בעד

 להסכם השותפות 9.1.2אישור החלטה מיוחדת בדבר תיקון סעיף . 5

.המוגבלת

מבוטלת)א(בעד

אישור החלטה מיוחדת בדבר אישרור ביטול הוצאות הדלק של מר נגה בן . 6

.2004 ועד לחודש ספטמבר 1998דוד לתקופה שמחודש יולי 

מבוטלת)א(נגד

אישור החלטה מיוחדת בדבר אישרור התשלומים בהם נשאה השותפות . 7

.2030 בספטמבר 30 ועד ליום 1993בתקופה שמאז יסודה בשנת 

מבוטלת)א(נגד

 בדצמבר 31אישור החלטה מיוחדת בדבר אישרור ההסכם שנחתם ביום . 8

השותף הכללי והנאמן בדבר , ד שמואל בקר לבין השותפות" בין עו2003

.דירקטור בשותף הכללי, ד שמואל בקר"שימוש במשרדי עו

מבוטלת)א(נגד

מוצע לאשר הצעת חבילה ,  לעיל1בכפוף לאישור הנפקת הזכויות בסעיף . 9

.כוללת לשינוי תנאי התגמול של השותף הכללי

מבוטלת)א(נגד

מבוטלת)א(נגד.ל החברה"מנכ, אישור תשלום דמי ניהול למר טוביה לוסקין.10

אישור החלטה מיוחדת בדבר מינוי מפקח נוסף ותיקונים נלווים בהסכם .11

.הנאמנות ובהסכם השותפות המוגבלת

מבוטלת)א(בעד

אישור הוספת סעיפים להסכם הנאמנות המסדירים את דרך החלפת .12

.המפקח

מבוטלת)א(בעד

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

61,82514.08.2013 

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

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

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 3

 110320919,51914.08.2013מ "אורכית תקשורת בע

10:00

טרם )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 1ח א"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם מניות נטוורקס. 2

ננעלה 

התקי

 11238434,85914.08.2013מ "אורכית תקשורת בע

10:00

טרם )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 1ח"אג

ננעלה 

התקי
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המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

טרם )א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם מניות נטוורקס. 2

ננעלה 

התקי

מסחר השקעות ומבנה תעשיה -חירון

150011מ "בע

405,14215.08.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 לוי אימיק כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.רונית אמיר רוט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

זאב כדירקטור -אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר בארי בן. 6

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

זר כדירקטור -אישור מינוי מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר עוזי ורדי. 7

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

ד יעל "אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים משפטיים עם עו. 8

.2013 בינואר 1החל מיום , ארי-אמיר לב

בעד)א(בעד

אישור רטרואקטיבי של התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים . 9

.2011 בנובמבר 1החל מיום , ארי-ד יעל אמיר לב"משפטיים עם עו

בעד)א(נגד

 לחוק 20בהתאם להוראות תיקון , אישור מדיניות התגמול של החברה.10

החברות

בעד)א(בעד

 110637612,96315.08.2013מ "אינטרקיור בע

11:00

מר עופר גלבוע לרבות הענקת כתב - ל החברה הנכנס "אישור גמול למנכ. 1נדחית

.פטור ושיפוי והכללתו בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה

)א(ד"אין חוו

אישור שינוי תוספת המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו . 2

.לעובדים ונושאי משרה בחברה

)א(ד"אין חוו

)א(ד"אין חוו.ל החברה היוצא"אישור שינוי בתנאי אופציות שהוענקו בעבר למנכ. 3

)א(ד"אין חוו.מנהלות. 4

 108536490,80015.08.2013מ "טכנולוגיות בע. ה.ר

12:00

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

בעד)א(בעד.אישור הענקת כתב שיפוי למר אריה רהב המכהן כדירקטור בחברה. 2

 108504282,99415.08.2013מ "ליברטי פרופרטיס בע

11:00

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

 10999283,91715.08.2013מ "ווידמד בע

10:00

ר "המכהן כיו, אישור מינויו של מר יעקב בר לב בעל השליטה בחברה. 1מיוחדת

 )ג(121בהתאם להוראות סעיף , ל החברה"לתפקיד מנכ, דירקטוריון החברה

.לחוק החברות

נגד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 2

.לרבות בעל השליטה וקרוביו, משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ,  לעיל1בכפוף לאישור סעיף . 3

, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, מר יעקב בר לב בעל השליטה בחברה

.ל"למתן שירותי מנכ

נגד)א(נגד

בגין , בעל השליטה בחברה, אישור הענקת תגמול למר יעקב בר לב. 4

.ר דירקטוריון החברה"כהונתו כיו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר אופיר זמר, ל החברה לשעבר"אישור הענקת תגמול למנכ. 5

 7670122,919,86215.08.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

בגין ביצועי החברה בשנת , ל החברה"מנכ, אישור מענק למר אייל לפידות. 1מיוחדת

2012.

בעד)א(בעד

בגין ביצועי החברה , ר הדירקטוריון"יו, ר משה ברקת"אישור מענק לד. 2

.2012לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"יו, ר משה ברקת"אישור שינוי תנאי כהונתנו של ד. 3

 767038015.08.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

בגין ביצועי החברה בשנת , ל החברה"מנכ, אישור מענק למר אייל לפידות. 1מיוחדת

2012.

בעד)א(בעד

בגין ביצועי החברה , ר הדירקטוריון"יו, ר משה ברקת"אישור מענק לד. 2

.2012לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"יו, ר משה ברקת"אישור שינוי תנאי כהונתנו של ד. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1101518145,02915.08.2013מ "ביוליין אר אקס בע

11:00

בעד)א(בעד.ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 1שנתית

בעד)א(בעד.ל כדירקטור בחברה'ר מיכאל אנג"אישור מינויו מחדש של ד. 2

בעד)א(בעד.ר רפאל הופשטיין כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

 אלף אופציות למר אהרון שוורץ המכהן כדירקטור 150אישור הקצאת . 4

.בחברה

בעד)א(נגד

ל המכהן כדירקטור ' אלף אופציות למר מיכאל אנג150אישור הקצאת . 5

.בחברה

בעד)א(נגד

 אלף אופציות למר רפאל הופשטיין המכהן כדירקטור 150אישור הקצאת . 6

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור הארכת מינויו של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן. 7

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1120286סי 

285,70815.08.2013 

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי נאמן. 1ח ג"אג

 1115195146,14115.08.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון ודיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

 555009028,16015.08.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב. 1ח א"אג

 5550124015.08.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

ח א "אג

3/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב. 1

 55501086,42015.08.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב. 1ח ב"אג

 5550132015.08.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

ח ב "אג

3/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב. 1

 555011619,80715.08.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב. 1ח ג"אג

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב . 2

.'בסדרה ג

בעד)א(ד"אין חוו

 5550140015.08.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

ח ג "אג

3/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב. 1

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב . 2

.'בסדרה ג

בעד)א(ד"אין חוו

מ "מוצרים פיננסים בע- גליל מור 

1108877

377,18915.08.2013 

11:00

)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף. 1ח א"אג

)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 2

מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב . 3

18.8.במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום 

)א(ד"אין חוו

)א(ד"אין חוו.להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת הדיבידנדים. 4

מ "באטמ תקשורת מתקדמת בע

1084904

344,60016.08.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

 ביחד עם דוח רואי חשבון מבקר 2012אישור דוח ועדת התגמול לשנת . 2

.באשר לחלק המבוקר של דוח ועדת התגמול

נגד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון מבקרים . 3

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פיטר שלדון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.ר צבי מרום כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

בעד)א(נגד.נר כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר עופר בר. 6

בעד)א(נגד.ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר גדעון ברק כדירקטור חיצוני בחברה. 8

ר דירקטוריון "יו, אישור הגדלת הגמול השנתי לו זכאי מר פיטר שלדון. 9

.2013 בינואר 1וזאת החל מיום , החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ל הכספים של "סמנכ, נר-אישור הענקת מענק חד פעמי למר עופר בר.10

.2012בגין פועלו בשנת , החברה

נגד)א(נגד

נגד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול של החברה.11

בעד)א(בעד. לתקנון החברה68.3- ו7.1תיקון סעיפים .12

 58701438,54118.08.2013מ "ארית תעשיות בע

12:00

דיון)א(דיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים. 1נדחית

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי לוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב טוביה כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלום בן אליהו כדירקטור בחברה. 5

ל "כמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו לראשונה של מר יואב טוביה. 6

החברה

בעד)א(בעד

, בעל השליטה בחברה, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי לוי. 7

.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם לתיקון . 8

 625012467,59018.08.2013מ "עלבד משואות יצחק בע

10:00

בעד)א(נגד.החלפת תקנון החברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של דוד זבידה כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.ל החברה מר בועז רוזמן"אישור התקשרות החברה בהסכם חדש עם מנכ. 3

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אמנון ברודי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בועז רוזמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיקי לזר כדירקטור בחברה. 6

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל רביב כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביב 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 בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה לשנה .11

31.12.2012.שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

  6510010018.08.2013צים שרותי ספנות א 

 9:30

לאשר את כתב התיקון לכתב ההסכמה שאושר על ידי אסיפות מחזיקי . 1ח"אג

.אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

  6510028018.08.2013צים שרותי ספנות ב 

 9:30

שאושר על ידי אסיפות מחזיקי ' לאשר את כתב התיקון לכתב ההסכמה. 1ח"אג

.אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

  6510036018.08.2013צים שרותי ספנות ג 

 9:30

לאשר את כתב התיקון לכתב ההסכמה שאושר על ידי אסיפות מחזיקי . 1ח"אג

.אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

  1081116151,33419.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

 9:00

י החברה וביצוע כל הפעולות המפורטות "אישור הוראות ההסדר המוצע ע. 1מיוחדת

.במסגרתו

בעדללא חוות דעת

ח וביצוע "י חלק מחברי נציגות האג"אישור הוראות ההסדר המוצע ע. 2

.הפעולות המפורטות במסגרתו

נגדללא חוות דעת

מ "אליום מדיקל סולושנס בע

1101450

51,51119.08.2013 

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

.לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות

בעד)א(בעד

וכן , ר דירקטוריון פעיל של החברה"אישור מינויו של מר אלעד נגר כיו. 2

.אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עימו

בעד)א(נגד

 109514015,00819.08.2013מ "נסווקס בע

11:00

בעד)א(בעדהגדלת ההון הרשום של החברה. 1מיוחדת

 1170141020.08.2013' ר אירופה אגח ח.ס.ב

10:30

קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשות שהוגשו על ידי בעלי התפקיד . 1מבוטלת

.לבית המשפט

מבוטלתמבוטלת

 1170166020.08.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

10:30

קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשות שהוגשו על ידי בעלי התפקיד . 1מבוטלת

.לבית המשפט

מבוטלתמבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1170190020.08.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

10:30

קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשות שהוגשו על ידי בעלי התפקיד . 1מבוטלת

.לבית המשפט

מבוטלתמבוטלת

 49500361,95920.08.2013מ "אקסטרא פלסטיק בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור עסקה למכירת מניות. 1ח א"אג

  110751579,91320.08.2013מ "ן בע"ר שלמה נדל.י.ש

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.'מינוי הרמטיק נאמנות כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב סדרה ב. 1ח א"אג

 1106350020.08.2013פנומנל החזקות חדשה א 

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 1106368020.08.2013פנומנל החזקות א 

13:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

020.08.2013 

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההצעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטה בהליכים. 1ח"אג

 7360035020.08.2013' אידיבי אחזקות ב

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההצעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטה בהליכים. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

44,07820.08.2013 

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההצעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטה בהליכים. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360167

020.08.2013 

18:00

ח ג "אג

6/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההצבעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטת הליכים. 1

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

333,40220.08.2013 

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההצבעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטת הליכים. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

19,11220.08.2013 

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההצבעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטת הליכים. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360175

020.08.2013 

18:00

ח ה "אג

6/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההצבעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטת הליכים. 1

מ "כרמית תעשיות ממתקים בע

440016

30,09821.08.2013 

10:00

אישור התקשרות החברה בהסכמים בקשר עם המקרקעין בהן פועלת . 1מיוחדת

.החברה עם צדדים שהינם קשורים לבעל השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של החברה. 2

אישור , בכפוף לאישור תיקון סעיפי השיפוי בתקנון החברה כמפורט לעיל. 3

.תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו בעבר לנושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

כך , ל החברה"מנכ, אישור תיקון הסכם העסקתו של מר סטיב גרין. 4

,  ולא רק מיום מינויו2012שנוסחת הבונוס שנקבעה לו תחול על כל שנת 

.2012 באפריל 16: קרי

בעד)א(בעד

, כמתואר לעיל, בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכמי המקרקעין. 5

מוצע לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסך כולל של 

.ח"מיליון ש

בעד)א(בעד

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

90,21921.08.2013 

17:00

דיווח והתייעצות בדבר התפתחויות אחרונות וכוונת החברה לבצע . 11ח "אג

.השקעות

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "מוצרים פיננסים בע- גליל מור 

1108877

375,32921.08.2013 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטות בדבר אופן ההצבעה באסיפת אידיבי לגבי נקיטת הליכים. 1ח א"אג

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות 

531012מ "בע

50,05122.08.2013 

10:00

מבעלי , אישור בדבר הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם פרץ. 1נדחית

.ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

מבעלי , אישור בדבר הארכת התקשרות החברה עם מר עמרם פרץ. 2

.ל החברה"המכהן כדירקטור ומנכ, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

קרובו של בעל , אישור בדבר הארכת תנאי העסקתו של מר ניסים פרץ. 3

המכהן כדירקטור , השליטה בחברה ונחשב כנמנה על בעלי השליטה בחברה

.לוגיסטיקה וציוד בחברה, ואחראי אחזקה ראשי

בעד)א(נגד

קרובה של בעל , אילנה פרץ' אישור בדבר הארכת תנאי העסקתה של גב. 4

.המכהנת במחלקת המשכנת של החברה, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול אותה גיבשה החברה בהתאם לתיקון . 5

.החברות

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי וינטר כדירקטור חיצוני בחברה. 7

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

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

.מבקרים של 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם פרץ כדירקטור בחברה.10

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ כדירקטור בחברה.11

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניסים פרץ כדירקטור בחברה.12

מסדר 

היום

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים פרץ כדירקטור בחברה.13

בעד)א(נגד.סטי מירל פרץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.14

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן כדירקטור בחברה.15

הראל השקעות בביטוח ושרותים 

585018מ "פיננסים בע

4,224,80922.08.2013 

15:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול החברה. 2

ל משותף של "אישור עדכון תנאי העסקה של מישל סיבוני המכהן כמנכ. 3

החברה

בעד)א(בעד

ל משותף של "אישור עדכון תנאי העסקה של שמעון אלקבץ המכהן כמנכ. 4

.החברה

בעד)א(בעד

ל משותף " למר שמעון אלקבץ המכהן כמנכ2012אישור מענק בגין שנת . 5

.של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. בתקנון החברה10פיצול הון ותיקון סעיף . 6

מ "השקעות בע ).ד.ד(אלרן 

6380083

11,20222.08.2013 

14:00

דיווח על ידי החברה בדבר מצב עסקיה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה . 1ח ג"אג

.במועדן

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה עי הנאמן ואו המחזיקים. 3

ללא קבלת

 1097088022.08.2013מ "יורו גלוב בע

10:30

נעילה )א(ד"אין חוו.כ"דיווח עדכון ומתן הוראות לנאמן וב. 1ח"אג

ללא קבלת

 112241520,45025.08.2013מ "אייסקיור מדיקל בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עודד טמיר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 109604939,89725.08.2013מ "ביו ויו בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 עמנואל גיל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יש הסיטון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד. לחוק החברות20בהתאם לתיקון , אישור מדיניות התגמול של החברה. 9

 1103878462,96525.08.2013מ "בע. אס.סי.רבל אי

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר בנימין שפיר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל סתיו כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 28101446,069,64426.08.2013מ "כימיקלים לישראל בע

10:00

בעד)א(נגד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, אישור עדכון סעיפי המענק והגמול ההוני בהסכם עם מר סטפן בורגס. 2

.כך שיתאמו למדיניות התגמול של החברה, ל החברה"מנכ

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר סטפן בורגס2012אישור מענק בגין שנת . 3

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 5

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד 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 חיים ארז כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה.12

 1104058110,04026.08.2013מ "ח המרמן בע.מ.צ

12:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב חנס כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עופר לוי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

מ "בע )ישראל(צאם מוצרי מזון 

342014

53,73826.08.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

דיון)א(דיון.2012דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת . 2

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שנדור הופשטטר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.רי שוורץ כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר דוד ג. 5

בעד)א(בעד.גרוסמן כדירקטור בחברה' ורג'אישור מינויו מחדש של מר ג. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארון בלימן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל שבי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר שי שבי כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן פרנקל כדירקטור בחברה.10

מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני צבי אהרונסון כדירקטור חיצוני .11

.בחברה

בעד)א(נגד

 109514017,09626.08.2013מ "נסווקס בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר איתמר שליט כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגדאישור מינויה מחדש של גב עינת זיסבמן כדירקטורית בחברה. 3

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר אשר שמולביץ כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגדתמר כפיר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר אברהם מייזלר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר דוד נאוה כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מריצחק קוברין כדירקטור בחברה. 8

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 9

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני זוהר הייבלום כדירקטור חיצוני .10

.בחברה

בעד)א(נגד

 719007712,17526.08.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר- כתב הצבעה שני . 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים- כתב הצבעה שני . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מכירת נכסי החברה בצרפת- כתב הצבעה שני . 4

 7190184026.08.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

ח ד "אג

חש 

10/12

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי. 1

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר- כתב הצבעה שני . 2

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים- כתב הצבעה שני . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מכירת נכסי החברה בצרפת- כתב הצבעה שני . 4

 719016839,08326.08.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי. 1ח ה"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר- כתב הצבעה שני . 2

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים- כתב הצבעה שני . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מכירת נכסי החברה בצרפת- כתב הצבעה שני . 4

 719015062,90026.08.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי. 1ח ו"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ההסדר- כתב הצבעה שני . 2

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים- כתב הצבעה שני . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מכירת נכסי החברה בצרפת- כתב הצבעה שני . 4

מ "לודזיה רוטקס השקעות בע

753012

93,52927.08.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור הארכת כהונת משרד רואי החשבון סומך חייקין. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל זוסמן כדירקטור בחברה. 3

הוסר מסדר (.אישור מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה. 4

)היום

הורד 

מסדר 

היום

בעד)א(נגד.אירה סובל כדירקטורית בחברה' אישור מינויו מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.טלי ירון אלדר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.ציפורה רוטלוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רענן סובל כדירקטור בחברה.10

אישור תשלום גמול אחיד לדירקטורים לרבות דירקטורים העשויים .11

.להיחשב כבעלי שליטה בחברה בהתאם לתקנות

בעד)א(בעד

הורד )הוסר מסדר היום(אישור מדיניות תגמול החברה .12

מסדר 

היום

אישור התקשורת החברה עם זוריק רוטלוי הנמנה עם בעלי השליטה .13

.ל החברה"בחברה בהסכם העסקה כמנכ

בעד)א(נגד

 40401284,90427.08.2013מ "מעיינות עדן בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

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

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

נבחרה )א(בעדאישור מינויו מחדש של מר רוני נפתלי כדירקטור בחברה. 3

חלופה אח

נבחרה )א(בעדאישור מינויו מחדש של מר גיורא נפתלי כדירקטור בחברה. 4

חלופה אח



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נבחרה )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה. 5

חלופה אח

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר שמואל דגן כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 לשבע שנים לכיסוי Run Offאישור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג . 7

.אחריות הדירקטורים ויתר נושאי המשרה המכהנים בחברה

נבחרה )א(בעד

חלופה אח

מ "טבע תעשיות פרמצבטיות בע

629014

139,625,11627.08.2013 

16:30

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה מני כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריה בלדגרין כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.יצחק פטרבורג כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 4

בעד)א(בעד.ל החברה" לנשיא ומנכ2012אישור בונוס לשנת . 5

בעד)א(בעד.ל החברה" לנשיא ומנכ2013אישור יעדים ותנאים להענקת בונוס לשנת . 6

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול. 7

בעד)א(בעד.2012אישור דיבידנד לרבעון הראשון והשני לשנת . 8

ח המבקרים של החברה עד "ח קסלמן וקסלמן כרו"אישור מינוי משרד רו. 9

.2014האסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 

בעד)א(בעד

 6954378,520,11727.08.2013מ "בנק מזרחי טפחות בע

10:00

אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 1מיוחדת

.כהונה שלישית

בעד)א(בעד

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 2

.החברות

בעד)א(בעד

 4220147,25127.08.2013מ "אקורד בע. אר.אס

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1מיוחדת

לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי , משרה בחברה

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 2

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלי יורש כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי מנשה כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.סמדר שילה כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

 לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה Run Offאישור רכישת תוספת . 9

.2013 באפריל 1של החברה אשר היתה בתוקף עד ליום 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה.10

אישור מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי .11

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 2730118,125,00027.08.2013מ "נייס סיסטמס בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד קוטסמן כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.ארליך כדירקטור בחברה )שוקי(אישור מינויו מחדש של מר יהושע . 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זאבי ברגמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר לאו אפוטיקר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.קאוון כדירקטור בחברה )ו'ג(וזף 'אישור מינויו מחדש של מר ג. 7

לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר דן פאלק כדירקטור חיצוני בחברה. 8

.כהונה חמישית

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

.לתקופת כהונה שלישית

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור הגמול השנתי לו זכאי מר דוד קוטסמן.10

כולל (אישור הקצאת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה .11

.2013בגין שנת  )דירקטורים חיצוניים

בעד)א(נגד

ל "אישור מענק שנתי והקצאת אופציות למר זאבי ברגמן המכהן כמנכ.12

.2013בגין שנת , ודירקטור בחברה

בעד)א(נגד

,  אלף דולר למר רון גוטלר100אישור מתן מענק פרישה מיוחד בסך של .13

.ר דירקטוריון החברה לשעבר"יו

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון .14

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .15

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .16

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

16,086,03827.08.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור חלוקת דיבידנד שוטף. 1מיוחדת

 338012280,94128.08.2013מ "מר תעשיות בע.ח

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר נפתלי פקר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור הענקת כתב שיפוי למר נפתלי פקר המועמד לכהונה כדירקטור . 2

וכן הכללתו בהסדר הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי , חיצוני בחברה

.משרה הקיים בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב פטור למר נפתלי פקר המועמד לכהונה כדירקטור . 3

.חיצוני בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מריאן כהן כדירקטור . 4

.2013 ביולי 1החל מיום , בחברה

בעד)א(בעד

 10972782,528,06828.08.2013מ "אמות השקעות בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 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 איל גבאי כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון .11

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור תנאי העסקתו של מר אבשלום מוסלר.12

 382010171,08628.08.2013מ "מיחשוב בע. ת.מ.א

15:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

אישור מינוים מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ומשרד סומך חייקין . 2

כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

.את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים אומן כדירקטור בחברה. 4

 1080779028.08.2013כים ניר 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' אישור מינויו מחדש של ברזלי ושות. 2

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו2014-  ו2013החברה לשנים 

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הורד )א(נגד. לחוק החברות20אישור  מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 3

מסדר 

היום

 11191891,570,54528.08.2013. פרולור ביוטק אינק

10:00

בעד)א(בעד.אישור המיזוג. 1מיוחדת

למנהלים המיועדים של פרולור " מצנח זהב"אישור על בסיס לא מחייב של . 2

.לאחר המיזוג

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.דחיית האסיפה הכללית במידה ולא יהיה רוב לאישור המיזוג. 3

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1118439

94,97628.08.2013 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור תיקון שטר הנאמנות. 11ח "אג

 7980139028.08.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

מ "בע )1960(חבס השקעות 

415018

6,54729.08.2013 

10:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתן בן אליהו כדירקטור חיצוני בחברה. 1מבוטלת

 1980102,253,37629.08.2013מ "כלכלית ירושלים בע

10:00

 ורבעון ראשון של 2012ח בגין שנת "ש'  מ1.5אישור מענק שנתי בסך של . 1מיוחדת

.ל החברה היוצא" למר עודד שמיר מנכ2013,שנת 

נגד)א(נגד

ח והארכת התקופה המוקדמת "ש'  מ2.3אישור מענק פרישה בסך של . 2

 חודשים כך שתקופת ההודעה המוקדמת הכוללת 3בתקופה נוספת של 

. חודשים6תעמוד על 

נגד)א(נגד

-כ(אשר ישולם בתשלומים רבעוניים שווים , ח"ש'  מ1תגמול בסך של . 3

 שנים בגין סיוע וייעוץ שיעניק 3במשך תקופה של  )ח לרבעון" אלף ש83.3

.ל"מר שמיר לחברה בקשר עם נכסי החברה בארץ ובחו

נגד)א(נגד

מ " בע1953אבגול תעשיות 

1100957

1,063,38729.08.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון מבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעדיקובסון כדירקטור בחברה'רד ג'אישור מינויו מחדש של מר מארק ריצ. 4

בעד)א(בעדר כדירקטור בחברה'ון טיצ'אישור מינויו מחדש של מר מייקל ג. 5

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר דארן רוקמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר מרק יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר ירון בלוך כדירקטור בחברה.10

לדירקטורים , אישור תשלום גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול.11

.לרבות מקרב בעלי השליטה, המכהנים בחברה

בעד)א(בעד

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על.12

החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר שלמה לירן, ל החברה" למנכ2013אישור יעדי הבונוס לשנת .13

ר "יו, ר'אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר מייקל טיצ.14

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

מניות '  מ1-אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל'  מ1אישור הענקת .15

ר "ר יו'נ כל אחת של החברה למר מייקל טיצ"ח ע" ש0.0001רגילות בנות 

.הדירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

 108418533,11629.08.2013מ "בדיקות תכנה בע-טסנת

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, אילן שחם, שמואל בר אור, ה אברהם אסף"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.עידו שכטר כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר בן בסט כדירקטור בחברה. 4

 77801947,75829.08.2013מ "י כבלים בע'סינרג

10:30

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "קלרום רכב וציוד הנדסי בע

118018

35,81229.08.2013 

12:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמיר קליין כדירקטור בחברה. 2

הורד )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צביקה קורן כדירקטור בחברה. 3

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.לילא מעאמרה כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד רזניק פז נבו ושות. 5

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(דיון

בעד)א(בעד.מינויו מחדש של מר חיים קרוכמל כדירקטור חיצוני בחברה. 6

 109410163,15529.08.2013מ "מרכנתיל הנפקות בע

10:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח"אג

חלף יובנק חברה לנאמנויות , )'סדרה א(תעודות ההתחייבות של החברה 

.מ"בע

בעד)א(בעד

מ "בנק דיסקונט לישראל בע

6910129

517,93529.08.2013 

11:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח"אג

.מ"חלף יובנק חברה לנאמנויות בע, )'סדרה י(תעודות ההתחייבות של הבנק 

בעד)א(בעד

מ "בנק דיסקונט לישראל בע

6910137

375,88829.08.2013 

11:00

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח"אג

חלף יובנק חברה לנאמנויות , )א'סדרה י(תעודות ההתחייבות של הבנק 

.מ"בע

בעד)א(בעד

 7480122122,85029.08.2013מ "דיסקונט מנפיקים בע

10:30

מ כנאמן למחזיקי "אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע. 1ח"אג

חלף יובנק חברה לנאמנויות , )סדרה יב(תעודות ההתחייבות של החברה 

.מ"בע

בעד)א(בעד

מ "מסופי מטען וניטול בע-ממן

238014

191,47129.08.2013 

10:00

בעד)א(בעד.שינוי תקנון ההתאגדות של החברה. 1מיוחדת

 110722620,96629.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

18:00

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות . 1ח"אג

.החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 110723492,63729.08.2013מ "אלביט הדמיה בע

18:00

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות . 1ח"אג

.החוב

בעד)א(ד"אין חוו

מ "סיאלו טכנולוגיה ישראל בע

1102060

029.08.2013 

10:30

לאשר את התקשרות החברה עם המציעה בעסקה למכר הקנין הרוחני . 1ח"אג

.של החברה

בעד)א(ד"אין חוו

 29002361,42130.08.2013תעוזה 

10:30

דיון)א(דיון2012-2011דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנים . 1שנתית

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, החשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיורא מיוחס כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שוקי גלייטמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רמי גוטרמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של דוד פוקס כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד2012אישור חלוקת דיבידנד לשנת . 8

בעד)א(בעד2012אישור חלוקת דיבידנד לשנת . 9

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

282,05001.09.2013 

12:00

בעד)א(בעד.ח גיל קרת כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו לראשונה של רו. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רן שביט כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בכפוף לאישור האסיפה למנות את הדירקטורים החיצוניים כאמור . 3

, אישור הגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים החיצוניים- לעיל - 2 ו 1בסעיפים 

בגובה הסכום המזערי , כך שזה יהא גמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה

.הנקוב בתקנות החברות

בעד)א(בעד

ח גיל קרת בפוליסת הביטוח לנושאי "רו, אישור הכללת הדירקטור החיצוני. 4

.משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה באופן שיאפשר את הרחבת . 5

.השיפוי אותו רשאית החברה להעניק לנושאי משרה בה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור -  לעיל 5בכפוף לאישור האסיפה את תיקון התקנון כאמור בסעיף . 6

הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה שאינם נמנים על בעלי 

.השליטה בחברה

בעד)א(נגד

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

282,05001.09.2013 

12:30

מבוטלת)א(נגד.ה גיל בלוטרייך ורמי שריקי"אישור הענקת כתבי שיפוי לה. 1מבוטלת

או הענקת כתבי /ככל שלא יאושר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ו. 2

אשר אינם כוללים את סעיפי השיפוי , יובאו לאישור כתבי השיפוי, כאמור לעיל

.הנוספים

מבוטלת)א(נגד

 112846152,75301.09.2013מ "קדימהסטם בע

10:00

 וכן 2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1נדחית

.דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

דיון)א(דיון

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(נגד.אישור מינוייו מחדש מר יוסי בן יוסף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.מישל רבל כדירקטור בחברה' אישור מינוייו מחדש של פרופ. 4

בעד)א(בעד.ירי כדירקטור בחברה'וליאן רוג'אישור מינוייו מחדש מר ג. 5

בעד)א(בעד.אישור מינוייו מחדש מר אלי אופר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר רמי אפשטיין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר אבי בזורה כדירקטור חיצוני בחברה. 8

בעד)א(נגד.עדינה מקובר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 9

עדינה מקובר המועמדים ' אישור הקצאת אופציות למר אבי בזורה וגב.10

.למינוי לראשונה כדירקטורים חיצוניים בחברה

בעד)א(נגד

 6270341,587,98301.09.2013מ "גליל תעשיות בע-דלתא

16:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול. 1מיוחדת

 3770070001.09.2013 2רילון סדרה 

14:30

קבלת עדכון מאת המפרק בדבר סטאטוס הליכי הפירוק כספים שהתקבלו . 1ח"אג

.בקופת המפרק מועדים צפויים לחלוקת דיבידנדים לנושי החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.י מחזיקי אגרות החוב"כ ע"דיון וקבלת החלטות בדבר בחירת ב. 2

ללא קבלת

 )פסולת למוצר(ישראל . פי.טי.וו

1081983מ "בע

17,58301.09.2013 

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.הקצאה פרטית חריגה. 1מיוחדת

בעד)א(ד"אין חוו.החלפת תקנון החברה. 2

מ "כרמית תעשיות ממתקים בע

440016

42,36001.09.2013 

10:00

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1שנתית

.משרה

בעד)א(בעד

 6490312685,33001.09.2013מ "כור תעשיות בע

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ביצוע מוקדם מלא של אגרות החוב ותיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 6490353327,56001.09.2013מ "כור תעשיות בע

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב ותיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 649036154,12701.09.2013מ "כור תעשיות בע

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור ביצוע פידיון מוקדם מלא ותיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

מ "דמרי בניה ופיתוח בע.ח.י

1090315

447,55002.09.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור כמשרד רואה . 2

.החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה. 3

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

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

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

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר שמעון כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 7

אביו של , הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמרי. 8

.ל החברה ולדירקטוריון"כיועץ למנכ, בעל השליטה בחברה

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

1,142,58602.09.2013 

11:00

 הערוך בהתאם לדין ההולנדי 2012,דיון בדוח השנתי של החברה לשנת . 1שנתית

 הערוך על פי תקנות ניירות ערך 2012,ובדוח התקופתי של החברה לשנת 

.1970ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

דיון)א(דיון

 הערוך 2012,אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת . 2

.לפי דין הולנדי

בעד)א(בעד

אישור מינויו של משרד עמית חלפון כרואי חשבון מבקרים של החברה . 3

.2013לשנת 

בעד)א(בעד

אישור מתן פטור לחברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולתיהם בשנת . 4

.2012הכספים של 

בעד)א(נגד

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

, ר דירקטוריון  החברה"אישור מינויו מחדש של מר יוסף הרמן המכהן כיו. 7

.כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 8

הורד )א(נגד.)3ESOP(אישור תכנית אופציות חדשות לעובדים ונושאי משרה בחברה . 9

מסדר 

היום

תיקונים לתכניות אופציות קיימות לעובדים ונושאי משרה ' אישור מס.10

.)2ESOP(בחברה 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 אלף אופציות לכל אחד 173-אישור הקצאה פרטית מהותית של כ.11

ל יזום ופיתוח " אלף אופציות לסמנכ19.5-לים המשותפים בחברה וכ"ממנכ

.)3ESOP(וזאת בהתאם לתכנית האופציות החדשה בחברה , בחברה

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

לים המשותפים " למנכ2013אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת .12

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור הארכת תנאי הכהונה והעסקה של מר אולריך טפה המכהן .13

.ל ייזום ופיתוח וכדירקטור בחברה"כסמנכ

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה.14

 39301755,04702.09.2013מ "ראלקו סוכנויות בע

11:00

מבוטלת)א(נגדאישור מדיניות תגמול של נושאי משרה בחברה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(נגד.ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 2

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת 

271015מ "בע

119,64102.09.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1מיוחדת

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון . 2

.המבקר של החברה וכן דיווח על 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(נגד.בגס כדירקטור בחברה )אבי(אישור מינויו מחדש של מר ויקטור אדריאן . 5

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר גיורא ענבר כדירקטור בחברה. 7

 4160161,038,77002.09.2013מ "וילאר אינטרנשיונל בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור תנאי העסקתו בחברה של מר מתן טיסר. 1מיוחדת

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 2

31.12.2012.ביום 

בעד)א(דיון

משרד זיו , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 3. 3

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, האפט רואי חשבון

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלי ויינברג כדירקטור בחברה. 4

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

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה. 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 דוד מימון כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.מיכל טיסר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול של החברה.10

 111959340,24102.09.2013מ "אפוסנס בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך כרואה חשבון . 2

.מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ל החברה "מנכ, עמי-ר מירי בן"אישור תנאי כהונה והעסקה מעודכנים לד. 3

.בפועל

בעד)א(נגד

 6080182,357,32202.09.2013מ "כלל תעשיות בע

10:30

, ר פעיל"אישור הסמכת חברת הניהול להעניק בנוסף על שירותי יו. 1מיוחדת

ל החברה לתקופה של עד "גם כמנכ )באמצעות מר אבי פישר(שירותים 

.בלא תמורה נוספת, שישה חודשים

בעד)א(בעד

אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 2

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "אפריקה ישראל מגורים בע

1097948

614,50202.09.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

, אבינדב גרינשפון, ה אברהם נובוגרוצקי"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.שרונה חריש כדירקטורים בחברה' אמיר דורון וגב, רונן גינזבורג, מנשה שגיב

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי . 3

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור ואשרור את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי . 4

.משרה של החברה ושל חברות הבת שלה

בעד)א(בעד

, מ"אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע. 5

.בעלת השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 1104314291,79102.09.2013מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר פרץ גוזה כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.בתנאים המקובלים בחברה, אישור הענקת כתב שיפוי למר ירון משורר. 2

 443010002.09.2013מ "תדביק בע

10:00

אישור רטרואקטיבי של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת . 1מיוחדת

 15-בעל השליטה בחברה החל מיום ה, הניהול שבבעלות אילן דרורי

. ועד למועד אישור האסיפה הכללית2011בנובמבר 

בעד)א(נגד

החל ממועד , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת הניהול. 2

.אישור האסיפה הכללית

בעד)א(נגד

בתפקיד מתאמת נסיעות , רונית דרורי' אישור תנאי העסקתה של הגב. 3

בתנאים , ל של עובדי החברה והחברות הבנות והמוחזקות של החברה"לחו

 באופן 2011, בנובמבר 15-זהים לתנאי העסקתה שהתקיימו עד ל

.רטרואקטיבי מאז ועד מועד אישור האסיפה הכללית

בעד)א(נגד

בתפקיד מתאמת נסיעות , רונית דרורי' אישור תנאי העסקתה של הגב. 4

בתנאים , ל של עובדי החברה והחברות הבנות והמוחזקות של החברה"לחו

 החל ממועד 2011, בנובמבר 15-זהים לתנאי העסקתה שהתקיימו עד ל

.האסיפה הכללית

בעד)א(בעד

באופן , אישור תנאי העסקתו של מר אייל תמיר כאיש מכירות בחברה. 5

 ועד מועד אישור האסיפה 2011 בנובמבר 15-החל מיום ה, רטרואקטיבי

הכללית

בעד)א(נגד

החל , אישור תנאי העסקתו של מר אייל תמיר כאיש מכירות בחברה. 6

.ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד)א(בעד

פיתוח טכנולוגי ואוטומציה , תדאה

142018מ "בע

58,91402.09.2013 

15:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

 10870221,060,20402.09.2013מ "ויזל בע-פוקס

11:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת

מ "אשקלון תעשיות בע- עשות 

312017

215,14902.09.2013  

 9:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דן ביטון כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 1095819554,61302.09.2013מ "פריון נטוורק בע

16:00

בעד)א(בעד.כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של מר דוד יוטקוביץ. 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 יוסף מנדלבאום כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר אלן גלמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור הגמול המשולם לדירקטורים שאינם נושאי משרה. 4

בעד)א(בעד.אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. 5

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

חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

 110320918,58702.09.2013מ "אורכית תקשורת בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום הריבית. 1ח א"אג

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

 5240080002.09.2013' גילאון סדרה ב

15:30

להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות . 1ח"אג

.החוב

בעד)א(ד"אין חוו

 401018003.09.2013פלג ניא 

10:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(נגד.אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול. 2

 1105055797,98303.09.2013מ "ן בע'אבוג

17:00

הורד )א(נגד.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.אישור מינויו של מר זיו קופ כדירקטור בחברה. 2

מסדר 

היום

מר זיו , אישור החלת המנגנון להקצאת אופציות על הדירקטור הממונה. 3

 לרבות אישור הצעה פרטית 2103, ביולי 10רטרואקטיבית מיום , קופ

.מהותית למר זיו קופ

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

רטרואקטיבית , מר זיו קופ, אישור כתב פטור ושיפוי לדירקטור הממונה. 4

.2103,  ביולי10נכון ליום 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

רטרואקטיבית נכון , מר זיו קופ, אישור כיסוי ביטוחי לדירקטור הממונה. 5

.2103,  ביולי10ליום 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

הורד )א(נגד.אישור מינויו של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה. 6

מסדר 

היום

מר , אישור החלת המנגנון להקצאת אופציות על הדירקטור הממונה. 7

 לרבות אישור הצעה 2103, ביולי 10רטרואקטיבית מיום , עקיבא מוזס

.פרטית מהותית למר עקיבא מוזס

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

, מר עקיבא מוזס, אישור כתב פטור ושיפוי לדירקטור הממונה. 8

.2103,  ביולי10רטרואקטיבית נכון ליום 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

רטרואקטיבית , מר עקיבא מוזס, אישור כיסוי ביטוחי לדירקטור הממונה. 9

.2103,  ביולי10נכון ליום 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני מומחה בחברה"אישור מינוי מחדש של ד.10

אישור המשך תחולת המנגנון המתחדש להקצאת אופציות לדירקטורים .11

.ר מיכאל אנגל"ד, בחברה על הדירקטור החיצוני הממונה מחדש

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ר כנרת לבנת סויצקי כדירקטורית חיצונית "אישור מינוי מחדש של ד.12

.בעלת כשירות מקצועית בחברה

בעד)א(בעד

אישור המשך תחולת המנגנון המתחדש להקצאת אופציות לדירקטורים .13

.ר כנרת לבנת סויצקי"ד, בחברה על הדירקטורית החיצונית הממונה מחדש

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מר , ל ונשיא החברה"הצעה פרטית מהותית על פיה יוקצו אופציות למנכ.14

.עופר חביב

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 )1988(דור אלון אנרגיה בישראל 

1093202מ "בע

554,74503.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 1מבוטלת

 1117688851,47603.09.2013מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 1מבוטלת

 57601712,548,50103.09.2013מ "החברה לישראל בע

11:00

מבוטלת)א(נגד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 1מבוטלת

 11000075,886,97703.09.2013מ "פז חברת הנפט בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

ל "לאשר תיקון להסכם ההעסקה של המנכ,  לעיל1בכפוף לאישור סעיף . 2

ל בגין תקופה של שלוש "ביחס למענק השנתי ולאשר מענק רב שנתי למנכ

.בהתאם לתנאים שנקבעו במדיניות התגמול )2016-2014(שנים 

בעד)א(בעד

 1117795229,22803.09.2013מ "אינטק פארמה בע

11:00

לפיה תוארך , )1סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1מיוחדת

09.02.2016תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(נגד

 3040148,803,97803.09.2013מ "אסם השקעות בע

10:00

בעד)א(נגדאישור מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ר ליאורה מרידור כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 2

 1260118,560,72403.09.2013מ "גלוב בע-גזית

11:00

 31ח המבקר ליום "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו. 1מיוחדת

.2012בדצמבר 

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

כדירקטור , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו מחדש של מר חיים כצמן. 3

בחברה

בעד)א(נגד

ר דירקטוריון "מ יו"כמ, אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ. 4

.כדירקטור בחברה, החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 5

בעד)א(בעד.יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 6

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אהרון סופר. 7

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"מ יו"מ, אישור תנאי כהונתו של מר אריה מינטקביץ. 8

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

16,245,00003.09.2013 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת

 10811246,687,25903.09.2013מ "אלביט מערכות בע

15:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1מבוטלת

.החברות

מבוטלת)א(נגד

 1082379767,16503.09.2013מ "טאואר סמיקונדקטור בע

11:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

, ל החברה"מנכ, אישור תיקון הסכם העסקתו של מר ראסל אלוונגר. 2

.הכוללים בין היתר תיקונים בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה

בעד)א(נגד

בהתאם , ל החברה"מנכ, אישור הקצאת אופציות למר ראסל אלוונגר. 3

.למדיניות התגמול של החברה

בעד)א(נגד

 2600182,516,93303.09.2013מ "אורמת תעשיות בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 2

 1091933152,26603.09.2013מ "גולן מוצרי פלסטיק בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של יונתן מלמד כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(נגדשרה פרקר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעדמינויו לראשונה של מר דורון סטניצקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 6

בעד)א(נגדמינויו לראשונה של מר תמיר מייזלס כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגדמעין כצנלסון כדירקטורית בחברה' מינויו לראשונה של גב. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגדמינויו לראשונה של מר יעקב שן כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגדמינויו לראשונה של מר חיים להט כדירקטור בחברה.10

בעד)א(נגדמינויו לראשונה של מר צור אלון כדירקטור בחברה.11

מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון .12

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

הורד )א(נגדאישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ שער הגולן בהסכם שכירות.13

מסדר 

היום

בעד)א(בעדאישור מדיניות תגמול של החברה.14

 11016661,318,25303.09.2013מ "בבילון בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

5,796,92403.09.2013 

10:00

, אישור מינויו מחדש של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

.לתקופת כהונה שלישית

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון "ליו, אישור מינויו של מר שלמה אליהו בעל השליטה בחברה. 2

.2013 באוקטובר 1החל מיום , החברה

בעד)א(בעד

 2600182,619,47403.09.2013מ "אורמת תעשיות בע

10:30

דיון)א(דיון31.12.2012.דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1שנתית

כמשרד רואה , מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן. 2

.החשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד

 110435530,84603.09.2013מ "רשי בע.י

12:00

אישור החלפת השעבודים הקיימים לטובת המלווה הנוכחי בשעבודים . 1ח א"אג

.זהים

בעד)א(ד"אין חוו

 1270191,172,83208.09.2013מ "מבטח שמיר אחזקות בע

10:00

מבוטלת)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מבוטלת

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מבוטלת)א(בעד

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה. 3

מבוטלת)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה. 4

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה. 5

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עופר גלזר כדירקטור בחברה. 6

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה. 7

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 8

מ "רקח תעשיה פרמצבטית בע

1081009

73,29408.09.2013  

 9:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1שנתית

אישור מינויו של משרד בן דוד כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה . 2

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.ט אלגרבלי כדירקטורית בחברה'ורג'ג' אישור מינויה מחדש של גב. 4

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

בעד)א(נגד.ר רחל מגזני כדירקטורית בחברה"ד' אישור מינויה לראשונה של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל אבנימלך כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן חורש כדירקטור חיצוני בחברה. 8

 74401127,85308.09.2013מ "מעריב החזקות בע

12:00

.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

ח המבקר של החברה "ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"מינוי משרד רו. 2

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

.מינוי מחדש של אביב ברקוביץ כדירקטור. 3

.מינוי מחדש של הילה פז כדירקטורית. 4

.מינוי מחדש של אפרים ארגמן כדירקטור. 5

.מינוי מחדש של אברהם איילון כדירקטור. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

.שינוי שם החברה. 7

.מנהלות. . מנהלות. החלפת תקנון ההתאגדות של החברה. 8

.הענקת כתבי שיפוי לבעלי השליטה ולנושאי משרה בחברה. 9

.לבעלי השליטה ולנושאי משרה בחברה" עסקת מסגרת"אישור .10

.צית"מיכל בריקמן מרום כדח' אישור מינוי גב.11

 1082965669,49408.09.2013מ "אודיוקודס בע

14:00

בעד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול החברה. 1שנתית

ל החברה "מנכ, לאשר תיקון בהסכם ההעסקה של מר שבתאי אדלרסברג. 2

.וחבר הדירקטוריון

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

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 4

 1117688851,47609.09.2013מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

10:00

אישור הארכה של התקשרות החברה בהסכם הניהול עם בעלת השליטה . 1מיוחדת

.מ"חברת הדלק לישראל בע" אלון"

בעד)א(בעד

 6912126,370,64009.09.2013מ "בנק דיסקונט לישראל בע

11:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום . 1מיוחדת
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דיון)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי. 2

אישור מינויים מחדש של משרדי רואה החשבון זיו האפט וסומך חייקין . 3

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את , כרואה חשבון מבקרים משותפים של הבנק

.שכרם

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיווח על שכרם של רואה החשבון המבקרים של הבנק לשנת . 4

כדירקטור , ר הדירקטוריון הבנק"יו, ר יוסי בכר"אישור מינויו מחדש של ד. 5

.בבנק

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר גונן כדירקטור בבנק. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חורחה ספרן כדירקטור בבנק. 7

בעד)א(בעד.יצהר כדירקטור בבנק-חנובר'אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ. 8

בעד)א(בעד.רד מוריס רוברטס כדירקטור בבנק'אישור מינויו מחדש של מר ריצ. 9

בעד)א(בעד.עליזה רוטברד כדירקטורית בבנק' אישור מינויה מחדש של גב.10

אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם .11

. לניהול בנקאי תקין301להוראה 

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של מר יהלי שפי כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם .12

. לניהול בנקאי תקין301להוראה 

בעד)א(בעד

הורד )א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון .13

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון הבנק.14

בעד)א(בעד.אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בבנק.15

ר דירקטוריון "יו, אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של מר  יוסי בכר.16

.בנושא גילום מס בגין הרכב, הבנק

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

 8290103,494,10409.09.2013מ "דלק מערכות רכב בע

10:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1מיוחדת

.2031 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(דיון

ח קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה חשבון "מינוי מחדש של משרד רו. 2

מבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, החברה

בעד)א(בעד

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 3

.החברות

בעד)א(בעד

 7223141,133,17909.09.2013מ "בנק אגוד לישראל בע

12:00

מבוטלת)א(בעד.אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(בעד.ר דירקטוריון הבנק"אישור תוכנית מענקים ליו. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מבוטלת)א(בעד.ל הבנק"אישור תוכנית מענקים למנכ. 3

 53901576,20409.09.2013מ "ן בע"רוטשטיין נדל

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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

נבחרה )א(בעד

חלופה אח

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

חלופה אח

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

חלופה אח

נבחרה )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן בקשי כדירקטור בחברה. 5

חלופה אח

נבחרה )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה בורשטיין כדירקטור בחברה. 6

חלופה אח

בעד)א(בעד.סימה אופיר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר טוביה מרגלית כדירקטור חיצוני בחברה. 8

 7460166,498,50709.09.2013מ "שטראוס גרופ בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור עדכון בתנאי כהונתו של מנכ. 2

בעד)א(בעד2012ל החברה בגין שנת "אישור הענקת רכיב המענק בשיקול דעת למנכ. 3

 108357555,99509.09.2013מ "בע )ו.נ(נעמן גרופ 

10:30

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על . 1מבוטלת

.החברות

מבוטלת)א(נגד

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116755

32,17709.09.2013 

12:30

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח לגבי הסדר החוב המוצע על ידי החברה. 1ח ב"אג

ללא קבלת

מ "גמול חברה להשקעות בע

1116748

1,84309.09.2013 

12:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1ח"אג

נבחרה )א(ד"אין חוו.בנציגות יכהן חבר אחד. 2

חלופה אח

בעד)א(ד"אין חוו.בנציגות יכהנו שני חברים. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינויו של יוסף גרוס כחבר נציגות. 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינויו של יעקב זלינגר כחבר נציגות. 5

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 6

 1106996276,58809.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 10985651,603,15810.09.2013מ "ן בע"רבוע כחול נדל

14:00

מבוטלת)א(נגדאישור מדיניות התגמול. 1מבוטלת

 711010508,31110.09.2013מ "בנק דקסיה ישראל בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 2

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

הורד )א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 3

מסדר 

היום

 2013,-2015אישור תוכנית המענקים לנושאי משרה בבנק לשנים . 4

בהתאם , ר דירקטוריון בבנק"ין המכהן כסגן יו'בהתייחס למר משה קלצ

.למדיניות התגמול של הבנק

הורד )א(נגד

מסדר 

היום



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 2013,-2015אישור תוכנית המענקים לנושאי משרה בבנק לשנים . 5

בהתאם למדיניות התגמול , ל הבנק"בהתייחס למר דוד קאפח המכהן כמנכ

.של הבנק

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

בסך של , ר הדירקטוריון בבנק"ין סגן יו'אישור מענק שנתי למר משה קלצ. 6

.2012ח בגין שנת " אלף ש100

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

ל ומנהל העסקים הראשי בבנק "אישור מענק שנתי למר דוד קאפח מנכ. 7

.2012ח בגין שנת " אלף ש400בסך של 

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

הורד )א(בעד.ר הדירקטוריון"סגן יו, ין'אישור עדכון גובה השכר של מר משה קלצ. 8

מסדר 

היום

ל ומנהל "אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר דוד קאפח מנכ. 9

.העסקים הראשי בבנק

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

מ "יפ סמיקונדוקטור בע'איזיצ

1082544

3,361,00410.09.2013 

11:00

רן גלעדי ' פרופ, אלי פרוכטר, ה בני הניגל"אישור מינויים מחדש של ה. 1שנתית

.קרן שריד כדירקטורים בחברה' והגב

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 2

לרבות ,  אלף מניות חסומות לדירקטורים בחברה90-אישור הענקת כ. 3

.דירקטורים חיצוניים

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.2007אישור תיקון תוכנית התגמול ההוני משנת . 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

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 6

 156018126,33310.09.2013מ "תים בע-מלם

10:00

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1מיוחדת

2012.

דיון)א(דיון

משרד , אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

.ברייטמן אלמגור זוהר

בעד)א(בעד

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

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

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה, יוכבד יעקובי' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.ל החברה היוצא"מנכ, אישור תשלום מענק שנתי למר חיים מזרחי. 6

בתו של מר שלמה , רויטל קליין' אישור מחדש של תנאי העסקתה של גב. 7

.מבעלי השליטה בחברה, איזנברג

בעד)א(בעד

 10923451,109,98410.09.2013מ "תקשורת בע-חלל

14:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  אלף אופציות למר דוד פולק162.5-אישור הקצאה של כ. 2

ל "משנה למנכ,  אלף אופציות למר יצחק שניברג108-אישור הקצאה של כ. 3

.החברה

בעד)א(בעד

 למר דוד 2013אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת . 4

.ל החברה"מנכ, פולק

בעד)א(בעד

מ "מנורה מבטחים החזקות בע

566018

2,670,07510.09.2013 

12:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כרואה חשבון מבקר , מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם גורביץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדליה דורון כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אלה רובינק 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

של גמול הדירקטורים המשולם למר גדליה , בלא שינוי, אישור הארכה. 8

.דורון

בעד)א(בעד

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם להוראות תיקון . 9

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו', אישור הסכם העסקה של מר מנחם גורביץ.10

 )חברה זרה(נורסטאר החזקות אינק 

723007

2,511,30410.09.2013 

11:00

אישור הרחבת גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה . 1שנתית

.בחברה

בעד)א(בעד

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום יום . 2

2012.

דיון)א(דיון

משרד קוסט , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 3

.פורר גבאי את קסירר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה ארליך כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול לחברה. 5

וואן טכנולוגיות 

161018מ "בע)טי.אס.או(תוכנה

457,18310.09.2013 

11:00

בעדצד קשור.תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

בעדצד קשור.תיקון כתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה. 2

מ "כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע

1104280

794,47110.09.2013 

12:00

אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 1. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

 7630112,099,76910.09.2013מ "אחזקות בע. י.ב.י.פ

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור תיקון תקנון החברה. 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 הרי קופר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.דבי ספיריה כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 8

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012ח המבקר לשנת "דיווח על שכר רו. 9

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהושע בונס כדירקטור חיצוני בחברה.11

 7390371,588,18210.09.2013מ "אלקטרה בע

12:00

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 1מבוטלת

 7770373,108,48410.09.2013מ "שופרסל בע

13:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.מר איציק אברכהן, ל החברה"אישור תוכנית המענק השנתי למנכ. 2

בעד)א(בעד.מר איציק אברכהן, ל החברה" למנכ2112אישור מענק בגין שנת . 3

מ "כלל החזקות עסקי ביטוח בע

224014

3,688,18610.09.2013 

12:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 

593038מ "בע

5,555,27410.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מבוטלת

 4450151,099,19710.09.2013מ "טי בע.מטריקס אי

10:30

מבוטלת)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מבוטלת

גבאי את קסירר כרואי החשבון , פורר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, של החברה

מבוטלת)א(בעד

מבוטלת)א(בעד.ה גיא ברנשטיין"אישור מינויים מחדש של ה. 3

מבוטלת)א(בעד.ה אליעזר אורן"אישור מינויים מחדש של ה. 4

מבוטלת)א(בעד.ה אייל בן שלוש"אישור מינויים מחדש של ה. 5

מבוטלת)א(בעדה פיני גרינפלד"אישור מינויים מחדש של ה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון . 7

 1084698574,65710.09.2013מ "חילן בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור חידוש פוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים. 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 רמי אנטין כדירקטור בחברה. 3

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

הורד )א(בעד.דורית סלינגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 5

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר מירון אורן כדירקטור בחברה. 6

 10930799,72210.09.2013מ "גול פרטנרס בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 1082312874,49211.09.2013מ "יק תעשיות תכנה בע'מג

10:00

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעדנעמית סלומון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה. 3

הורד )א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 4

מסדר 

היום

בעד)א(נגד2007אישור תיקון תוכנית האופציות של החברה משנת . 5

נעמית סלומון המועמדת לכהונה מחדש ' אישור תנאי כהונתה של גב. 6

כדירקטורית בחברה

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(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

 110346485,38311.09.2013מ "אורתם סהר הנדסה בע

14:00

מבוטלת)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון . 1מבוטלת

 10941191,617,19211.09.2013מ "קמהדע בע

14:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על . 1מיוחדת

החברות

נגד)א(נגד

 77101419,81911.09.2013מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

10:00

בעד)א(בעדמינויו מחדש של מר אהרן הילדסהימר כירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 1096148492,06311.09.2013מ "בע. ק.קבוצת גולף א

10:00

אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 1מבוטלת

אילנה קאופמן אשר ' הגב, לית החברה"לרבות אישור המענק למנכ, בחברה

.תהיה בתוקף כל עוד מדיניות התגמול תהיה בתוקף

מבוטלת)א(נגד

 813014970,13811.09.2013מ "מפעלי ברונוס בע-סנו

11:00

דיון)א(דיון.2012הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1מיוחדת

 ואישור 2013 - 2012אישור מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר לשנים . 2

.שכרו

בעד)א(בעד

 )ר הדירקטוריון"יו(אישור מינויו מחדש של מר ברונו לנדסברג כדירקטור . 3

.בחברה

בעד)א(בעד

ר "יו. ס(אישור מינויו מחדש של מר אלכס לנדסברג כדירקטור . 4

.בחברה )הדירקטוריון

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה נסרדישי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון . 9

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ- אישור עדכון תנאי העסקתו של מר יובל לנדסברג .10

אישור עדכון תנאי העסקה של הגברת תמר לנדסברג מנהלת פיתוח .11

.עסקי

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ר דירקטוריון סנו "איה שחר ליו' אישור מינויה ותנאי העסקתה של גב.12

במקום תפקידה כיום  )%100חברה בת בבעלות מלאה (מ "אינטרנשיונל בע

.ל חברת סנו אינטרנשיונל"כמנכ

בעד)א(בעד

 111947813,715,94911.09.2013מ "קבוצת עזריאלי בע

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון . 1מיוחדת

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

בעד)א(בעדהרוב. 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 כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעדחנובר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ. 7

בעד)א(בעד.ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון ברייטמן אלמגור כמשרד רואה . 9

.החשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד

 108412811,698,28811.09.2013מ "קבוצת דלק בע

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר אסי ברטפלד2012אישור הענקת מענק בגין שנת . 2

 7670123,003,30411.09.2013מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד

מ "אוצר התישבות היהודים בע

601013

616,84211.09.2013 

11:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על . 1מיוחדת

החברות

בעד)א(בעד

 1210079150,16011.09.2013מ "קרדן ישראל בע

11:00

חברה בת של , מ"אישור התקשרות רדיו קול חי משדרים באמונה בע. 1מיוחדת

.קרוב של בעל שליטה בחברה, בהסכם העסקה עם מר עדו ליבוביץ, החברה

בעד)א(בעד

א לחוק 267כמשמעותה בסעיף , אישור מדיניות התגמול של החברה. 2

.החברות

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 694034995,98111.09.2013מ "אלקו החזקות בע

12:00

, אישור מדיניות תגמול לעניין כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה. 1מבוטלת

. לחוק החברות20בהתאם לתיקון 

מבוטלת)א(נגד

 10810823,466,67511.09.2013מ "פרוטרום תעשיות בע

12:00

מבוטלת)א(דיון31.12.2012.דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום . 1מבוטלת

מבוטלת)א(בעד.ון פרבר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 2

מבוטלת)א(בעד.מאיה פרבר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

מבוטלת)א(בעדסנדרה פרבר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מהנב האבדהאלדן כדירקטור בחברה. 5

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור בחברה. 6

אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואה . 7

.החשבון המבקר של החברה

מבוטלת)א(בעד

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון . 8

אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מבעלי . 9

.השליטה או קרובו

מבוטלת)א(בעד

מ "ן יזום ופיתוח בע"קרדן נדל

1118447

273,25711.09.2013 

12:00

בעד)א(נגד.ר הדירקטוריון היוצא"יו, אישור תשלום פיצוי הסתגלות למר איתן סורוקה. 1מיוחדת

 א לחוק 267כמשמעותה בסעיף , אישור מדיניות התגמול של החברה. 2

.החברות

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 767038011.09.2013הפניקס 

16:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד

 265017127,54911.09.2013מ "יס בע'אורביט טכנולוג

17:00

דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

2102

דיון)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר זאב שטיין כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.ענת גור אל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל בר חיים כדירקטור בחברה. 5

גבאי את קסירר , פורר, אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 6

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו2012כרואה החשבון המבקר לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד .2102אישור הכרזה על דיבידנד סופי לשנת . 7

 1082510780,56311.09.2013מ "גילת רשתות לווין בע

14:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות התגמול. 1מיוחדת

 1112911011.09.2013' לידקום אינט סדרה א

11:00

כנאמן למחזיקי אגרות " מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע"אישור מינויו של . 1ח"אג

.מ"בע )1975(במקום הרמטיק נאמנות , של החברה )'סדרה א(החוב 

בעד)א(בעד

 1115096011.09.2013 1חש ' לידקום אינט א

11:00

ח א "אג

8/09חש 

בעד)א(ד"אין חוו.מ לנושי אגרות החוב חלף הרמטיק"מינוי רזניק פז נבו נאמנויות בע. 1

 1117548011.09.2013 2חש ' לידקום אינט א

11:00

ח א "אג

חש 

12/09

בעד)א(ד"אין חוו.מ לנושי אגרות החוב חלף הרמטיק"מינוי רזניק פז נאמנויות בע. 1

 3190014011.09.2013מ "פטרו גרופ בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.בעד חלופה ראשונה- מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

נבחרה )א(ד"אין חוו.בעד חלופה שנייה- מתן הוראות לנאמן. 2

חלופה אח

קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר אישור ההסדר בין החברה . 3

.לנושיה ולבין בעלי מניותיה

בעד)א(ד"אין חוו

 1103506214,41712.09.2013מ "בע. מ.אוריין ש

10:00

בעד)א(בעד.פז כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר אופיר פינס. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן חור כדירקטור בחברה. 2

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רונן אזולאי כדירקטור בחברה. 3

מסדר 

היום

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

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

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

בעד)א(בעד.אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 8

אורלי זילברמן המועמדת לכהונה מחדש ' אישור תנאי כהונתה של הגב. 9

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד דגן כדירקטור חיצוני בחברה.10

אישור תנאי כהונתו של מר דוד דגן המועמד לכהונה מחדש כדירקטור .11

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

למר רונן אזולאי המכהן , ח" אלף ש100אישור תשלום מענק בסך של .12

בגין , המכהן גם כדירקטור בחברה, ל החברה"ל ייצוא ומשנה למנכ"כסמנכ

.2012ל החברה בשנת "ל ייצוא ומשנה למנכ"כהונתו כסמנכ

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

 1084557869,04712.09.2013מ "נובה מכשירי מדידה בע

17:00

אישור מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי . 1שנתית

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 2

, אישור הארכת תקופת המימוש של האופציות שהוענקו למר גבי זליגסון. 3

.2015 באוקטובר 15עד ליום , ל החברה"לשעבר נשיא ומנכ

בעד)א(נגד

ל "המכהן כנשיא ומנכ, אישור תנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים. 4

.החברה

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 מיכאל ברונשטין כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלון דומניס כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה. 7

 6990171,401,29012.09.2013מ "חברה לנכסים ולבנין בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.סגי איתן' גב, ל החברה"אישור תוכנית המענק השנתי למנכ. 2

בעד)א(בעד.ל החברה" למנכ2012אישור השלמת מענק בגין שנת . 3

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

1,830,89012.09.2013 

14:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעדמר אבי יעקובוביץ, ל החברה"אישור תוכנית המענק השנתי למנכ. 2

 11015343,871,81912.09.2013מ "סלקום ישראל בע

16:00

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד

 1085166433,53212.09.2013מ "סרגון נטוורקס בע

12:00

בעד)א(נגד לחוק החברות02אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 1שנתית

בעד)א(נגד.2013ל החברה עבור שנת "אישור מענק כספי ותגמול הוני למנכ. 2

בעד)א(בעדאישור שינוי תנאי כהונתו של מר יוסף עצמון דירקטור 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

מ "אלקטרה מוצרי צריכה בע

5010129

918,07312.09.2013 

12:00

בהתאם , אישור מדיניות התגמול של החברה- אישור מדיניות תגמול . 1מבוטלת

.א לחוק החברות267להוראות סעיף 

מבוטלת)א(נגד

 3230143,495,42512.09.2013מ "מליסרון בע

10:00

אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

ר הדירקטוריון בהתאם להוראות מדיניות "אישור עדכון בתנאי כהונת יו. 2

.התגמול

בעד)א(בעד

ל החברה בהתאם להוראות מדיניות "אישור עדכון בתנאי כהונת מנכ. 3

.התגמול

בעד)א(בעד

 103010219,40312.09.2013מ " בע1טיב טעם הולדינגס 

10:00

בעד)א(בעד.טל כדירקטור חיצוני בחברה-אישור מינויו מחדש של מר ראובן אבי. 1מיוחדת

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, החשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חגי שלום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל כרמון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהרון מידן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אסף גרוס כדירקטור בחברה. 7

 1081843848,87512.09.2013מ "מיטב דש השקעות בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 צבי סטפק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבנר סטפק כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי באשר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה נחמיאס כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.יק כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ.10



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר דוד ברוך כדירקטור .11

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה.12

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון .13

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב.14

  60461117,785,76312.09.2013מ "בנק לאומי לישראל בע

 9:00

מבוטלת)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 1מבוטלת

, ל הראשי של הבנק"ר הדירקטוריון ולמנכ"אישור תוכנית מענקים ליו. 2

.בהתאם להוראות מדיניות התגמול של הבנק

מבוטלת)א(בעד

בהתאם , ל הראשי של הבנק"אישור עדכון תנאי העסקה של המנכ. 3

.להוראות מדיניות התגמול של הבנק

מבוטלת)א(בעד

מבוטלת)א(בעד.אישור תיקון תקנון הבנק. 4

, ל הראשי בבנק"אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו לדירקטורים והמנכ. 5

.בהתאם להוראות מדיניות התגמול של הבנק

מבוטלת)א(בעד

אשרור מינויו של מר חיים סאמט כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראות . 6

.חוק החברות

מבוטלת)א(בעד

 66257722,783,32712.09.2013מ "בנק הפועלים בע

10:00

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק לשנה . 1מיוחדת

 ובדוח הדירקטוריון על מצב עסקי הבנק 2012 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

.2012 בדצמבר 31ליום 

דיון)א(דיון

רואי חשבון ושל סומך , אישור מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט. 2

רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של הבנק עד תום האסיפה , חייקין

.הכללית השנתית הבאה של הבנק

בעד)א(בעד

הורד )א(בעד.אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק. 3

מסדר 

היום

דירקטורית "מלי ברון כשהיא נחשבת ל' אישור מינויה מחדש של גב. 4

.301כמשמעות ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי תקין " חיצונית

בעד)א(בעד

" דירקטור חיצוני"אישור מינוי מחדש של מר יעקב פאר כשהוא נחשב ל. 5

301כמשמעות ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי תקין 

בעד)א(בעד

 10972601,447,61812.09.2013מ "ביג מרכזי קניות בע

11:00

דיון)א(דיון280דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון . 2

.2012המבקר ואישור שכרו לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהודה נפתלי כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של 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 עזריאלי גונן כדירקטור חיצוני בחברה. 7

בעד)א(בעד.שרון שוופי כדירקורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 8

הורד )א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון . 9

מסדר 

היום

 55501141,09612.09.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:00

 9,880,000- ב , 1בעקיפין ובמישרין , אישור למכירת החזקות החברה. 1מיוחדת

 מהונה המונפק %64- המהוות כ, כל אחת. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות 

מ"של תפוז אנשים בע

בעד)א(בעד

 10816031,117,11112.09.2013מ "פלסאון תעשיות בע

10:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד

 400010129,52412.09.2013מ "אחים דוניץ בע

11:00

בעד)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי גרודר כדירקטור חיצוני בחברה. 2

אילנה יחזקאל כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור מינויה לראשונה של הגב. 3

.בחברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נסים , רם דוניץ, דב דוניץ, ה יעקב דוניץ"אישור מינויים מחדש של ה. 4

.אחיעזרא

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן סבו טבת את כהן טבח כמשרד רואי . 5

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

נגד)א(בעד

בעד)א(נגד.2013קביעת מסגרת חלוקת דיבידנד לשנת . 6

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 7

.החברות

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ר הדירקטוריון בהתאם להוראות מדיניות "אישור עדכון בתנאי כהונת יו. 8

.התגמול

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ר הדירקטוריון בהתאם להוראות מדיניות "אישור עדכון בתנאי כהונת סגן יו. 9

.התגמול

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

ל החברה בהתאם להוראות מדיניות "אישור עדכון בתנאי כהונת מנכ.10

.התגמול

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור עסקת מסגרת לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים.11

מ "בע)1985(פורמולה מערכות 

256016

1,259,92812.09.2013 

10:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרק פנק כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזולבסקי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.דפנה כהן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

הורד )א(נגד.אישור מדיניות התגמול. 4

מסדר 

היום

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 5

.החשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

6,033,98512.09.2013  

 9:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל" למנכ2013אישור מענק שנתי בגין . 2

  3390044012.09.2013' קמן אחזקות סדרה א

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסכם הפשרה על כל הוראותיו. 1ח"אג

  3390135012.09.2013' קמן אחזקות סדרה ב

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסכם הפשרה על כל הוראותיו. 1ח"אג

  3390168012.09.2013מ "קמן אחזקות בע

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסכם הפשרה על כל הוראותיו. 1ח"אג

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

146,78212.09.2013 

12:00

מתן דיווח על ידי הנציגות בדבר עסקת דואט והפעולות שננקטו בעניין . 41ח "אג

.עסקה זו

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

15,76012.09.2013 

12:00

מתו דיווח על ידי הנציגות בדבר עסקת דואט טוהפעולות שננקטו בעניין . 1ח"אג

.עסקה זו

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "בע )1993(ישאל אמלט השקעות 

1102854

012.09.2013 

10:00

טרם )א(ד"אין חוו.מתן דיווח וקיום התייעצות. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

 6490123,089,55015.09.2013מ "כור תעשיות בע

12:30

למטרת הפיכתה של כור , ש"מיזוג משולש הופכי בין חברת כור לדסק. 1מיוחדת

.תמורת תשלום מזומן לבעלי המניות של כור, לחברה פרטית

בעד)א(בעד

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

1,760,76515.09.2013 

13:00

חברה ייעודית , מ" בע2013מיזוג -ש"אישור התקשרות החברה ודסק. 1מיוחדת

בעסקת מיזוג , חברת בת של החברה, מ"עם כור תעשיות בע )100%(

י "בעקבותיה תהפוך כור לחברה פרטית אשר כל הון המניות שלה יוחזק ע

.החברה

בעד)א(בעד

 719016841,96115.09.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

מ "איי ביומדיקל סולושינס בע.אן.די

1103852

31,37016.09.2013 

12:00

בעד)א(בעד.רלי שביט כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1115195143,67816.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות ותיקון שטר הנאמנות של . 1ח"אג

וכן לא לנקוט בכל תביעה ולהורות לו להתנגד לכל . 'אגרות החוב סדרה ב

.הליך המנוגד להסכמות דלעיל

בעד)א(ד"אין חוו

אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר אשר עקרונותיו . 2

3/9/2013.פורסמו על יד החברה בדיווח מיידי מיום 

בעד)א(ד"אין חוו

 1115187108,49416.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות ותיקון שטר הנאמנות של . 1ח"אג

וכן לא לנקוט בכל תביעה ולהורות לו להתנגד לכל . 'אגרות החוב סדרה ב

.הליך המנוגד להסכמות דלעיל

בעד)א(ד"אין חוו

 111520353,82416.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.שינוי של שטר הנאמנות. 1ח"אג

 1115211107,29916.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות ותיקון שטר הנאמנות של . 1ח"אג

וכן לא לנקוט בכל תביעה ולהורות לו להתנגד לכל . 'אגרות החוב סדרה ב

.הליך המנוגד להסכמות דלעיל

בעד)א(ד"אין חוו

 1115674203,42316.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות ותיקון שטר הנאמנות של . 1ח"אג

וכן לא לנקוט בכל תביעה ולהורות לו להתנגד לכל . 'אגרות החוב סדרה ב

.הליך המנוגד להסכמות דלעיל

בעד)א(ד"אין חוו

 112081556,67716.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות ותיקון שטר הנאמנות של . 1ח"אג

וכן לא לנקוט בכל תביעה ולהורות לו להתנגד לכל . 'אגרות החוב סדרה ב

.הליך המנוגד להסכמות דלעיל

בעד)א(ד"אין חוו

 112344798,12116.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

קבלת החלטה מיוחדת לגבי מתן הסכמת מחזיקי אגרות החוב בקשר . 1ח"אג

.להחלפת הבטוחות העומדות לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר. 2

אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בכפוף לקבלת . 3

.ההסתייגויות

בעד)א(ד"אין חוו

 112345466,76816.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

קבלת החלטה מיוחדת לגבי מתן הסכמת מחזיקי אגרות החוב בקשר . 1ח"אג

.להחלפת הבטוחות העומדות לטובת מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר. 2

אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בכפוף לקבלת . 3

.ההסתייגויות

בעד)א(ד"אין חוו

 112346263,58116.09.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

קבלת החלטה מיוחדת לגבי מתן הסכמת מחזיקי אגרות החוב בקשר . 1ח"אג

.להחלפת הבטוחות העומדות לטובת מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר. 2

אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בכפוף לקבלת . 3

.ההסתייגויות

בעד)א(ד"אין חוו

 698024777,66116.09.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג

 111476835,84216.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 555009028,16916.09.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח והתייעצות. 1מבוטלת

 5550124016.09.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח והתייעצות. 1מבוטלת

 55501086,66116.09.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח והתייעצות. 1מבוטלת

 5550132016.09.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח והתייעצות. 1מבוטלת

 555011620,07116.09.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח והתייעצות. 1מבוטלת

 5550140016.09.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

12:00

מבוטלתמבוטלת.דיווח והתייעצות. 1מבוטלת

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

702,57317.09.2013 

11:00

מבוטלת)א(נגד.פרידמן )הרש(מר חיים , ר דירקטוריון החברה"אישור התגמול החודשי ליו. 1מבוטלת

מבוטלת)א(נגד.פרידמן )הרש(מר חיים , ר דירקטוריון החברה"אישור החזר הוצאות ליו. 2

מר אורי , אישור תשלום תגמול בעבור שירותים לדירקטור לשעבר בחברה. 3

.בר

מבוטלת)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 10852081,080,52417.09.2013מ "קומפיוגן בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 1נדחית

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על . 2

.החברות

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.שיפוי וכסוי ביטוח אחריות כמקובל בחברה, כתבי פטור, אישור מתן גמול. 3

בעד)א(נגד.ל החברה"ר דירקטוריון החברה ומנכ"אישור הענקת אופציות ליו. 4

דיון)א(נגד.ככל שיועלו, דיון והצבעה בנושאים אחרים שיעולו במהלך הישיבה. 5

 10807203,77117.09.2013מ "די מדיקל אינדסטריס בע

10:00

בעד)א(נגד.אישור הצעת הסדר נושים. 1נדחית

מ "אדגר השקעות ופיתוח בע

1820083

650,24117.09.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמיר פלג כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

אישור מתן כתב שיפוי למר אמיר פלג ,  לעיל1בכפוף לאישור סעיף . 2

וכן הכללתו בפוליסת , המועמד לכהונה מחדש כדירקטור חיצוני בחברה

.ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ציפי קרפל כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.ק כדירקטור בחברה'אישור מינויו לראשונה של מר יוסי קוצ. 9

ק 'אישור הענקת כתב שיפוי למר יוסי קוצ,  לעיל9בכפוף לאישור סעיף .10

וכן הכללתו בהסדר הביטוח , המועמד לכהונה ראשונה כדירקטור בחברה

.לדירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי .11

.החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .12

 568014287,05417.09.2013מ "ספקטרוניקס בע

10:00

בעד)א(בעד.חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מדיניות תגמול. 2

הדסית ביו החזקות - בי אל ' אייץ

1095405מ "בע

36,31217.09.2013 

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

 1090810017.09.2013מ "גלבוע דולר בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.מ כנאמן לאגרות החוב"מינוי משמרת חברה לנאמנות בע. 1ח"אג

 3190121,24717.09.2013מ "פטרו גרופ בע

10:30

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר. 1מיוחדת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

017.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.לאשר את תיקון הסכם דולפין. 1מבוטלת

 7360035017.09.2013' אידיבי אחזקות ב

10:00

מבוטלתמבוטלת.לאשר את תיקון הסכם דולפין. 1מבוטלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

47,04917.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.לאשר את תיקון הסכם דולפין. 1מבוטלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360167

017.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.לאשר את התיקון הסכם דולפין. 1מבוטלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

376,16517.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.לאשר את תיקון הסכם דולפין. 1מבוטלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

19,91217.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.לאשר את התיקון להסכם דולפין. 1מבוטלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360175

017.09.2013 

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.לאשר את תיקון הסכם דולפין. 1מבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "חברת פלסטופיל הזורע בע

1092840

76,12722.09.2013 

10:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אסף בר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אוריאל גינוסר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צביקה רמות כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלון פלד כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.נועה לביד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר ארז ברקאי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעדאישור מינויו לראשונה של מר אריה וייסברג כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר דב עופר כדירקטור בחברה. 9

זיו האפט כמשרד רואי החשבון BDO אישור מינויו מחדש של משרד  11.10.

.המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת חדש לדיווח מס מאוחד.11

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון פעיל של החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה של יו.12

  10819423,518,60122.09.2013מ "שיכון ובינוי בע

 9:30

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון . 1נדחית

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור תנאי וכהונה והעסקה של מר עופר קוטלר. 2

ר דירקטוריון "יו, אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר משה לחמני. 3

.הכוללים מענקים שנתיים ותגמול הוני, החברה

בעד)א(בעד

 43301150,09922.09.2013מ "מיקרומדיק טכנולוגיות בע

11:00

בעד)א(בעד.ל החברה"לתפקיד מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר סטיבן איתן. 1מיוחדת

, סוזנה נחום זילברברג'  אופציות לא סחירות לגב234,399אישור הענקת . 2

.ר הדירקטוריון"סגנית יו

בעד)א(בעד

ל "סמנכ,  אופציות לא סחירות למר איתי בר נתן78,132אישור הענקת . 3

.הכספים של החברה

בעד)א(בעד

 1097088023.09.2013מ "יורו גלוב בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

 3830184,70924.09.2013מ "אתלון השקעות בע

16:00

 לתקנון 11הגדלת ההון הרשום של החברה ובהתאם לעדכן את תקנה . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

מ "בע )1982(ארן מחקר ופיתוח 

1085265

58,63229.09.2013 

10:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20פ תיקון "אישור מדיניות תגמול החברה ע. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רן סתו כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם זכאי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורית סתו כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אמנון זכאי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור בחברה. 6

 כמשרד רואי חשבון BDOאישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט . 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

  49601838,07829.09.2013מ "קולפלנט אחזקות בע

 9:30

דיון)א(דיון.2012דיון 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.ארזי כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר אפי כהן. 3

בעד)א(נגד.עודד שוסיוב כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רן נוסבאום כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.ר אלון דומניס כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר תומר קריב כדירקטור בחברה. 7

ר "יו, ארזי-אישור ביצוע הפחתת שכר ואישור תגמול הוני למר אפי כהן. 8

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

מדען , עודד שוסיוב' אישור ביצוע הפחתת שכר ואישור תגמול הוני לפרופ. 9

.ראשי ודירקטור בחברה

בעד)א(נגד

ל "מנכ, אישור ביצוע הפחתת שכר ואישור תגמול הוני למר יחיאל טל.10

.החברה

בעד)א(בעד

וכן , אישור מתן פטור ושיפוי למר תומר קריב המכהן כדירקטור בחברה.11

.הכללתו בהסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה

בעד)א(נגד

 48602798,31829.09.2013מ "מרתון השקעות בע

10:00

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור תיקון הסכם העסקתו של מר רפאל סילמן. 1מיוחדת

  1096171104,53529.09.2013מ "מדיגוס בע

 8:00

, אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר כריסטופר רולנד. 1מיוחדת

ל החברה"לתפקיד מנכ

בעד)א(נגד

בעל , ר אלעזר זוננשיין"אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ד. 2

.ל תפעול בחברה"לתפקיד סמנכ, השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בעל השליטה , ר אלעזר זוננשיין" לד2012אישור מתן מענק בגין שנת . 3

.בחברה

בעד)א(נגד

בעל השליטה , ר אביאל רועי שפירא"הארכת הסכם ההעסקה עם ד. 4

.לתפקיד מנהל רפואי בחברה, בחברה

בעד)א(בעד

, בעל השליטה בחברה, הארכת הסכם ההעסקה עם מר מנשה זוננשיין. 5

מנהל המחקר והפיתוח של החברה

בעד)א(בעד

ר אביאל " לד2013אישור קביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי בגין שנת . 6

.רועי שפירא

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. למר מנשה זוננשיין2013קביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי בגין שנת . 7

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

בעד)א(בעד.ר ניסים דרוויש כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארז חיימוביץ כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר רבינוביץ כדירקטור בחברה.11

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר כריסטופר רולנד כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.ענת נשיץ כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.13

מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של .14

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.גדלת הון החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.15

אפרת ונקרט כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב.16

.בחברה

בעד)א(בעד

ונקרט והכללתה בפוליסת ביטוח ' אישור מתן התחייבות לפטור ושיפוי לגב.17

.אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה

בעד)א(נגד

ייעוד מניות מתוך ההון הרשום להקצאה , אישור תוכנית אופציות לעובדים.18

.על פי התכנית

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם לתיקון .19

 505016491,25129.09.2013מ "גרופ בע. או.די.איי

10:30

אישור התקשרות החברה וחברת בת שבבעלותה בהסכם עם צד שלישי . 1מיוחדת

.בעסקת רכישת מניות והלוואה כנגד תשלום במזומן והקצאת מניות

בעד)א(בעד

 280016631,99329.09.2013מ "קסטרו מודל בע

14:00

חות " ודיון בדו2012חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת "הצגת הדו. 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום "הכספיים ובדו

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.אסתר רוטר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(נגד.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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כרואה החשבון ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות. 6

המבקר של

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור התקשרות בהסכם העסקה עם קרוב של בעלי השליטה בחברה. 7

 6490123,118,96529.09.2013מ "כור תעשיות בע

16:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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(נגד.רגינה אונגר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 4

, ל החברה"מנכ, למר רענן כהן )מענק(אישור תנאי תגמול משתנה . 5

.בהתאם למתווה מדיניות התגמול

בעד)א(בעד

 288019412,84529.09.2013מ "קבוצת סקופ מתכות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל שילה כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מתתיהו דב כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי , אישור מינויו מחדש של משרד קוסט. 5

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 6

 110435532,20729.09.2013מ "רשי בע.י

12:30

 ובהתאמה את 1.10.13להורות לנאמן לדחות את יום האקס הקבוע ליום . 1ח א"אג

 45 לפרק זמן של עד 13.10.13מועד תשלום הקרן והריבית הקבוע ליום 

.ימים

בעד)א(ד"אין חוו

 698024782,39529.09.2013מ "פולאר השקעות בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים. 1'ח ו"אג

 6980296029.09.2013מ "פולאר השקעות בע

14:00

ח ו "אג

1/12חש 

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים. 1

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

49,46529.09.2013 

16:00

אישור התקשרות השותפות בהסכמים למכירה של זכויות השתתפות . 1מיוחדת

ולהסמיך את נציגי השותף הכללי לסכם את פרטי , "שמן "387/ברישיון 

.ההסכם כאמור

בעד)א(בעד

מ "אלון רבוע כחול ישראל בע

1082551

929,29830.09.2013 

10:30

בעד)א(בעדאישור מדיניות התגמול. 1נדחית

ל משותף "לימור גנות המכהנת כמנכ' אישור תנאי העסקתה של גב. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

, אישור תנאי כהונתו מחדש של מר דוד ויסמן בעל השליטה בחברה. 3

.ומקבל ההחלטות בה, ל החברה"המכהן כמנכ

בעד)א(בעד

 278010162,09730.09.2013מ "סל בע-ביו

12:00

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים. 1מיוחדת

הורד )א(נגד.אישור מינויו של מר ששון דראל כדירקטור בלתי תלוי לחברה. 2

מסדר 

היום

בעד)א(בעדמר יאיר אלוני, ר דירקטוריון החברה"אישור הענקת שכר שליו. 3

 42101648,43330.09.2013מ "נתנאל גרופ בע

10:00

אישור התקשרות בין חברה פרטית בבעלות בעלת השליטה בחברה לבין . 1שנתית

בדבר העמדת אמצעי בניה לחברה הקבלנית  )'צד ג(חברה קבלנית 

.שהתקשרה בהסכם בניה עם החברה ביחס לבניית פרויקטים של החברה

בעד)א(נגד

אישור הארכת התקשרות החברה בחוזה מסגרת לשירותי שיווק ופרסום . 2

.חברה פרטית בבעלות בעלת השליטה בחברה, מ נתנאל.ד.עם א

בעד)א(נגד

מ .ד.אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם החזר הוצאות עם א. 3

.חברה פרטית בבעלות בעלת השליטה בחברה, נתנאל

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה עם מר דני נתנאל מבעלי השליטה בחרה בקשר . 4

.ל החברה"עם העמדת שירותיו כמנכ

בעד)א(נגד

לרבות בדוח התקופתי ובדוח , דיון בדוחות הכספיים של החברה. 5

.הדירקטוריון

דיון)א(דיון



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

כרואה ' פיק קריכלי ושות, ח עובדיה"אישור מינויו מחדש של משרד רו. 6

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, החשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אירן מלכי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי פלד כדירקטור בחברה.10

 108111698,16730.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

11:00

הורד )א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זיסר כדירקטור בחברה. 1שנתית

מסדר 

היום

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

מסדר 

היום

הורד )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דויד רובנר כדירקטור בחברה. 3

מסדר 

היום

הורד )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה ליאון כדירקטור בחברה. 4

מסדר 

היום

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

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי טרופ כדירקטור חיצוני בחברה. 6

אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור כמשרד רואה . 7

.החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 8

31.12.2012.ביום 

דיון)א(דיון

 112447841,35730.09.2013מ "בע )2011(קרדן יזמות 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

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

כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה  )יאנג

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. 5

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לחמש שנים לכיסוי אחריות . 6

.הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה

בעד)א(בעד

 111476836,96230.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

 109878945,73830.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

 1127851030.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

ח א "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1

 10988054,96630.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

נגד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

 שלעיל הינה 1' ככל שעמדת מחזיקי אגרות החוב בסגרת הצעה מס. 2

להורות לנאמן למסור לבית -להתנגד לבקשת החברה לאישור ההסדר

.המשפט

בעד)א(ד"אין חוו

 1127869030.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

ח ב "אג

2/13חש 

נגד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1

 שלעיל הינה 1' ככל שעמדת מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצבעה מס. 2

.להורות לנאמן למוסור לבית המשפט-להתנגד לבקשת החבר לאישור הסדר

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1098797105,35830.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנמאנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

 1106996295,61530.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

 110722621,32030.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

 110723494,61930.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

 1118629167,09030.09.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. 1ח"אג

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

1,162,31801.10.2013 

11:00

, אישור הגדלת הון המניות של החברה, )4-2(בכפוף לאישור סעיפים . 1מיוחדת

.ותיקון תקנון החברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

אישור תשלום הגדלת הערך הנקוב , )4- ו3 1,(בכפוף לאישור סעיפים . 2

.אירו'  מ3.5בסך של , מתוך קרן פרמיה על המניות

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

אישור הפחתת הון המניות של החברה , )4- ו2 1,(בכפוף לאישור סעיפים . 3

.ותיקון תקנון החברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

אישור תשלום החזר ההון לבעלי המניות , )3-1(בכפוף לאישור סעיפים . 4

.של החברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

ר "יו, אישור מינויו של מר יוסי הרמן, )4-1(בכפוף לאישור סעיפים . 5

.לעיל )4-1(לביצוע הפעולות כמפורט בסעיפים , דירקטוריון החברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

 כמשרד רואי IUS Statutory Auditsאישור מינויו מחדש של משרד . 6

החשבון המבקרים של החברה האחראים לביקורת הדוחות השנתיים של 

 וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי 2013,החברה לשנת 

. בהתאם לדין הולנדי2013,של החברה בשנת 

בעד)א(בעד

 314013345,97301.10.2013מ "בע )אדיר יהושע(דנאל 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה. 2

נמכרה )א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה. 3

ההחזקה

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן אשנר כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.דפנה אליאס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש 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

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 8

בעד)א(נגד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן ישראלי. 9

 108143958,55701.10.2013מ "לודן חברה להנדסה בע

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

 Baker(כהן טבח & טבת , סבו, עידן, מינויו מחדש של משרד הורוביץ. 2

Tilly(  כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה

.לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבי וינטר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגדאישור החלפת תקנון החברה. 6

לרבות אלו שהינם בעלי , אישור מתן פטור ושיפוי לנושאי משרה בחברה. 7

.שליטה בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.אישור עסקת מסגרת לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

ל משותף "קרוב של מנכ, אישור התקשרות החברה עם מר עמרי הראל. 9

שהינה , מ"בתפקיד מנהל תפעול בחברת שימקוטק בע, ובעל שליטה בחברה

.חברת בת

בעד)א(נגד

ל "קרובת משפחה של מנכ, לירון גרבר' אישור התקשרות החברה עם גב.10

.בתפקיד עוזרת ליועץ המשפטי בחברה, משותף ובעל שליטה בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון .11

  1105097469,70401.10.2013מ "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 2012, בדצמבר 31ביום 

.החשבון המבקר

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.גלית מלול כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.ר רענן כהן כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 9

 168013644,04001.10.2013מ "אחזקות בע. ע.נטו מ

10:00

 לרבות 2012,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

.דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר

דיון)א(דיון

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

בעד)א(נגד.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(בעד.נסקי כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה פלדמן כדירקטור בחברה. 6

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 7

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1081074244,40001.10.2013מ "איסתא ליינס בע

10:00

ר דירקטוריון "לתפקיד יו, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שחר בוצר. 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

 25701411,82601.10.2013מ "נפקו סטאר בע

10:00

בעד)א(בעד. לתזכיר החברה4 בתקנון החברה וסעיף 9פיצול הון ותיקון סעיף . 1מיוחדת

 719007713,25301.10.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 7190184001.10.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

מבוטלת)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1מבוטלת

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

1,82501.10.2013 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד הגשת בקשת פירוק לחברה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות לתשלום דמי ניהול. 2

מ "ישרס חברה להשקעות בע

613034

684,91902.10.2013 

10:00

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1נדחית

2012.

דיון)א(דיון

כרואי , פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.החשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוין כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.יעל אפרון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דב נוה כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, למר שי טאובר, ח" אלפי ש200אישור הענקת בונוס שנתי בסך של . 7

.2012בגין שנת , ל החברה"מנכ

בעד)א(בעד

כך שיכלול , ל החברה"מנכ, אישור תיקון הסכם העסקתו של מר שי טאובר. 8

.ח" אלפי ש200מענק הסתגלות במקרה של פיטוריו על ידי החברה בסך של 

בעד)א(בעד

אישור מינוי מחדש של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה נוספת של . 9

.שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות 

363010מ "בע

107,55002.10.2013 

11:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20פ תיקון "אישור מדיניות תגמול החברה ע. 1מיוחדת

ר דירקטוריון "כיו, בעל השליטה בחברה, אישור תגמול של מר נועם לניר. 2

.פעיל של החברה

בעד)א(בעד

בעל השליטה בחברה , אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורון צל. 3

.ל החברה"כמנכ, )מתוקף הסכם בעלי מניות בחברה(

בעד)א(נגד

בעל השליטה , אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמנואל עזיאל. 4

.ל הכספים של החברה"כסמנכ, )מתוקף הסכם בעלי מניות בחברה(בחברה 

בעד)א(נגד

 74501848,39602.10.2013מ "ן בע"פוליגון נדל

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואה חשבון מבקר של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של יעקב מימון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של אורן ונונו כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויה מחדש של רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה. 5

 77001651,87102.10.2013מ "גרינסטון תעשיות בע

10:30

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1שנתית

' זוהר ושות, אלמגור, ברייטמן, ח דלוייט"אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

כרואה חשבון מבקר החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה. 3

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

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מנשה כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן מזור כדירקטור בחברה. 8

 1091032002.10.2013מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.עדכון ומתן דיווח על ידי מפרקי החברה. 1ח"אג

 1125376002.10.2013מ "תעשיות בע. ק.ס.פ.א

12:00

ח א "אג

חש 

12/11

 )'סדרה א(להורות לנאמן להודיע למפרקי החברה כי מחזיקי אגרות החוב . 1

.של החברה אינם מתנגדים לבקשה למתן הוראות שהוגשה לבית המשפט

בעד)א(ד"אין חוו

 1109180002.10.2013' ליצוא א' אגרסקו חב

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח מאת המפרקים של החברה בדבר התקדמות הליכי הפירוק. 1ח"אג

ללא קבלת

כ המחזיקים והנאמן בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת "דיווח מאת ב. 2

.המחזיקים האחרונה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

002.10.2013 

13:00

הצגת עמדתו של המפרק האמריקאי בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה . 1ח"אג

.בבית המשפט

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.גיוס כספים למימון הוצאות הנאמן ויועציו. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן הוראות נוספות לנאמן. 3

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

002.10.2013 

13:00

ח ב "אג

1/12חש 

הצגת עמדתו של המפרק האמריקאי בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה . 1

.בבית המשפט

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.גיוס כספים למימון הוצאות הנאמן ויועציו. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן הוראות נוספות לנאמן. 3

ללא קבלת

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1127679

002.10.2013 

13:00

ח ב "אג

1/13חש 

הצגת עמדתו של המפרק האמריקאי בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה . 1

.בבית המשפט

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.גיוס כספים למימון הוצאות הנאמן ויועציו. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן הוראות נוספות לנאמן. 3

ללא קבלת

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1120740

002.10.2013 

17:00

ח בדבר ההתפתחויות "ח ונציגות מחזיקי אג"כ הנאמן ומחזיקי אג"דיווח ב. 1ח"אג

.ממועד האסיפה האחרונה בנושא כרית הריבית המוחזקת בידי הנאמן

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

דיון וקבלת החלטות בקשר עם ההליכים המשפטיים המתנהלים ואו . 2

הליכים נוספים בנוגע לכרית הריבית ובקשר עם נושאים נוספים ככל שיועלו 

י הנאמן ואו הנציגות ואו מחזיקי אגרות החוב והכל כפי שיפורט בכתב "ע

.ההצבעה

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

 5490142,48003.10.2013מ "פרופיט תעשיות בניה בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי לניאדו כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמית מנצור כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 621011749,99803.10.2013מ "קרור אחזקות בע

10:30

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

 6080182,423,46003.10.2013מ "כלל תעשיות בע

14:00

בעד)א(נגד.אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג. 1נדחית

מ "אנרגיות מתחדשות בע-יקס'אנרג

1123355

222,10103.10.2013 

11:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור תיקון הסכם העסקה של מר אסא לוינגר. 2

 797035496,92303.10.2013מ "קליל תעשיות בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צור דבוש כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר קובי לוי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.נעמי אנוך כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של הגב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אקה אלחנן התרסי כדירקטור חיצוני 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

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 6

 109036480,55703.10.2013מ "אלספק הנדסה בע

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

 6320181,108,56106.10.2013מ "נייר חדרה בע

10:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות תגמול החברה. 1נדחית

 10989201,043,66706.10.2013מ " בע1ריט 

10:00

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1נדחית

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מ" שירותי ניהול בע1אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם ריט . 2

 10807203,59706.10.2013מ "די מדיקל אינדסטריס בע

10:00

בעד)א(בעד.נורית אפק כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1נדחית

 1993 )מוצרים מדוייקים(גן -תדיר

1090141מ "בע

253,17806.10.2013 

11:00

ח "חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"הצגה דיון בדו. 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

דיון)א(דיון



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 שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר ניר דרור כדירקטור בחברה. 4

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

אישור מינויו מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני בחברה וכן אישור . 6

.שכרו

בעד)א(בעד

מתיה גרינהולץ כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה מחדש של הגב. 7

.בחברה וכן אישור שכרה

בעד)א(בעד

'  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

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון . 9

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור שינוי תנאי העסקתו של מר אבי לבנה.10

מ "רקח תעשיה פרמצבטית בע

1081009

67,66406.10.2013 

12:00

אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות על פי . 1מיוחדת

. לחוק החברות20תיקון 

בעד)א(נגד

פארם -מנהל סניף סנטר, אישור תנאי העסקתו של מר דוד נחמיאס. 2

.גיסו של בעל השליטה בחברה, בראשון לציון

בעד)א(בעד

מנהלת סניף סנטר פארם , אישור תנאי העסקתה של גברת יפה נחמיאס. 3

.אחותו של בעל השליטה בחברה, באשדוד

בעד)א(בעד

, ל החברה"משנה למנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה של מר יובל אלגרבלי. 4

.בנם של בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 ).אן.בי.די(מדיקל קומפרישין סיסטם 

1096890מ "בע

192,27706.10.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מנחם ענבר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מירון מן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר תומר קריב כדירקטור בחברה. 7

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 8

.החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

הורד מסדר . לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 9

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

הכללת נושאים הקשורים בפטור לנושאי משרה בחברה ובגמול .10

.דירקטורים חיצוניים במסגרת מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.ל כספים בחברה"אישור מענק מותנה למר אורי מור המכהן כסמנכ.11

ר דירקטוריון החברה "אישור תנאי כהונתו של מר איתן נחום המכהן כיו.12

.לרבות של הקצאה פרטית של אופציות

בעד)א(בעד

ל "אישור תנאי התקשרות החברה עם מר אייל סנדץ המכהן כסמנכ.13

.התפעול ומנהל פעילות החברה בישראל לרבות הקצאה פרטית של אופציות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור הגדלת ההון הרשום של החברה.14

מ "בע )פ.עו.מ(אמיליה פיתוח 

589010

158,47007.10.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יששכר זק כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עירן טאוס כדירקטור בחברה. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.אירית שלומי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.2012מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת . 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר שריר כדירקטור חיצוני בחברה. 7

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נוכחית ובפוליסות ביטוח . 8

עתידיות והכללתם של כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה 

.בפוליסת הביטוח

בעד)א(בעד

 109578555,83407.10.2013מ "נקסטקום בע

11:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 1מיוחדת

, מ"אישור מחדש של הסכם למתן שירותים עם חברת פיטנגו ישראל בע. 2

רטרואקטיבית מחודש יוני , המצויה בשליטת אשתו של בעל השליטה בחברה

2013.

בעד)א(נגד

 111959335,22807.10.2013מ "אפוסנס בע

10:00

בעד)א(בעדר שי בריל כדירקטור חיצוני בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 1מיוחדת

בעד)א(בעדשירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

 578013215,21607.10.2013מ "אפקון החזקות בע

17:00

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, רי שנירר'אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ג. 1מיוחדת

 402010315,84007.10.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 1097047366,84508.10.2013מ " בע2פיקס איי 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו. לשטר הנאמנות אשר נחתם בין החברה לבין הנאמן22.2תיקון סעיף . 1ח ג"אג

 371013271,74608.10.2013מ "וילי פוד השקעות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

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

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 5

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של מר ישראל אדלר כדירקטור חיצוני . 6

.בחברה

בעד)א(בעד

בכפוף לאישור מינויו מחדש של מא ישראל אדלר כדירקטור חיצוני . 7

.מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור כמקובל בחברה, בחברה

בעד)א(נגד

 1080456234,37308.10.2013מ "רימוני תעשיות בע

10:00

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

2012.

דיון)א(דיון

רואי ', אלמגור זוהר ושות-ברייטמן-אישור מינוי מחדש של משרד דלויט. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של , חשבון

.2013החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה 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(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(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.אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר שמאי וסרמן כדירקטור חיצוני בחברה. 9

רימוני , אישור התקשרות בהסכם העסקה בין החברה וחברת הבת שלה.10

.מיכל רימוני' לבין גב, פלסט

בעד)א(בעד

רימוני , אישור התקשרות בהסכם העסקה בין החברה וחברת הבת שלה.11

.לבין מר אופיר רימוני, פלסט

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון .12



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, אישור הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה.13

.או קרוביהם/לרבות לנושאי משרה אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו

בעד)א(נגד

, אישור הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה.14

.או קרוביהם/לרבות לנושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו

בעד)א(נגד

 1084763008.10.2013מ "עילוי פיננסי בע

12:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אברהם משה פרימשלנו כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יעקב בן זקן כדירקטור בחברה. 2

לימור כהן הנמנית ' הבהרה בעניין התפטרותה מהדירקטוריון של הגב. 3. 3

הסיבות להתפטרותה וכמו כן אפשרות סבירה , על בעלי השליטה בחברה

.להביא עמדתה

בעד)א(דיון

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 4

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יוסף גידעונין כדירקטור חיצוני בחברה. 5

לינדה אשכנזי כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 6

.בחברה

בעד)א(בעד

 10865372,100,79108.10.2013מ "ינג בע'גיוון אימג

16:00

בעד)א(נגד.2012ל החברה בגין שנת "אישור תשלום בונוס לנשיא ומנכ. 1שנתית

נגד)א(נגד.ל החברה"אישור תשלום מענק הוני לנשיא ומנכ. 2

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 3

בעד)א(נגד.אישור שינוי בתגמול המשולם לדירקטורים בחברה. 4

בעד)א(נגד.2013ל החברה לשנת "אישור תוכנית מענקים לנשיא ומנכ. 5

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור שינוי תנאי העסקתו של נשיא ומנכ. 6

 1095942008.10.2013' חפציבה חופים א

15:00

אשרור החלטת מחזיקי אגרות החוב להמשיך ליווי וייצוג הנאמן על ידי . 1ח"אג

.ד"משרד פרץ פיגל עו

בעד)א(ד"אין חוו

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת להורות למנהל . 2

.המיוחד לפעול לחלוקת דיבידנד פירוק

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול חובת הפרסום בעיתונים. 3

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה לבירור סוגית . 4

.שכר הטרחה והוצאותיו של המנהל המיוחד

בעד)א(ד"אין חוו

 1113562008.10.2013חש ' חפציבה חופים א

15:00

ח א "אג

2/09חש 

אשרור החלטת מחזיקי אגרות החוב להמשיך ליווי וייצוג הנאמן על ידי . 1

.ד"משרד פרץ פיגל עו

בעד)א(ד"אין חוו

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת להורות למנהל . 2

.המיוחד לפעול לחלוקת דיבידנד פירוק

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.ביטול חובת הפרסום בעיתונים. 3

מתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה לבירור סוגיית . 4

.שכר הטרחה והוצאותיו של המנהל המיוחד

בעד)א(ד"אין חוו

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

11,56708.10.2013 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

13,20608.10.2013 

16:00

דחיית מועדי תשלום ומועדים קובעים לתשלום למחזיקי אגרות החוב . 1ח א"אג

.'סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

 110722621,39008.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

18:00

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות . 1ח"אג

.'החוב סדרה ה

בעד)א(ד"אין חוו

 110723493,61508.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

18:00

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות . 1ח"אג

.'החוב סדרה ו

בעד)א(ד"אין חוו

 399014168,91109.10.2013מ "בריל תעשיות נעליים בע

16:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

הינו , ח" מיליון ש6.6 בסך 2013אישור שהדיבידנד שחולק בחודש מאי . 2

.2012דיבידנד 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



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 משה גנזי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה בוסקילה כדירקטור בחברה. 6

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

הורד )א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול בחברה על פי תיקון . 9

מסדר 

היום

 56501010,307,63209.10.2013מ "דלק מערכות אנרגיה בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם רינות כדירקטור חיצוני בחברה. 3

 726018361,05109.10.2013מ "בנק ירושלים בע

11:00

, אסתר פרידמן כדירקטורית חיצונית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

.בהתאם להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ב"תיקון תקנון הבנק בהתאם להוראות חוק הבנקאות התשע. 2

בעד)א(בעד.תיקון תקנון הבנק לענין הוראות הנוגעות לביטוח ושיפוי. 3

 עדכון כתב השיפוי אשר הוענק לדירקטורים 3,בכפוף לאישור סעיף . 4

.ונושאי משרה בבנק

בעד)א(בעד

 עדכון כתב השיפוי אשר הוענק לדירקטורים 3,בכפוף לאישור סעיף . 5

שבעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי , ונושאי משרה בבנק

.בעדכון זה

בעד)א(בעד

מ "בע )סי.או.אי(אונליין קפיטל -אי

1084789

23,45809.10.2013 

11:00

הורד )א(נגדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 1שנתית

מסדר 

היום

בעד)א(נגד.אישור התקשרות החברה בהסכמי שירותים עם בעלי השליטה בחברה. 2

אישור תשלום הוצאות ריבית לבעלי השליטה בגין הלוואות שהעמידו בעלי . 3

השליטה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון201 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 4

כרואה החשבון המבקר ' מינוי מחדש לכהונה של משרד סומך חייקין ושות. 5

של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל גולן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, ר מיכאל גולן"אישור מינויו מחדש של ד. 7

בעד)א(נגד.כדירקטורית בחברה, אינה סדן' אישור מינויו מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יחיאל לוי. 9

מ "לידר החזקות והשקעות בע

318014

56,55109.10.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 יצחק 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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר כתריאל דן לוין כדירקטור חיצוני בחברה. 6

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 7

ר "יו, אישור התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם מר יצחק אפלויג. 8

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

 1104033009.10.2013רוטקס 

10:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

31.12.2012.ביום 

דיון)א(דיון

כרואה החשבון ' מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן ושות. 2

,  ועד לתום האסיפה הכללית הבאה2013המבקר של החברה לשנת 

.והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרם

בעד)א(בעד



שם החברה
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האסיפה
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החלטת 

האסיפה

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו, אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי. 3

.כדירקטור בחברה, השליטה בה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רענן סובל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.ציפורה לוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אישור קביעת גמול לדירקטורים על פי הגמול הקבוע בתקנות החברות. 9

בעד)א(בעד.אישור הארכת כהונתה של אברהם לימור כדירקטור חיצוני בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינוי גברת יונה אדמון כדירקטורית חיצונית חדשה.11

 110102158,15609.10.2013מ "אנדימד בע

16:00

הנמנה על קבוצת בעלי השליטה , התקשרות החברה עם מר עוזי בלומנזון. 1מיוחדת

לרבות , ר דירקטוריון החברה"בחברה בהסכם להסדרת תנאי כהונתו כיו

אשר הוקצו לו בעבר והבשילו ,  אלף אופציות750הארכת מועד המימוש של 

.)ל החברה"במסגרת הסכם העסקתו בתפקיד מנכ(במלואן 

בעד)א(בעד

התקשרות החברה עם מר אלעד מגל בהסכם להסדרת תנאי כהונתו . 2

. אופציות3.53-ל החברה לרבות הקצאה פרטית של כ"והעסקתו כמנכ

בעד)א(נגד

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

5,541,95210.10.2013 

13:00

חברה בת של החברה , מ"אישור התקשרות חברת מגדל ביטוח בע. 1נדחית

בעלת השליטה , מ"בעסקה עם אליהו חברה לביטוח בע )בבעלות מלאה(

.בחברה

בעד)א(בעד

ר "יו,  למר אהרון פוגל2013בגין שנת  )יחסי(אישור מענק שנתי . 2

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מענק פרישה למר אהרון פוגל. 3

מ "בע )טי.אי(אדוונטק טכנולוגיות 

679019

9,74010.10.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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

, יורם זילברברג, רוני הירשפרונג, ה זאב ינאי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.יעל אלעד כדירקטורים בחברה' חנן כהן וגב, איתן גוראל

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"כיו, אישור מינויו מחדש של מר חנן כהן. 4

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 5

מבעלי השליטה , אישור עדכון והארכת ההתקשרות עם מר זאב ינאי. 6

.ל החברה"לתפקיד מנכ, בחברה

בעד)א(נגד

אישור עדכון והארכת ההתקשרות בין חברת בת של החברה עם מר יורם . 7

לתפקיד מנהל טכנולוגיה ראשי לחברת , מבעלי השליטה בחברה, זילברברג

.הבת

בעד)א(נגד

מבעלי השליטה , אישור עדכון והארכת ההתקשרות עם מר איתן גוראל. 8

.לתפקיד מנהל עסקים ראשי בחברה, בחברה

בעד)א(נגד

מבעלי , אישור עדכון והארכת ההתקשרות עם מר רוני הירשפרונג. 9

.לתפקיד מנהל חטיבת תפעול ושיווק בחברה, השליטה בחברה

בעד)א(נגד

דפנה ' אישור התקשרות החברה לעדכון והארכת ההתקשרות עם גב.10

.מבעלי השליטה בחברה, בתו של מר זאב ינאי, ינאי

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור הארכת מתן התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה.11

בעד)א(נגד.אישור הארכת מתן התחייבות לפטור לבעלי השליטה בחברה.12

מ "ספאנטק תעשיות בע. ר.נ

1090117

442,43310.10.2013 

10:00

 לרבות 2012,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בשכר טרחה רואי חשבון מבקרים

דיון)א(דיון

פורר את גבאי את קסירר כמשרד , אישור מינויו מחדש של משרד קוסט. 2

רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יונתן עירוני כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.יעל גיט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמית ברגר כדירקטור חיצוני בחברה. 8

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 

1098755מ "בע

290,17110.10.2013 

11:00

אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

, לית בחברה"כמנכ, אורלי כירם' אישור הארכת תנאי ההעסקתה של גב. 2

.לתקופה של שישה חודשים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ח" אלף ש100 על סך 2012כירם בגין שנת ' אשרור המענק שניתן לגב. 3

. 'קבוצת מזרחי ובניו סדרה א

1102391

010.10.2013 

11:00

יווח ועדכון על ידי החברה בנוגע למקורות מהם מתעתדת החברה לפרוע . 1ח"אג

.את יתרת החוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים. 2

ללא קבלת

 109667687,72513.10.2013מ "בע ).ז.א.ב(דורסל 

10:00

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה. 4

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

כרואי חשבון ' אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות. 6

מבקרים של

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון102דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7

 1080829013.10.2013כפריס 

12:00

אישור  הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר פנחס רוזנטל . 1מיוחדת

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. 2

ר דירקטוריון "ל ויו"המכהן כמנכ, מר פיליפ גרינהולץ מבעלי השליטה בחברה

.באמצעות חברה בשליטתו, החברה

בעד)א(נגד

בתיה סגל ' עם גב, אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה. 3

.המכהנת כמנהלת רשת החנויות בחברה, מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

, ד יוסף סגל"הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותים משפטיים עם עו. 4

.מבעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

הפטור והביטוח בתקנון החברה במטרה , אישור החלפת סעיפי השיפוי. 5

.להתאימו לתיקונים שנערכו בחוק החברות

בעד)א(נגד

אישור הענקת פטור ושיפוי לנושאי המשרה , בכפוף לתיקון תקנון החברה. 6

.המכהנים לבעלי השליטה או קרוביהם המכהנים כנושאי המשרה

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה . 7

.ובחברות הבנות והנכדות

בעד)א(בעד

  1105535632,15813.10.2013. וי.קרדן אן

 9:00

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

נבחרה )א(ד"אין חוו.מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב. 2

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.נציגות המונה שני חברים: בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת. 3

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.נציגות המונה שלושה חברים. 4

חלופה אח

בעד)א(ד"אין חוו.נציגות המונה ארבעה חברים. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נבחרה )א(ד"אין חוו.נציגות המונה חמישה חברים. 6

חלופה אח

מינוי פסגות בית השקעות באמצעות מר גיל לופוביץ : זהות חברי הנציגות. 7

.לנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

ח ארז "מינוי אלטשולר שחם גמל ופנסיה באמצעות עוד יוני אופיר ואו רו. 8

טל לנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מיטב דש גמל ופנסיה לנציגות. 9

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי כלל חברה לביטוח באמצעות מר מרדכי משיטה לנציגות.10

בעד)א(ד"אין חוו.ד הולנדי"מינוי עו.11

הורד )א(ד"אין חוו.ד"זהות עו.12

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חווCLIFFORD CHANCE LLP.מינוי משרד - כתב הצבעה שני .13

נבחרה )א(ד"אין חווSTIBBE N.V.מינוי משרד - כתב הצבעה שני .14

חלופה אח

  1113034835,99813.10.2013. וי.קרדן אן

 9:00

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

נבחרה )א(ד"אין חוו.מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב. 2

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.נציגות המונה שני חברים: בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת. 3

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.נציגות המונה שלושה חברים. 4

חלופה אח

בעד)א(ד"אין חוו.נציגות המונה ארבעה חברים. 5

נבחרה )א(ד"אין חוו.נציגות המונה חמישה חברים. 6

חלופה אח

מינוי פסגות בית השקעות באמצעות מר גיל לופוביץ :זהות חברי הנציגות. 7

.לנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

ח ארז "מינוי אלטשולר שחם גמל ופנסיה באמצעות עוד יוני אופיר ואו רו. 8

טל לנציגות

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מיטב דש גמל ופנסיה לנציגות. 9

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי כלל חברה לביטוח באמצעות מר מרדכי משיטה לנציגות.10

בעד)א(ד"אין חוו.ד הולנדי"מינוי עו.11

הורד )א(ד"אין חוו.ד הולנדי"זהות עו.12

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חווCLIFFORD CHANCE LLP.מינוי משרד - כתב הצבעה שני .13

נבחרה )א(ד"אין חווSTIBBE N.V.מינוי משרד - כתב הצבעה שני .14

חלופה אח

 1093533013.10.2013. 'קנית השלום סדרה א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור החלטה לתיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח 

673012מ "מערכות בע

19,51414.10.2013 

12:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול. 1נדחית

בתו של אחד מבעלי , הגר ליכטנשטיין' עדכון תנאי העסקתה של גב. 2

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 313015243,65814.10.2013מ "אספן גרופ בע

11:00

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, מר אילן גיפמן, ל החברה" למנכ2013אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 2

.בהתאם לתוכנית התגמול

מבוטלת)א(נגד

מר גיא , ר דירקטוריון החברה" ליו2013אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 3

.בהתאם לתוכנית התגמול, פרג

מבוטלת)א(נגד

 109447395,35814.10.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

11:00

 1עד ליום  )6סדרה (הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1נדחית

2014בספטמבר 

נגד)א(נגד

 1103506202,80914.10.2013מ "בע. מ.אוריין ש

10:00

למר רונן אזולאי המכהן , ח" אלף ש100אישור תשלום מענק בסך של . 1מיוחדת

 .2012בגין שנת , ל החברה"ל ייצוא ומשנה למנכ"כסמנכ

בעד)א(בעד

 253013138,69414.10.2013מ "מדטכניקה בע

11:00

בניסטי  )משה(אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר מוריס . 1מיוחדת

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

 1107085014.10.2013ר הנדסה .ס.ב

11:00

אישור התקשרות החברה בתיקון ההסכמים הקיימים בין החברה לבין מר . 1מיוחדת

.קלמן סופרין

בעד)א(נגד

 1095264184,72714.10.2013מ "קמטק בע

10:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.מר רפי עמית, ר החברה"אישור הסכם העסקתו של יו. 2

מר רפי , ר דירקטוריון החברה"אישור תשלום מענק במזומן ותגמול הוני ליו. 3

.2013עמית בגין שנת 

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.מר רועי פורת, ל החברה"אישור תשלום מענק במזומן ותגמול הוני למנכ. 4

 10999283,57614.10.2013מ "ווידמד בע

10:00

בעל , אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה עם מר יעקב בר לב. 1מיוחדת

.השליטה בחברה

נגד)א(בעד

בעל , אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יעקב בר לב. 2

.ל"למתן שירותי מנכ, השליטה בחברה

נגד)א(נגד

 1106996289,27314.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 3390168014.10.2013מ "קמן אחזקות בע

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.'דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגח ג. 1ח"אג

 111476837,52214.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד להסדר. 1ח"אג

 109878945,97514.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד להסדר. 1ח"אג

 1127851014.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

ח א "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד להסדר. 1

 10988054,46714.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד. 1ח"אג

 1127869014.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

ח ב "אג

2/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.להתנגד או להסכים. 1

 1098797104,18714.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד. 1ח"אג

 1106996291,28714.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד. 1ח"אג

 110722621,38414.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד להסדר. 1ח"אג

 110723491,63314.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להתנגד או להסכים להסדר. 1ח"אג

 1118629167,93014.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים או להתנגד להסדר. 1ח"אג

 338012358,38915.10.2013מ "מר תעשיות בע.ח

10:00

אישור התקשרות החברה במספר התקשרויות שונות בקשר עם עסקת . 1שנתית

.רכישת מניות שליטה בחברה על ידי קרן פימי והצטרפותה לגרעין השליטה

בעד)א(בעד

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

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מריאן כהן כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה. 6



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.גלית כהן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 8

.החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

 401018015.10.2013פלג ניא 

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול. 2

אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות 

363010מ "בע

116,28015.10.2013 

11:00

( לא סחירים)אישור הצעה פרטית חריגה של מניות וכתבי אופציה . 1מיוחדת

. מיליון ש14.1-למשקיעים מסווגים בתמורה להשקעה בסך של כ

בעד)א(נגד

 53001465,68015.10.2013מ "בירמן עצים ופרזול בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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(נגדאישור מינויו מחדש של מר בנימין בירמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר מרדכי בירמן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר גיל בירמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר ליאור בירמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד בלנק כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר גד מנור כדירקטור בחברה. 8

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

345017

70,34815.10.2013 

13:00

השתת.יח

פות

לפיה , )10סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1

20.11.2103.תוארך תקופת המימוש עד ליום 

ה.אין ח)א(נגד

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

345017

70,34815.10.2013 

13:15

השתת.יח

פות

לפיה , )10סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1

20.11.2103.תוארך תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(נגד

שותפות מוגבלת - מודיעין אנרגיה 

3450228

4,02815.10.2013 

13:30

לפיה , )10סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1אופציה

20.11.2103.תוארך תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(בעד

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

184,19216.10.2013 

12:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

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 מרכוס וובר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סמיון ויינשטוק כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מישה חקשורי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארקדי מילמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים קליין כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.וליאנה רוזט כדירקטורית בחברה'ג' אישור מינויה מחדש של גב. 8

דיון)א(דיון.2012דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 9

אישור התקשרות חברה בת של החברה עם אדיר תמר ניהול נכסים .10

.מ"בע

בעד)א(נגד

 110449624,67116.10.2013מ "אורד בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1נדחית

אישור מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה . 2

.החשבון

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר אמנון אדורם כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זוהר טל כדירקטור בחברה. 5

, יהודית גלס כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוייה מחדש של גב. 6

.ואישור הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שישולם לה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 209015345,55016.10.2013מ "איילון אחזקות בע

17:00

נחמה ' גב, לוי יצחק רחמני, ח יעקב דרזי"ה רו"אישור מינויים מחדש של ה. 1מיוחדת

ח אירית שטרן כדירקטורים בחברה"סברון ורו- רחמני

בעד)א(נגד

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

דוח רואי החשבון ובדוחות הכספיים , דיון בדוח הדירקטוריון של החברה. 3

.2012המאוחדים של החברה לשנת 

דיון)א(דיון

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר לוי יצחק . 4

 ועד ליום אישור 2011 בנובמבר 15החל מיום , ל החברה"נשיא ומנכ, רחמני

.האסיפה

בעד)א(בעד

ל "המכהן כנשיא ומנכ, אישור תנאי העסקתו של מר לוי יצחק רחמני. 5

.החברה

בעד)א(בעד

נגד)א(נגדאישור החלפת תקנון החברה. 6

אישור הענקת כתבי התחייבויות לשיפוי לנושאי , בכפוף להחלפת התקנון. 7

.או אשר יכהנו בחברה מעת לעת/המשרה המכהנים ו

בעד)א(נגד

 507012172,61116.10.2013מ "קבוצת מיחשוב ישיר בע

11:00

בעדצד קשור.אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. 1מיוחדת

התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם בעל השליטה בחברה בתוקף . 2

.ל החברה"תפקידו כמנכ

בעדצד קשור

דינה עמיר בתוקף תפקידה כמנהלת ' עדכון תנאי חוזה השירותים עם גב. 3

.הכספים של החברה

בעדצד קשור

 528018392,06516.10.2013מ "מוצרי מעברות בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.2012אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת . 2

בעד)א(נגד.כדירקטור בחברה )פורמן(ר גיורא רם "אישור מינויו מחדש של ד. 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(נגד.אפרת אשל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון אברמוב כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס רבין כדירקטור בחברה.10

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של .11

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

ח ועדת הביקורת של החברה לאסיפה בעניין נותני השירותים "אישור דו.12

.בעל השליטה בחברה, לחברה שהינם חברי קיבוץ מעברות

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון .13

 1.11.2013, שנים החל מיום 3לתקופה נוספת של , הארכה )א(: אישור.14

י "ע, לות"של התקשרות החברה עם הקיבוץ בהסכם למתן שירותי מנכ

תיקון  )ב(- ו; חבר הקיבוץ, הקיבוץ לחברה באמצעות מר אבינועם גרינברג

י התקשרות כאמור בהתאם למדיניות התגמול "מנגנון המענק השנתי עפ

.המוצעת של החברה

בעד)א(בעד

י הקיבוץ "עדכון מצבת המנהלים הבכירים המועמדים ע )א(: אישור.15

 בין החברה ובין הקיבוץ 19.2.2012לרשות החברה בהתאם להסכם מיום 

באופן שבתוקף ממועד אישור האסיפה יתווספו למצבת כאמור , )"12הסכם "(

יובל  ) והמזון האורגניVMS-ל מגזר ה"משנה למנכ(חברי הקיבוץ אסנת גור 

וחובב ישראלי מנהל אחזק )מתכנן חשמל ובקרה בכיר בחברה(לומניץ 

בעד)א(בעד

 1115674215,60216.10.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:00

בקשת החברה לאשר אי התנגדות לדחיית המועד קובע לתשלומים . 1ח"אג

.למחזיקי אגרות החוב

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי- כתב הצבעה שני . 2

מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת הליכים להגנה על - כתב הצבעה שני . 3

.זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות לשם מימוש בטוחות

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 698024786,85016.10.2013מ "פולאר השקעות בע

12:30

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם התנגדויות להסדר. 1'ח ו"אג

ללא קבלת

 6980296016.10.2013מ "פולאר השקעות בע

12:30

ח ו "אג

1/12חש 

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם התנגדויות להסדר. 1

ללא קבלת

 399014170,78117.10.2013מ "בריל תעשיות נעליים בע

16:00

מבוטלת)א(נגדבנו של בעל השליטה בחברה, אישור תנאי העסקתו של שלמה בוסקילה. 1מבוטלת

 110346450,70817.10.2013מ "אורתם סהר הנדסה בע

13:00

בעד)א(בעדסיגל גפן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של הגב. 1מיוחדת

בעד)א(בעדאישור מינויה של הגברת נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה. 2

נגד)א(בעדה סיגל גפן ונורית פלג"אישור מתן התחייבות לשיפוי לה. 3

ה סיגל גפן ונורית פלג בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים "הכללת ה. 4

ונושאי משרה של החברה

בעד)א(בעד

 1270191,203,28117.10.2013מ "מבטח שמיר אחזקות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.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

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 8

מ "חברת פרטנר תקשורת בע

1083484

4,185,80417.10.2013 

10:00

מ "ישראל טלקום בע. ב.אישור הסכם זכויות רישום בין החברה לבין ס. 1שנתית

.Registration Rights Agreement

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 2

בעד)א(בעד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב. 3

בעד)א(בעד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דב. 4

בעד)א(בעד.נוף'אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צז. 5

בעד)א(בעד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן. 6

בעד)א(בעד.איסינגהאני'אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג. 7

בעד)א(בעד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין. 8

בעד)א(בעד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן. 9

בעד)א(בעד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר.10

בעד)א(בעד.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אלון שליו.11

 6370068017.10.2013מ "טאו תשואות בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.ד יוסף שגב המפרק הזמני של החברה"דיווח ועדכון על ידי עו. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים. 2

ללא קבלת

 6370126017.10.2013מ "טאו תשואות בע

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.ד יוסף שגב המפרק הזמני של החברה"דיווח ועדכון על ידי עו. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים שיועלו על ידי המחזיקים. 2

ללא קבלת

 698024786,85017.10.2013מ "פולאר השקעות בע

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1'ח ו"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 1103282124,67317.10.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

16:00

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אפריקה ישראל . 1מבוטלת

.נגד ההצעה/בעד

מבוטלתמבוטלת

 110329037,15217.10.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

16:00

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אפריקה ישראל . 1מבוטלת

.נגד ההצעה/בעד

מבוטלתמבוטלת

 110330844,39917.10.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

16:00

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אפריקה ישראל . 1מבוטלת

.נגד ההצעה/בעד

מבוטלתמבוטלת

 1108620460,45817.10.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

16:00

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אפריקה ישראל . 1מבוטלת

.נגד ההצעה/בעד

מבוטלתמבוטלת

 3870192,059,97020.10.2013מ "ן ומלונאות בע"אלרוב נדל

15:30

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

 1460191,415,91220.10.2013מ "בע )ישראל(רוב -אל

16:30

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1נדחית

ל החברה להארכת תוקפו של הסכם העסקתו "אישור התקשרות עם מנכ. 2

.2031 במאי 31עד ליום 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה. 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

מ "ויקטורי רשת סופרמרקטים בע

1123777

296,71820.10.2013 

14:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20פ תיקון "אישור מדיניות תגמול החברה ע. 1נדחית

 74401128,49720.10.2013מ "מעריב החזקות בע

12:00

)א(ד"אין חוו.אישור העמדת הלוואה לחברה ורכישת פעילות אדוסטר. 1מיוחדת

)א(ד"אין חוו.אישור תנאי העסקה וכהונה של מר ברקוביץ. 2

)א(ד"אין חוו.פז' אישור תנאי העסקה וכהונה של גב. 3

)א(ד"אין חוו.אישור הצעה פרטית חריגה. 4

)א(ד"אין חוו.אישור תנאי העסקה וכהונה של מר אברהם איילון. 5

)א(ד"אין חוו.אישור הצעה פרטית מהותית. 6

 6170359,08320.10.2013מ "ארגמן תעשיות בע

10:00

בעד)א(דיון2012ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת "דיון בדו. 1שנתית

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(נגדאישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר רענן סובל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגדאישור מינויה מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.ציפורה לוי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(נגדאישור גמול אחיד לדירקטורים. 8

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1128800

1,91220.10.2013 

17:45

לפיה תוארך , )6סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1אופציה

21.11.2013.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

20,51520.10.2013 

17:30

השתת.יח

פות

לפיה תוארך , )6סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1

21.11.2013.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(נגד

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

113,90520.10.2013 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 41ח "אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 719007713,07320.10.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

13:00

בעד)א(ד"אין חוו..אישור מכתב הכוונות. 1ח"אג

קבלת החלטה בנוגע להסכמות החדשות של החברה עם קבוצת הרכישה . 2

..ברמת גן

בעד)א(ד"אין חוו

הורד )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 3

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמנים. 4

 7190184020.10.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

13:00

ח ד "אג

חש 

10/12

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מכתב הכוונות. 1

קבלת החלטה בנוגע להסכמות החדשות של החברה עם קבוצת הרכישה . 2

.ברמת גן

בעד)א(ד"אין חוו

הורד )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 3

מסדר 

היום

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמנים. 4

 719016844,46020.10.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מכתב הכוונות. 1ח ה"אג

קבלת החלטה בנוגע להסכמות החדשות של החברה עם קבוצת הרכישה . 2

.ברמת גן

בעד)א(ד"אין חוו

הורד )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 3

מסדר 

היום

מתן הוראות לנאמנים בנוגע להליך המשפטי לחלוקת כספי מימוש נכסי . 4

.ח יורוגלוב"למחזיקי אג' בגרמניה. יורוגלוב

בעד)א(ד"אין חוו

 719015068,85020.10.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

13:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מכתב הכוונות. 1ח ו"אג

קבלת החלטה בנוגע להסכמות החדשות של החברה עם קבוצת הרכישה . 2

.ברמת גן

בעד)א(ד"אין חוו

הורד )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 3

מסדר 

היום

מתן הוראות לנאמנים בנוגע להליך המשפטי לחלוקת כספי מימוש נכסי . 4

.יורוגלוב בגרמניה למחזיקי אגח יורוגלוב

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אפריקה ישראל נכסים בע

1091354

1,286,59721.10.2013 

11:30

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול החברה. 1נדחית

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

611012

1,143,38021.10.2013 

11:00

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1נדחית

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור תכניות מענקים למנכ. 2

בעד)א(בעד.ר"אישור תכנית מענקים לסגן היו. 3

 110223510,00121.10.2013מ "בע )ישראל(פרוקוגניה 

12:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1נדחית

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, ר רות בן יקר"עדכון סעיף המענק בהסכם השירותים עם ד. 2

 1117795253,73721.10.2013מ "אינטק פארמה בע

11:00

התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר גיורא קרני המכהן . 1מיוחדת

.אופציות'  מ1לרבות הקצאת , ל ודירקטור בחברה"כמנכ

בעד)א(נגד

ר "התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר צבי יוסף המכהן כיו. 2

.אופציות'  מ2לרבות הקצאת , דירקטוריון החברה

בעד)א(נגד

התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר זאב וייס המכהן . 3

. אלף אופציות750לרבות הקצאת , ל בחברה"כמשנה למנכ

בעד)א(נגד

התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר ניר ששי המכהן . 4

.אופציות'  מ2.5לרבות הקצאת , ל כספים של החברה"כסמנכ

בעד)א(נגד

התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר נדב נבון המכהן . 5

.אופציות'  מ3.36לרבות הקצאת , פ ותפעול של החברה"ל מו"כסמנכ

בעד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

השקעות פיננסיות - ביטוח ישיר 

1083682מ "בע

995,32121.10.2013 

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.שנידמן כדירקטור בחברה )מוקי(אישור מינויו מחדש של מר משה . 3

בעד)א(בעד.רי מנדל כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אמנון נויבך כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.יק כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ. 7

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 8

.החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

 1120161256,30221.10.2013מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

מרסל ' אישור מינוים מחדש ותנאי כהונתם של מר אריה בן יוסף וגב. 1מיוחדת

.מכלוף כדירקטורים חיצוניים בחברה

בעד)א(נגד

 1084144545,62822.10.2013מ "דניה סיבוס בע

11:30

 לחוק 20פ תיקון "אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה ע. 1נדחית

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר רונן גינזבורג2112אישור תשלום מענק בגין שנת . 2

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר רונן גינזבורג2113אישור תכנית מענקים לשנת . 3

מ "אפריקה ישראל מגורים בע

1097948

606,51422.10.2013 

12:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1נדחית

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר אורן הוד2012אישור תשלום מענק בגין שנת . 2

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ,  למר אורן הוד2013אישור תכנית מענקים לשנת . 3

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

1104249מ " בע2006

2,575,79322.10.2013 

11:00

אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 1נדחית

.בחברה

בעד)א(בעד

 402016022.10.2013מ "בוימלגרין קפיטל בע

11:00

אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 1מיוחדת

.ונושאי משרה לתקופה של שלוש שנים

בעד)א(בעד

 1091933144,88622.10.2013מ "גולן מוצרי פלסטיק בע

11:00

בעד)א(בעדאישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ שער הגולן בהסכם שכירות. 1מיוחדת

 1096106333,43822.10.2013מ "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

 110320916,66022.10.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.הפיכת הנציגות הקיימת לנציגות משותפת לשתי הסדרות. 1ח א"אג

ד "מ באמצעות מר עופר אייזנברג ועו"ניהול וייעוץ בע.מינוי אייזנברג ע. 2

.יעקב סבו ולצרפם כחברי הנציגות המשותפת

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.ד לייצוג משותף"הפיכת ייצוג עו. 3

 11238433,74022.10.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.נציגות משותפת. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 2

 3720109022.10.2013' דוראה סדרה ג

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הרולינג. 1ח"אג

מתן הוראות לנאמן בקשר עם ההצעות שהתקבלו בידי - כתב הצבעה שני . 2

.1הצעה מס . המפרקים לרכישת זכויות החברה

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.2הצעה מס . 3

 3720117022.10.2013' דוראה סדרה ד

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הרולינג. 1ח"אג

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו בידי - 2כתב הצבעה . 2

.1הצעה . המפרקים לרכישת זכויות החברה

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.2הצעה . 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 3720034022.10.2013דוראה סדרה א 

10:00

נגד)א(ד"אין חוו.אישור הרולינג. 1ח"אג

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו - כתב הצבעה שני. 2

.1הצעה מס . בידי המפרקים לרכישת זכויות החברה

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.2הצעה מס . 3

 3720075022.10.2013דוראה סדרה ב 

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הרולינג שהתקבל ממס הכנסה. 1ח"אג

מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו - כתב הצבעה שני . 2

.1הצעה מס . בידי המפרקים לרכישת זכויות החברה

נגד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.2הצעה מס . 3

 726018363,44823.10.2013מ "בנק ירושלים בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור הרחבת גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. 1מיוחדת

 60461119,156,16623.10.2013מ "בנק לאומי לישראל בע

10:00

דיון בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי . 1שנתית

.2012 בדצמבר 31החשבון 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

הבנק , ר דירקטוריון"יו, אישור מינויו מחדש של מר מר דוד ברודט. 3

.כדירקטור בבנק

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו  מחדש של מר מר משה דברת כדירקטור בבנק. 4

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו  מחדש של מר מר יואב נרדי כדירקטור בבנק. 5

נגד)א(ד"אין חוו.אביה אלף כדירקטורית בבנק'  אישור מינויה לראשונה של גב. 6

בעד)א(ד"אין חוו.אתי לנגרמן  כדירקטורית בבנק'  אישור מינויה לראשונה של גב. 7

בעד)א(ד"אין חוו.נורית סגל  כדירקטורית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 8

נגד)א(ד"אין חוו.אחמד כדירקטור בבנק-אישור מינויו לראשונה של מר מוחמד סייד. 9

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו לראשונה של מר פינחס בראל בוכריס כדירקטור בבנק.10

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו לראשונה של מר שי חרמש כדירקטור בבנק.11

בעד)א(ד"אין חוו.גבריאלה שלו כדירקטורית חיצונית בבנק' אישור מינויה מחדש של גב.12

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינויו לראשונה של מר אבי בזורה כדירקטור חיצונית בבנק.13

י נושאי משרה "אישור ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע.14

.לפי הנוסח שיוצג בפני האסיפה

בעד)א(בעד

 2012 באוגוסט 1אישרור ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ביום .15

 לחוק 239בדבר מינויו של מר חיים סאמט כדירקטור חיצוני בבנק לפי סעיף 

בשים לב למידע הנוסף שהובא בפני האסיפה הכללית ולהחלטת , החברות

.2013 באפריל 11ועדת הביקורת של הבנק מיום 

בעד)א(בעד

 6954379,089,94623.10.2013מ "בנק מזרחי טפחות בע

10:00

, אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק' אישור מינויה לראשונה של גב. 1מיוחדת

.בהתאם להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

בהתאם , אישור מינויו מחדש של מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בבנק. 2

.301להוראת ניהול בנקאי תקין 

בעד)א(בעד

 1090943407,90923.10.2013מ "בע )1999(פולירם 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של רון ראובני כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.דפנה שלו כדירקטורית בלתי תלויה' אישור מינויה של גב. 6

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 7

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אורית בן דב כדירקטורית חיצונית' אישור מינויה מחדש של גב. 8



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.זיסי אדווה הצובאי כדירקטורית חיצונית' אישור מינויה מחדש של גב. 9

מ "אינטרנשיונל בע. י'ג.טי.אס

550012

56,74423.10.2013 

11:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

, ל החברה והחברה בת"אישור הסכם העסקתו של מר שלמה בר כמנכ. 2

.בעל השליטה בחברה

בעד)א(נגד

אשרור ואישור את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 3

.ונושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

מ "כלל החזקות עסקי ביטוח בע

224014

3,476,18323.10.2013 

12:00

שולה בנדל כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

.לתקופת כהונה שלישית

בעד)א(בעד

-2014לאשר כי ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה לשנת . 2

. יכלול תנאי נוסף2013,

בעד)א(בעד

 38601161,03023.10.2013מ "קווינקו בע )ז.י(

12:00

, או קרוביהם/שאינם נמנים על בעלי השליטה ו, אישור הכללת דירקטורים. 1מיוחדת

.בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

בעד)א(בעד

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

2,019,85223.10.2013 

12:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20פ תיקון "אישור מדיניות תגמול החברה ע. 1מיוחדת

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1118496

18,11423.10.2013 

16:00

נעילה )א(ד"אין חוו.עדכון נציגי החברה אודות מצב עסקי החברה והתנהלותה. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח הנציגות ובא כח המחזיקים. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.הרחבת סמכויות הנציגות. 3

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.י הנאמון ו או המחזיקים"דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה ע. 4

ללא קבלת

 49500361,80923.10.2013מ "אקסטרא פלסטיק בע

17:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח ועדכון על ידי החברה ובעל השליטה בנוגע למצב החברה. 1ח א"אג

ללא קבלת

דיון בהגשת תביעות משפטיות בשם מחזיקי אגרות החוב של החברה בגין . 2

אירועים שקדמו להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב מחודש אוגוסט 

2012.

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו או המחזיקים. 3

ללא קבלת

 1098912023.10.2013. 'משכנות כלל סדרה א

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.עדכון לגבי מחלוקת ששררה בין החברה והנאמן. 1ח"אג

ללא קבלת

הצעת החברה לביצוע פירעון מוקדם של התשלום האחרון של אגרות . 2

.החוב

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 לשטר הנאמנות לרבות 2.61דיון בקשר עם אי עמידת החברה בתנאי . 3

.בקשה לפיצוי

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בקשר עם הצעת החברה לביצוע פירעון מוקדם. 4

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560048

167,95023.10.2013  

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.בנציגות המשותפת' אישור השתתפות סדרה ב. 1ח ב"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560055

82,36823.10.2013  

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.בנציגות המשותפת' אישור השתתפות של סדרה ג. 1ח ג"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

55,77223.10.2013  

 9:00

בנציגות המשותפת לכלל  )'סדרה ד(לחזור ולאשר את השתתפותה של . 1ח ד"אג

.סדרות אגרות החוב של הסדרה

בעד)א(ד"אין חוו

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

28,57723.10.2013  

 9:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח החברה. 1ח ה"אג

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נעילה )א(ד"אין חוו.סקירת היועץ הכלכלי לנציגות. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.ד"דיווח הנציגות והעו. 3

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.כללי. 4

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560097

48,31223.10.2013  

 9:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח החברה. 1ח ו"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.סקירת היועץ הכלכלי לנציגות. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.ד"דיווח הנציגות והעו. 3

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.כללי. 4

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560139

023.10.2013  

 9:00

-ח א"אג

רמ 

8/13חש

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח החברה. 1

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.סקירת היועץ הכלכלי לנציגות. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.ד"דיווח הנציגות והעו. 3

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.כללי. 4

ללא קבלת

' מפעלים פטרוכימיים סדרה א

7560014

023.10.2013  

 9:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח החברה. 1ח"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.סקירת היועץ הכלכלי לנציגות. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.ד"דיווח הנציגות ועו. 3

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.כללי. 4

ללא קבלת

 373029833,09423.10.2013מ "אאורה השקעות בע

11:00

ח "אג

להמרה 

1סד 

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הצעת שכר טרחה. 1

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

693,73024.10.2013 

11:00

אישור התקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה לבין . 1מבוטלת

.חתנו של בעל השליטה, ק  קליין'מר ג

מבוטלת)א(נגד

מבוטלת)א(נגד.מר הרשי פרידמן, ר דירקטוריון החברה"אישור מתן כתב שיפוי ליו. 2

מ "תעשיות בע )1990(פלרם 

644013

378,42224.10.2013 

14:00

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן קבלת הדוחות "קבלת דו. 1שנתית

הכספיים של

דיון)א(דיון

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהוד פלד כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.טלילה חורש כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים קרש 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 יורם יבור כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביהו גלעד כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.ורד מרציאנו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמרי רימון כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגדאישור מינויו מחדש של מר יורם שדה כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב שור כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יגאל אופק כדירקטור בחברה.11

כרואי , "קוסט פורר גבאי את קסירר"מינוי מחדש של משרד רואי החשבון .12

החשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

 488015109,89024.10.2013מ "בע )1992(ניסקו תעשיות 

10:00

ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

.2012 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

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריה קידרון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איתן רוב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.רוחמה סלמן כדירקטורית חיצונית החברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

 למר אפרים 2013אישור מתן מקדמה על חשבון הבונוס השנתי לשנת . 9

.שגיא

בעד)א(בעד

 110637614,21524.10.2013מ "אינטרקיור בע

12:00

דיון)א(ד"אין חוו.2012דיון בדוחות הכספיים לשנת . 1שנתית

בעד)א(ד"אין חוו.ר הדירקטוריון"אישור מינוי יו. 2

בעד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים. 3

נגד)א(ד"אין חוו.אישור מינוי מר משה משגב כדירקטור. 4

בעד)א(ד"אין חוו.קסלמן וקסלמן- ח מבקר "מינוי מחדש של משרד רו. 5

מ "גניגר מפעלי פלסטיק בע

1095892

211,69427.10.2013 

11:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1נדחית

שאינם דירקטורים (אישור שינוי התגמול המשולם לדירקטורים בחברה . 2

.)ר דירקטוריון החברה"דירקטורים בלתי תלויים או יו, חיצוניים

בעד)א(בעד

ל "ל החברה וסמנכ"בנוסחת המענקים של מנכ" רווח נקי"עדכון המונח . 3

.שיווק היצוא בחברה

בעד)א(בעד

לפידות חברת מחפשי נפט לישראל 

642017מ "בע

271,62027.10.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק כהן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.שלומית קסירר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אודי אמיר כדירקטור חיצוני בחברה. 6

בעד)א(בעד.אריה אורנשטיין כדירקטור חיצוני' אישור מינויו מחדש של פרופ. 7

פורר את גבאי את קסירר כמשרד , אישור מינויו מחדש של משרד קוסט. 8

רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

בעד)א(בעד

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

6,304,80727.10.2013 

10:00

בעד)א(בעד.ח לבעלי המניות בחברה"ש'  מ200אישור חלוקת דיבידנד בסך של  . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 109514013,57327.10.2013מ "נסווקס בע

11:00

בעד)א(בעד.שינוי שם החברה. 1מיוחדת

 555009032,55827.10.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

החלטה בדבר מימוש או אי מימוש התחייבות בעל השליטה בקשר עם . 1ח א"אג

.רכישת מניות תפוז

בעד)א(ד"אין חוו

 5550124027.10.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

ח א "אג

3/13חש 

החלטה בדבר מימוש או אי מימוש התחייבות בעל השליטה בקשר עם . 1

.רכישת מניות תפוז

בעד)א(ד"אין חוו

 55501087,70427.10.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

החלטה בדבר מימוש או אי מימוש התחייבות בעל השליטה בקשר עם . 1ח ב"אג

.רכישת מניות תפוז

בעד)א(ד"אין חוו

 5550132027.10.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

ח ב "אג

3/13חש 

החלטה בדבר מימוש או אי מימוש התחייבות בעל השליטה בקשר עם . 1

.רכישת מניות תפוז

בעד)א(ד"אין חוו

 555011623,76827.10.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

החלטה בדבר מימוש או אי מימוש התחייבות בעל השליטה בקשר עם . 1ח ג"אג

.רכישת מניות תפוז

בעד)א(ד"אין חוו

 5550140027.10.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

10:30

ח ג "אג

3/13חש 

החלטה בדבר מימוש או אי מימוש התחייבות בעל השליטה בקשר עם . 1

.רכישת מניות תפוז

בעד)א(ד"אין חוו

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

12,62027.10.2013  

 9:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח החברה. 1ח א"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח הנציגות ובא כוחם. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.כללי. 3

ללא קבלת

מ "יצור ושווק בע- קליר כימיקלים 

1097302

53,86528.10.2013 

12:30

דיון)א(דיון .2112דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1נדחית

אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר כמשרד . 2

רואה החשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ונחום חרמון כדירקטורים בחברה, ה אלי זנה"אישור מינויים מחדש של ה. 3

מ "יצור ושווק בע- קליר כימיקלים 

1097302

53,86528.10.2013 

13:00

חברת ניהול , מ"ד בע.א.אישור הארכת תוקפו של הסכם ניהול עם קיט ק. 1נדחית

.בבעלותם של בעלי השליטה בחברה

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

המכהנת , הילה סגל' אישור תיקון להסכם העסקתה של גב. בחברה. 2

, הילה סגל' כמנהלת משאבי אנוש אישור תיקון להסכם העסקתה של גב

המכהנת כמנהלת משאבי אנוש

בעד)א(בעד

  1170141028.10.2013' ר אירופה סדרה ח.ס.ב

 9:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון ודיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

  1170166028.10.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון ודיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

028.10.2013 

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

  1170190028.10.2013מ "ר אירופה בע.ס.ב

 9:00

ח ט "אג

חש 

12/12

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון ודיווח. 1

ללא קבלת

 7360035028.10.2013' אידיבי אחזקות סדרה ב

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

51,33228.10.2013 

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה. 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 "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360167

028.10.2013 

17:30

ח ג "אג

6/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה. 1

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

418,17728.10.2013 

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

21,75028.10.2013 

17:30

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה. 1ח"אג

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360175

028.10.2013 

17:30

ח ה "אג

6/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה. 1

הורד )א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיט פעולות והליכים משפטיים. 2

מסדר 

היום

 1118629159,39328.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 )1997(מנועי בית שמש אחזקות 

1081561מ "בע

125,75229.10.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי חפץ כדירקטור בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי טרום כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.רותם שחם כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 4

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר נדב קפלן כדירקטור חיצוני בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר נדב קפלן. 7

. אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה. 8

.ר דירקטוריון החברה"מר לוקר מכהן כיום כיו

בעד)א(בעד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

1,159,23529.10.2013 

11:00

בעד)א(נגד.)3ESOP(אישור תכנית אופציות חדשות לעובדים ונושאי משרה בחברה . 1מיוחדת

תיקונים לתכניות אופציות קיימות לעובדים ונושאי משרה ' אישור מס. 2

.)2ESOP(בחברה 

בעד)א(נגד

 אלף אופציות לכל אחד 173-אישור הקצאה פרטית מהותית של כ. 3

ל יזום ופיתוח " אלף אופציות לסמנכ19.5-לים המשותפים בחברה וכ"ממנכ

.)3ESOP(וזאת בהתאם לתכנית האופציות החדשה בחברה , בחברה

בעד)א(נגד

מ "סטאר נייט טכנולוגיות בע

2200145

7,78729.10.2013 

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה. 1ח"אג

ללא קבלת

 )סטאר מערכות בטחוניות(אס .די.אס

2960110מ "בע

19,11029.10.2013 

14:00

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה. 1ח ג"אג

ללא קבלת

 1104421029.10.2013' ב'  סד10תשואה 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 1119411029.10.2013מ " בע10תשואה 

11:00

ח א "אג

5/10חש 

נעילה )א(ד"אין חוו.אסיפת התייעצות. 1

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1104413029.10.2013' א'  סד10תשואה 

11:00

נעילה )א(ד"אין חוו.אסיפת התייעצות. 1ח"אג

ללא קבלת

 698024789,37029.10.2013מ "פולאר השקעות בע

18:00

מתן הוראות לנאמן לאשר דחיית המועד האחרון להתקיימות התנאים . 1'ח ו"אג

.המתלים

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 2

 6980296029.10.2013מ "פולאר השקעות בע

18:00

ח ו "אג

1/12חש 

מתן הוראות לנאמן לאשר את דחיית המועד האחרון להתקיימות התנאים . 1

.המתלים

בעד)א(ד"אין חוו

 1117688907,31030.10.2013מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

11:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות תגמול של החברה. 1מיוחדת

 11050551,038,01430.10.2013מ "ן בע'אבוג

17:00

ל ונשיא " אלף אופציות למנכ430אישור הצעה פרטית מהותית של . 1מיוחדת

.מר עופר חביב, החברה

בעד)א(בעד

מ "איתוראן איתור ושליטה בע

1081868

1,388,29931.10.2013 

14:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם לתיקון . 1מיוחדת

 1113398242,12931.10.2013מ "ן בע"סקורפיו נדל

13:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע למצבה. 1ח א"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו או המחזיקים. 2

ללא קבלת

 11238501,249,42731.10.2013מ "קרסו מוטורס בע

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

, משה קרסו, שלמה קרסו, ה יואל קרסו"אישור מינויים מחדש של ה. 2

, משה קרסו, אורלי חושן, יוני גולדשטיין קרסו, אריאל קרסו, ציפורה מזרחי

.תמר גוטליב כדירקטורים בחברה' ול מיכאל פולק וגב'ז, יורם בן חיים

בעד)א(נגד

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 141024069,22531.10.2013מ "שלמה החזקות בע.ש

10:30

ח "מ כנאמן למחזיקי אג"אישור מינוי אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע. 1ח יג"אג

.של החברה במקום רזניק פז נבו נאמנויות' סדרה יג

נגד)א(ד"אין חוו

 111476834,16231.10.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 1080639837,08403.11.2013מ "אקסלנס השקעות בע

10:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1מיוחדת

ט רואה החשבון המבקר הכלול בדוח " לרבות בשכ31.12.2012,ביום 

.הדירקטוריון

דיון)א(דיון

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

 והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את 2012המבקר של החברה לשנת 

.שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר איל לפידות כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון קלמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רועי יקיר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבי הראל כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.רינת גזית כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

 108029064,27103.11.2013מ "סמיקום תעשיות בע

11:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול בחברה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר שאול יוסף כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר משה גוב כדירקטור בחברה. 3

יהודית גוב כדירקטורית ' אישור מינויה מחדש ותנאי העסקתה של גב. 4

.בחברה

בעד)א(נגד

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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

טל מיש ורד כדירקטורית '  אישור מינויה מחדש ותנאי העסקתה של גב. 6

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר שאול סיטון כדירקטור חיצוני . 7

.בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר דב אינגבר כדירקטור חיצוני . 8

.בחברה

בעד)א(בעד

רובין כמשרד רואי חשבון , חייקין, ח סומך"אישור מינויו מחדש של רו. 9

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

  110435533,56803.11.2013מ "רשי בע.י

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח א"אג

 109878944,04504.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 10988054,42504.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 109879799,60904.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710155

24,99104.11.2013 

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן לחתום על הסכם פשרה. 1ח ו"אג

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710163

111,28004.11.2013 

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן לחתום על הסכם פשרה. 1ח ז"אג

 1097153004.11.2013' רמני לימיטד א'סיביל ג

10:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון ודיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

 1129451125,59705.11.2013סומוטו לימיטד 

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר איתן בנימיני כדירקטור חיצוני בחברה. 1נדחית

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל אבני כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד.אתי וידבסקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 3

אתי ' מיכאל אבני וגב, ה איתן בנימיני"אישור קביעת גמול דירקטורים לה. 4

.על פי הגמול המזערי בתקנות החברות, וידבסקי

בעד)א(בעד

, אתי וידבסקי' מיכאל אבני וגב, ה איתן בנימיני"אישור מתן כתבי שיפוי לה. 5

.וכן הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד)א(נגד

 686014444,52905.11.2013מ "מהדרין בע

12:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לחברה בהתאם לתיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד2015-2013ר הדירקטוריון לשנים "אישור תכנית מענקים תלת שנתית ליו. 2

בעד)א(בעד.2015-2013ל החברה לשנים "אישור תכנית מענקים תלת שנתית למנכ. 3

 1091651607,13905.11.2013מ "ארד בע

16:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

דיון)א(דיון.דיווח על שכר רואה חשבון מבקר של החברה. 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישי צלניקר כדירקטור בחברה. 4

 )1988(דור אלון אנרגיה בישראל 

1093202מ "בע

540,19205.11.2013 

10:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות תגמול של החברה. 1מיוחדת

 3230144,080,24005.11.2013מ "מליסרון בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ליאורה עופר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נפתלי צדר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון אבידן 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 רם בלינקוב כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עודד שמיר כדירקטור בחברה. 8

 111910636705.11.2013מ "בע )נט אקספרס(נטקס 

10:30

של החברה  )2סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה . 1אופציה

.2015 בדצמבר 31עד ליום 

בעד)א(בעד

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

12,24705.11.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.החלטה בדבר אישור פרסום הזמנה להציע הצעות. 1ח א"אג

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

6110365

1,807,27806.11.2013 

12:00

נגד)א(נגד.אישור תוספת לשטר הנאמנות של אגרות החוב. 1ח כו"אג

מ "ישראל להשקעות בע-אפריקה

6110431

1,130,33506.11.2013 

12:00

בעד)א(נגד.אישור תוספת לשטר הנאמנות של אגרות החוב. 1ח כז"אג

 1320134006.11.2013מ "קמור בע

13:30

נגד)א(ד"אין חוו.חבר הנציגות המשותפת בשכר' סיום כהונות מר אדוארד קלר. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"הפסקת העסקת ב. 2

 1320167006.11.2013מ "קמור בע

13:30

ח ח "אג

חש 

11/12

נגד)א(ד"אין חוו.חבר הנציגות המשותפת בשכר' סיום כהונת מר אדוארד קלר. 1

נגד)א(ד"אין חוו.כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"הפסקת העסקת ב. 2

 1320118006.11.2013מ "קמור בע

13:30

נגד)א(ד"אין חוו.בנציגות משותפת' הנציג בשכר' אדוארד קלר' סיום כהונת מר. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"הפסקת העסקת ב. 2

 111476834,49806.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1ח"אג

.עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 109878944,00906.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1ח"אג

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 1127851006.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

ח א "אג

2/13חש 

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1

.1עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 10988054,72506.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1ח"אג

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 1127869006.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

ח ב "אג

2/13חש 

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 109879798,84606.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1ח"אג

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 1106996273,52906.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסדר בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1ח"אג

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 110723485,76206.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרנות ההסדר בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1ח"אג

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 110722619,87906.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסדר בין בנק הפועלים והחברה בקשר . 1ח"אג

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

 1118629155,33506.11.2013מ "אלביט הדמיה בע

12:00

להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים לחברה בקשר . 1ח"אג

..עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים

בעד)א(ד"אין חוו

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

724,25907.11.2013 

11:00

בעד)א(בעד.פרידמן )הרש(מר חיים , ר דירקטוריון החברה"אישור התגמול החודשי ליו. 1נדחית

מבוטלת)א(נגד.פרידמן )הרש(מר חיים , ר דירקטוריון החברה"אישור החזר הוצאות ליו. 2

מר אורי , אישור תשלום תגמול בעבור שירותים לדירקטור לשעבר בחברה. 3

.בר

נגד)א(נגד

רפיוטיקס אינק 'פרוטליקס ביות

1120609

1,520,98607.11.2013 

16:00

בעד)א(נגד.ר זמני של הדירקטוריון"אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כיו. 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של דוד אביעזר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף שאלתיאל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.יודפת הראל בוכריס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(נגד.קומברג כדירקטור בחברה' ר ד'אישור מינויו מחדש של מר רוג. 6



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 שרצקי כדירקטור בחברה. 7

אישור על בסיס בסיס מייעץ ולא מחייב של תגמול נושאי משרה בכירה . 8

)say on pay(.

בעד)א(נגד

ח קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים "אישור מינויו מחדש של רו. 9

.של החברה

בעד)א(בעד

מ "קווי זהב בע- אינטרנט גולד 

1083443

739,51507.11.2013 

13:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.מן'מר דורון תורג, ל החברה"אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ. 2

 11076631,947,86907.11.2013מ "בי קומיוניקיישנס בע

12:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה רוזנטל כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.דבי ספריה כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 3

בעד)א(בעד.מן'מר דורון תורג, ל החברה"אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ. 4

 55601914,49107.11.2013מ "אדן תגליות אנרגיה בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון ארנרייך כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מעוז חן כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 109613014,71007.11.2013מ "פיברולן בע

10:00

מבעלי השליטה , אישור ועדכון של תנאי העסקתו של מר ישראל שטיין. 1מיוחדת

.2013 בינואר 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום , כיועץ לחברה, בחברה

בעד)א(בעד

מבעלי השליטה , אישור ועדכון של תנאי העסקתו של מר שמיר שטיין. 2

 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום , ל החברה"המכהן כמנכ, בחברה

.2014בינואר 

בעד)א(בעד

רעייתו של מר , שושנה שטיין' אישור ועדכון של תנאי העסקתה של גב. 3

, כמנהלת אדמיניסטרטיבית בחברה, מבעלי השליטה בחברה, ישראל שטיין

.2014 בינואר 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

בעד)א(בעד

מבעלי השליטה , אישור ועדכון של תנאי העסקתו של מר צבי שפייזר. 4

לתקופה של שלוש שנים החל , ר דירקטוריון פעיל של החברה"בחברה כיו

.2013 בנובמבר 7מיום 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 5

מ "בע )מפל(מנופים פיננסים לישראל 

366013

179,95707.11.2013 

12:00

בעד)א(בעדאישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים. 1מיוחדת

מ "גמול חברה להשקעות בע

1086206

1,41707.11.2013 

11:00

בעד)א(דיון.2012ח הדירקטוריון לשנת "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1. 1שנתית

איתמר זומר ורמי , יצחק גוילי, ה רפאל מלול"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.גוזמן כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 3

.המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "סטאר נייט טכנולוגיות בע

2200145

7,80410.11.2013  

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים- כתב הצבעה למושב השלישי . 3

הורד )א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 4

מסדר 

היום

 1104744193,62411.11.2013מ "גאון אחזקות בע.ב

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 הראל בית און כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גד פרופר 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 לני רקאנטי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהיים כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פרץ וינקלר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יצחק הראל כדירקטור חיצוני בחברה.10

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150124

011.11.2013 

17:30

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח המפרקים הזמניים. 41ח "אג

ללא קבלת

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו עי המפרקים הזמנים הנאמנים הנציגות . 2

או המחזיקי

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "בע )1960(חבס השקעות 

4150090

011.11.2013 

17:30

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח המפרקים הזמניים. 1ח"אג

ללא קבלת

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות עי המפרקים הזמניים הנאמנים . 2

.ומחזיקים

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1790062011.11.2013' אולימפיה החזקות ג

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון ודיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

 1790054011.11.2013' אולימפיה החזקות ב

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון ודיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

 1097088011.11.2013מ "יורו גלוב בע

15:30

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן לאגרות החוב. 1ח"אג

ללא קבלת

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

6,409,75812.11.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור מינויים מחדש של משרדים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את . 2

.קסירר כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה

בעד)א(בעד

וכן אישור , אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליהו כדירקטור בחברה. 3

.ר דירקטוריון החברה"מינויו כיו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.רונית אברמזון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר גבריאל פיקר כדירקטור בחברה. 6

מ "אפריקה ישראל נכסים בע

1091354

1,562,64212.11.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

, אבינדב גרינשפון, ה אברהם נובוגרוצקי"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.מנשה שגיב ודוד בלומברג כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

' זהר ושות, אלמגור, אישור מינויים מחדש של סומך חייקין ומשרד ברייטמן. 3

כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה ודיווח על שכר של רואי החשבון 

.2012לשנת 

בעד)א(בעד

לאשרר ולאשר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח . 4

.הבינלאומי בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה

בעד)א(בעד

מ "אלקטרה מוצרי צריכה בע

5010129

943,38312.11.2013 

11:00

דיון)א(דיון2012דיון 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 דניאל 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 אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה. 5

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה. 7



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

' מפעלים פטרוכימיים סדרה א

7560014

013.11.2013 

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח"אג

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560139

013.11.2013 

15:00

-ח א"אג

רמ 

8/13חש

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560048

208,40013.11.2013 

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח ב"אג

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560055

100,93613.11.2013 

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח ג"אג

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

63,84013.11.2013 

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח. 1ח ד"אג

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

32,33213.11.2013 

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560097

58,36213.11.2013 

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ו"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 2

ללא קבלת

 719007713,04513.11.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי ריבית. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים בחשבון הייעודי לתשלומי היטל השבחה. 2

 7190184013.11.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

ח ד "אג

חש 

10/12

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי ריבית. 1

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי היטל השבחה. 2

 719016843,28613.11.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי ריבית. 1ח ה"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי היטל השבחה. 2

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 3

 719015069,70013.11.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי ריבית. 1ח ו"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי היטל השבחה. 2

 1127125013.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

ח ב "אג

חש 

10/12

מתן הוראות לחברה בדבר קיבול הצעת הרכש בקשר עם אגרות החוב . 1

.של אידיבי

נגד)א(ד"אין חוו

 1127133013.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

10:00

ח ד "אג

חש 

10/12

מתן הוראות לחברה בדבר קיבול הצעת הרכש בקשר עם אגרות החוב . 1

.של אידיבי

נגד)א(ד"אין חוו

 3190014013.11.2013מ "פטרו גרופ בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.1בעד חלופה - מתן הוראות לנאמן . 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.2בעד חלופה - מתן הוראות לנאמן . 2

אישרור ההסדר בין החברה לבין נושיה ולבין בעלי מניותיה ואישור כל . 3

.התיקונים להסדר הנושים

בעד)א(ד"אין חוו

' מפעלים פטרוכימיים סדרה א

7560014

013.11.2013 

15:00

מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב . 1ח"אג

.'ד-'סדרות ב

בעד)א(ד"אין חוו

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560139

013.11.2013 

15:00

-ח א"אג

רמ 

8/13חש

מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב . 1

.'ד-'סדרות ב

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560048

199,90013.11.2013 

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.'ד-'תיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב סדרות ב. 1ח ב"אג

הורד )א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים. 2

מסדר 

היום

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560055

97,48913.11.2013 

15:00

בעד)א(ד"אין חוו.'ד-'תיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב סדרות ב. 1ח ג"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

60,47213.11.2013 

15:00

נגד)א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים. 1ח ד"אג

בעד)א(ד"אין חוו.'ד-'תיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב סדרות ב. 2

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

32,15513.11.2013 

15:00

-'להורות לנאמן להסכים לתיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב סדרות ב. 1ח ה"אג

.'ד

בעד)א(ד"אין חוו

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560097

56,80113.11.2013 

15:00

-'להורות לנאמן להסכים לתיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב סדרות ב. 1ח ו"אג

.'ד

בעד)א(ד"אין חוו

  25902483,372,64414.11.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

 9:30

מבוטלת)א(נגד.אישור מדיניות תגמול של החברה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(נגד.ל החברה"אישור נוסחת המענק ביחס למנכ. 2

 4450151,143,62114.11.2013מ "טי בע.מטריקס אי

10:30

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

גבאי את קסירר כרואי החשבון , פורר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד. 6

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון . 7

 625012518,15914.11.2013מ "עלבד משואות יצחק בע

14:30

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 1מיוחדת

לחוק החברות אשר תחול לעניין נושאי המשרה בחברה למעט נושאי 

.המשרה שהם חברי מושב משואות יצחק

בעד)א(בעד

מושב , אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעל השליטה בחברה. 2

בגין שרותי ניהול הניתנים , לעניין תשלום מענק למושב, משואות יצחק

.לחברה בידי חברי המושב

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תמי גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוייה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שי טלמון כדירקטור בחברה. 4

 10949378,55414.11.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

10:00

בעד)א(בעדצית"יהודית גריסרו כדח' אישור הארכת כהונתה של גב. 1מיוחדת

בעד)א(בעדצ"אישור מינוי מר אילן נויגרטן כדח. .2

 110674977,02514.11.2013מ "מצלאוי חברה לבניה בע

10:00

בעד)א(בעדאישור תיקון הוראות תקנות התאגדות של החברה. 1מיוחדת

הורד )א(נגדל החברה"אישור סיום תנאי כהונתו של מנכ. 2

מסדר 

היום

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

2,088,03214.11.2013 

12:00

-2014אישור שפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה של החברה לשנת . 1מיוחדת

 בין תקרת 2013 בנובמבר 30 תכלול תנאי הקושר ביחס לתקופה עד 2013

גבול הביטוח האמור ותקרת גבול הביטוח לאחריות נושאי משרה של אי די בי 

מ ותאגידים פרטיים "אי די בי חברה לפתוח בע, מ"חברה לאחזקות בע

.מסוימים המוחזקים על ידן

בעד)א(בעד

 1082726248,29614.11.2013מ "תאת טכנולוגיות בע

17:00

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 1מיוחדת

 והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את 2012המבקר של החברה לשנת 

.שכרו

בעד)א(בעד

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

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



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 ג. 4

בעד)א(בעד.דפנה גרובר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו של מר אבירם הלוי כדירקטור חיצוני בחברה. 6

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול על פי תיקון . 7

אישור תגמול והחזר הוצאות רטרואקטיבי למר זאב בירנבאום בגין כהונתו . 8

.ר דירקטוריון החברה והחברה הבת"כיו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.איציק מערבי, ל ונשיא החברה"אישור הענקת מענק שנתי למנכ. 9

בעד)א(נגד.אישור תיקון התקנון במטרה להתאימו לתיקונים שנערכו בחוק החברות.10

בעד)א(בעד.ר הדירקטוריון"אישור תנאי העסקתו של מר שמוליק ולודינגר כיו.11

בכפוף , ל החברה"אישור החלפת סעיפי השיפוי עבור הדירקטורים ומנכ.12

.לאישור שינוי התקנון

בעד)א(נגד

 109978763,86514.11.2013מ "מיקרונט בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקרים . 2

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלי נחום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.נבו כדירקטורית בחברה-נטע כרמי' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חזי אופיר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.טלי דינר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 7

  25902482,728,26714.11.2013מ "בתי זקוק לנפט בע

 9:00

בעד)א(בעד.אישור הגדלת הונה הרשום של החברה ותיקון תקנון ותזכיר החברה. 1שנתית

 208017466,42214.11.2013מ "קבוצת אחים נאוי בע

11:00

שירה נהיר המכהנת כדירקטורית בלתי ' אישור מתן התחייבות לשיפוי לגב. 1מיוחדת

.תלויה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.שירה נהיר' אישור מתן התחייבות לפטור לגב. 2

שירה נהיר בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ' אישור הכללת גב. 3

.של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות

בעד)א(בעד

  1115195163,99814.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.הצגת ההסדר המוצע כפי שפורט בבקשת החברה על ידי נציגות החברה. 1מבוטלת

הצגת חוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט לצורך בחינת . 2

.ההסדר כפי שהוצע

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על החברה בקשר עם ההסדר בהתאם להסדר המס . 3

.מול רשות המיסים

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר בהתאם . 4

.להסדר המס

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם ההסדר. 5

ח הנאמנים ו או "דיון בנושאים נוספים כפי שיועלו על ידי הנאמנים בכ. 6

.מחזיקי אגח

מבוטלת)א(ד"אין חוו

  1123447116,79914.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.הצגת ההסדר המוצע כפי שפורט בבקשת החברה על ידי הנציגות. 1מבוטלת

הצגת חוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט לצורך בחינת . 2

.ההסדר כפי שהוגשה

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על החברה בקשר עם ההסדר בהתאם להסדר המס . 3

.מול רשות המיסים

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר בהתאם . 4

.להסדר המס

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם ההסדר כמפורט. 5

דיון בנושאים נוספים כפי שיועלו עי הנאמנים בכח הנאמנים ו או מחזיקי . 6

.האגח

מבוטלת)א(ד"אין חוו

  112345478,94714.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.הצגת ההסדר המוצע כפי שפורט בבקשת החברה על ידי נציגי החברה. 1מבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הצגת חוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט הנכבד לצורך . 2

.בחינת ההסדר

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על החברה בקשר עם ההסדר בהתאם להסדר המס . 3

.מול רשות המיסים

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר בהתאם . 4

.להסדר המס

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם ההסדר כמפורט. 5

דיון בנושאים נוספים כפי שיועלו עי הנאמנים בכ הנאמנים ו או מחזיקי . 6

.ח"אג

מבוטלת)א(ד"אין חוו

  112346273,53514.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

 9:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.הצגת ההסדר כפי שפורט בבקשת החברה על ידי נציגי החברה. 1מבוטלת

הצגת חוות דעת המומחה שמונה מטעם מבית המשפט וצורך בחינת . 2

.ההסדר כפי שהוגשה

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על החברה בקשר עם ההסדר בהתאם להסדר המס . 3

.מול רשות המיסים

מבוטלת)א(ד"אין חוו

הצגת השלכות המס על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר בהתאם . 4

.להסדר המס

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בקשר עם ההסדר כמפורט. 5

כ הנאמנים ו או מחזיקי "דיון בנושאים נוספים כפי שיועלו עי הנאמנים ב. 6

.אגח

מבוטלת)א(ד"אין חוו

 719007713,04514.11.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

מ "מישורים חברה לפיתוח בע

1105196

313,12517.11.2013 

12:00

אישור תיקון תקנון החברה בקשר להרחבת השיפוי אותו ניתן להעניק . 1מיוחדת

.לנושאי משרה בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה שאינם נמנים על . 2

.בעלי השליטה בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ה גיל בלוטרייך ורמי שריקי"הענקת כתבי שיפוי לה. 3

או הענקת כתבי /ככל שלא יאושר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ו. 4

מוצע לאשר את כתבי השיפוי בנוסח אשר אינו כולל את , השיפוי כאמור לעיל

.ההרחבה המוצעת נוכח חוק ייעול הליכי אכיפה

בעד)א(בעד

 399014161,12917.11.2013מ "בריל תעשיות נעליים בע

16:00

אישור מינויו לראשונה ותנאי העסקתו של מר חן לוי כדירקטור בלתי תלוי . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

 505016549,48417.11.2013מ "גרופ בע. או.די.איי

10:00

שהעמידה הראל לחברה למניות  )לא סחירה(שינוי בתנאי המרת הלוואה . 1מיוחדת

.החברה

בעד)א(בעד

 208017435,19917.11.2013מ "קבוצת אחים נאוי בע

11:00

חברה הנמצאת , אישור העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי עולמי נכסים. 1מיוחדת

.בבעלותם המלאה של בעלי השליטה בחברה

בעד)א(נגד

יעקב נאוי , דורי נאוי, ה שאול נאוי"אישור מתן התחייבות לשיפוי לה. 2

.ואברהם חיניץ

בעד)א(בעד

יעקב נאוי ויעקב , דורי נאוי, ה שאול נאוי"אישור מתן התחייבות לפטור לה. 3

.חיניץ

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.קרובם של בעלי השליטה בחברה, אישור תנאי העסקתו של מר אסף נאוי. 4

בעד)א(בעד.קרובם של בעלי השליטה בחברה, אישור תנאי העסקתו של מר יעקב נאוי. 5

בעד)א(בעד.מבעלי השליטה בחברה, אישור תנאי העסקתו של  מר אברהם חיניץ. 6

בעד)א(נגד.ר דירקטוריון החברה"אישור מינויו של מר שאול נאוי לכהונת יו. 7

מ "חברה לביטוח בע. איי.די.איי

1129501

1,321,96517.11.2013 

10:00

בעד)א(בעד.ר ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 1מיוחדת

ר ריבי כהן המועמדת "אישור הענקת גמול בהתאם לתקנות הגמול לד. 2

.לכהונה מחדש כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

ר ריבי כהן המועמדת לכהונה מחדש "אישור הענקת כתב שיפוי לד. 3

.כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

ר ריבי כהן המועמדת לכהונה מחדש כדירקטורית "אישור הכללת ד. 4

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת , חיצונית בחברה

.בחברה

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 בני ממן כדירקטור חיצוני בחברה. 5

אישור הענקת גמול בהתאם לתקנות הגמול למר בני ממן המועמד לכהונה . 6

.מחדש כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב שיפוי למר בני ממן המועמד לכהונה מחדש כדירקטור . 7

.חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אישור הכללת מר בני ממן המועמד לכהונה מחדש כדירקטור חיצוני . 8

.בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה, בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמואל אבישר כדירקטור חיצוני בחברה. 9

אישור הענקת גמול בהתאם לתקנות הגמול למר שמואל אבישר המועמד .10

.לכהונה מחדש כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אישור הענקת כתב שיפוי למר שמואל אבישר המועמד לכהונה מחדש .11

.כדירקטור חיצוני בחברה

בעד)א(בעד

אישור הכללת מר שמואל אבישר המועמד לכהונה מחדש כדירקטור .12

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת , חיצוני בחברה

.בחברה

בעד)א(בעד

 111811614,05017.11.2013מ "יקס בע'פרוטאולוג

12:00

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 1מיוחדת

 והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את 2012המבקר של החברה לשנת 

.שכרו

בעד)א(בעד

 3190121,11917.11.2013מ "פטרו גרופ בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו. לחוק החברות350אישור הסדר לפי סעיף . 1מיוחדת

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1118496

20,44117.11.2013 

18:00

דחיית מועד קובע ומועד תשלום של תשלום הריבית שאמור להתבצע . 1ח"אג

1.12.13למחזיקים ב 

בעד)א(ד"אין חוו

 3190014017.11.2013מ "פטרו גרופ בע

16:30

מבוטלתמבוטלת.אישרור ההסדר בין החברה לבין נושיה ולבין בעלי מניותיה. 1מבוטלת

 1109495196,87217.11.2013וי .פלאזה סנטרס אן

10:00

כ הנאמנים ומחזיקי אגקות החוב באשר למגעים מול "מתן דיווח על ידי ב. 1מבוטלת

.החברה

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.י הנאמן ו או המחזיקים ככל שיועלו"דיון בנושאיפ נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

 1109503403,19517.11.2013וי .פלאזה סנטרס אן

10:00

כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב באשר למגעים מול "מתן דיווח על ידי ב. 1מבוטלת

.החברה

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מבוטלת)א(ד"אין חוו.י הנאמן ו או המחזיקים ככל שיועלו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

  532010429,32818.11.2013מ "גן שמואל מזון בע

 8:30

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1נדחית

פורר את גבאי את קסירר כמשרד רואי , מינויו מחדש של משרד קוסט. 2

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 )בעלי השליטה בחברה(מוצע לאשר ולאשרר הגמול המשולם לקיבוצים . 3

על ידי החברה בגין העמדת שירותי נושאי משרה בכירה לחברה וזאת החל 

. שנים3לתקופה של  )2011 לנובמבר 13(ממועד תיקון החוק 

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר דוד שוסטר כדירקטור בחברה. 4

 1095819597,36118.11.2013מ "פריון נטוורק בע

16:00

 s`,Conduitאישור התקשרותה של החברה בהסכם המיזוג עם חברת . 1מיוחדת

.חברה פרטית

בעד)א(בעד

אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ודירקטורים . 2

s`.Conduitאשר יכהנו מטעם חברת 

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

. לשבע שניםRun Offובפוליסת ביטוח מסוג , משרה בחברה

בעד)א(בעד

ל ודירקטור "המכהן כמנכ, אישור תנאי כהונתו של מר יוסף מנדלבאום. 4

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 5

בעד)א(נגד.2003אישור תיקון תכנית תגמול הוני של החברה משנת . 6

 48602778,04618.11.2013מ "מרתון השקעות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

, יצחק רוזן, כהן-שרון תוסייה, ה רפאל סילמן"אישור מינויים מחדש של ה. 2

.יוחנן קורמן ואברהם נוה כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקרים . 3

.של 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.מירב סגל כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

 109242843,084,20418.11.2013פריגו קומפני 

10:00

בעד)א(בעד.2013 ביולי 28אישור המיזוג שהוצע ביום . 1מיוחדת

אשר , "new perrigo"אישור יצירת סעיף רווחים ניתנים לחלוקה בחברת . 2

. לעיל1יווצר כתוצאה מהמיזוג כמפורט בסעיף 

בעד)א(בעד

למנהלים של החברה לאחר " מצנח זהב"אישור על בסיס לא מחייב של . 3

.המיזוג

בעד)א(בעד

אישור מחדש של היעדים בגינם נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים למענק . 4

.שנתי בתוכנית התמריצים השנתית של החברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.אישור תיקון תוכנית התגמול לטווח ארוך של החברה והצגתה מחדש. 5

בעד)א(בעד.דחיית האסיפה הכללית במידה ולא יהיה רוב לאישור המיזוג. 6

 1104488229,99518.11.2013מ "מגה אור החזקות בע

11:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר יאיר שלהב כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

018.11.2013 

17:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי אגח מהסדרה הרלוונטית במסגרת . 5

24.11.13- .אסיפת הנושים שתתקיים ב

מבוטלת)א(ד"אין חוו

 7360035018.11.2013. 'אידיבי אחזקות סדרה ב

17:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית . 5

24.11.13- .במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב 

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

58,92218.11.2013 

17:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח בסדרה הרלוונטית במסגרת . 5

24.11.13- .אסיפת הנושים שתתקיים ב

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360167

018.11.2013 

17:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית . 5

24.11.13- .במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב 

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

487,15618.11.2013 

17:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח בסדרה הרלוונטית במסגרת . 5

24.11.13- .אסיפת הנושים שתתקיים ב

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

25,29418.11.2013 

17:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1מבוטלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

אופן הצבעת הנאמנים בשם כלל מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית . 5

24.11.13- .במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב

מבוטלת)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360175

018.11.2013 

17:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1מבוטלת

מבוטלת)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

מבוטלת)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית . 5

24.11.13- .במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב

מבוטלת)א(ד"אין חוו

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1099761

14,10518.11.2013 

16:30

השתת.יח

פות

לפיה תוארך , )6סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1

21.11.2014.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(נגד

לפיה תוארך , )7סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 2

21.03.2015.תקופת המימוש עד ליום 

נגד)א(נגד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1128800

1,91118.11.2013 

16:45

לפיה תוארך , )6סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1אופציה

21.11.2014.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת -זרח חיפושי נפט וגז

1128388

1,05518.11.2013 

17:00

לפיה תוארך , )7סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1אופציה

21.03.2015.תקופת המימוש עד ליום 

נגד)א(בעד

 1980102,853,40619.11.2013מ "כלכלית ירושלים בע

10:00

בעד)א(נגד.ר הדירקטוריון של החברה"המכהן כיו, מינויו מחדש של מר אליעזר פישמן. 1נדחית

בעד)א(בעד.המכהנת כדירקטורית של החברה, רונית אבן' מינויה מחדש של גב. 2

בעד)א(בעד.המכהנת כדירקטורית של החברה, ענת מניפז' מינוי מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.המכהן כדירקטור של החברה, מינוי מחדש של מר אייל פישמן. 4

בעד)א(בעד.המכהן כדירקטור של החברה, מינויו מחדש של מר יחיאל זיסקינד. 5

בעד)א(בעד.המכהן כדירקטור של החברה, מינויו מחדש של מר הלל פלד. 6

בעד)א(בעד.המכהן כדירקטור של החברה, מינויו מחדש של מר יוסי ארד. 7

בעד)א(בעד.מינוי מר שי גרוס כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 8

, קוסט פורר גבאי את קסירר- מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל . 9

והסמכת , כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה.10

בעד)א(בעד.מר אליעזר פישמן, ר הדירקטוריון"אישור תנאי התגמול ליו.11

, ביחס למר דודו זבידה )מענק שנתי וארוך טווח(אישור נוסחת המענק .12

.ל החברה"מנכ

בעד)א(בעד

. + 2013אישור נוסחת תשלום מענקים לנושאי משרה בחברה בגין שנת .13

.חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים.

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים.14

 473017300,78819.11.2013מ "דורי בע.קבוצת א

14:00

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מבוטלת

מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

1085497

218,98919.11.2013 

10:00

אישור מעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לחוק ניירות ערך למתכונת . 1נדחית

.דיווח לפי דיני ניירות ערך אמריקאים

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 2

 10811247,833,17319.11.2013מ "אלביט מערכות בע

15:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה ארד כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.רינה באום כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן 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 מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.דליה רבין כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 9

.רואה חשבון המבקר

בעד)א(בעד

 1115195164,20319.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

 111518753,77119.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

 1123447119,69319.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

 111520353,76519.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

 1115211107,90119.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

 112346274,04219.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לא לנקוט בכל הליך . 1ח"אג

.משפטי

בעד)א(ד"אין חוו

 1115674142,46819.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

 112345481,70519.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

 1130434019.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

ח ד "אג

חש 

10/13

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1

 112081559,55219.11.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן לא לנקוט בכל הליך משפטי. 1ח"אג

מ "מוצרים פיננסים בע- גליל מור 

1108877

370,24819.11.2013 

18:00

נגד)א(ד"אין חוו.'חלופה א- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 1ח א"אג

נגד)א(ד"אין חוו.'חלופה ב- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה . 2

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין. 3

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה. 4

ח מהסדרה הרלוונטית "אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האג. 5

.במסגרת אסיפת הנושים

נגד)א(ד"אין חוו

 1116003019.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

17:00

ח א "אג

חש 

11/09

קבלת החלטות בקשר עם אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה . 1

.מ"ישראל להשקעות בע

בעד)א(ד"אין חוו

 1116011019.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

17:00

קבלת החלטות בקשר עם אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה . 1ח"אג

.מ"ישראל להשקעות בע

נגד)א(ד"אין חוו

 1116029019.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

17:00

קבלת החלטות בקשר עם אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה . 1ח"אג

.מ"ישראל להשקעות בע

נגד)א(ד"אין חוו

 1116037019.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

17:00

קבלת החלטות בקשר עם מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל . 1ח"אג

.מ"להשקעות בע

נגד)א(ד"אין חוו

 1127125019.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

17:00

ח ב "אג

חש 

10/12

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 1

1.1.החלטה 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 2

1.2.החלטה 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 3

1.3.החלטה 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 4

1.4.החלטה 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 5

1.5.החלטה 

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1127133019.11.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

17:00

ח ד "אג

חש 

10/12

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 1

1.1.החלטה 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 2

1.2.החלטה 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 3

1.3.החלטה 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 4

1.4.החלטה 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד \להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד. 5

1.5.החלטה 

נגד)א(ד"אין חוו

 )ב.נ.י(ן בינלאומי "יורו טרייד נדל

1101054מ "בע

1,59720.11.2013  

 9:45

נגד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד הגשת בקשת פירוק לחברה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מפרק. 2

נגד)א(ד"אין חוו.אי התנגדות לתשלום דמי ניהול. 3

בעד)א(ד"אין חוו.מ ולמתן אישור בשם מחזיקי אגרות החוב"הסמכת הנציג הכללי לניהול מו. 4

מ "חברת השקעות דיסקונט בע

639013

2,318,99420.11.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים וד. 1שנתית

אפי , חיים גבריאלי, רפי ביסקר, ה נוחי דנקנר"אישור מינויים מחדש של ה. 2

רמי מרדור ומרק שימל , יצחק מנור, דורי מנור, גדעון להב, אליהו כהן, חרמוני

.כדירקטורים המכהנים בחברה

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואה החשבון . 3

.המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד)א(בעד

  1109495196,13620.11.2013וי .פלאזה סנטרס אן

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטרי הנאמנות של כל סדרה בנפרד. 1ח א"אג

  1109503403,09320.11.2013וי .פלאזה סנטרס אן

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטרי הנאמנות של כל סדרה בנפרד. 1ח ב"אג

מ "ערד השקעות ופתוח תעשיה בע

731018

535,51021.11.2013 

10:00

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עוזי ורדי זר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מבוטלת

מבוטלת)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר זאב וורמברנד כדירקטור חיצוני בחברה. 2

 10985651,635,79921.11.2013מ "ן בע"רבוע כחול נדל

10:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה. 1מיוחדת

 7770373,211,34021.11.2013מ "שופרסל בע

13:00

-2014אישור שפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה של החברה לשנת . 1מיוחדת

 בין תקרת 2013 בנובמבר 30 תכלול תנאי הקושר ביחס לתקופה עד 2013

גבול הביטוח האמור ותקרת גבול הביטוח לאחריות נושאי משרה של אי די בי 

מ ותאגידים פרטיים "אי די בי חברה לפתוח בע, מ"חברה לאחזקות בע

.מסוימים המוחזקים על ידן

בעד)א(בעד

מ "אן גלובל אקוויטי בע.די.איי

824011

38,28221.11.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דניאל דוברובסקי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נחמיה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהונתן פדן כדירקטור בחברה. 4

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 5

.החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 6

 77801929,81421.11.2013מ "י כבלים בע'סינרג

16:30

ליאורה קצנשטיין כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה מחדש של גב. 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

שותפות - גבעות עולם חיפושי נפט 

506022 )1993(מוגבלת 

422,76121.11.2013 

17:00

נגד)א(נגד.אישור החלטה בדבר ביצוע הנפקת זכויות. 1נדחית

מ "בע )1993(כפרית תעשיות 

522011

132,83824.11.2013 

13:00

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 1מיוחדת

.לחוק החברות

נגד)א(נגד

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות 

573014מ "בע

229,56124.11.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 החשבון ' אישור מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר אלקון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר כרמל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שאול לוטן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.רחל לוטן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 7

מ "ן בע"ייזום נדל' ג'קבוצת חג

823013

257,28924.11.2013 

10:00

בעלי השליטה ', ג'ועידו חג' ג'ה יצחק חג"אישור מתן התחייבות לפטור לה. 1שנתית

.בחברה

בעד)א(נגד

בעלי השליטה ', ג'ועידו חג' ג'ה יצחק חג"אישור מתן התחייבות לשיפוי לה. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 3

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר עמית חלפון רואי . 4

חשבון ואת משרד רואה החשבון קדרון ושות כרואי החשבון המבקרים של 

החברה

בעד)א(בעד

וצבי גרינלוולד ' ג'עידו חג', ג'ה יצחק חג"אישור מינויים מחדש של ה. 5

..כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

 2260206590,89224.11.2013מ "מבני תעשיה בע

10:00

כנאמן למחזיקי אגרות " מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע"אישור מינויו של . 1ח יא"אג

.מ"חברה לשירותי נאמנות בע-במקום משמרת, של החברה )'סדרה יא(החוב 

בעד)א(בעד

 1080837137,51025.11.2013מ "שניב תעשיות נייר בע

10:00

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מבוטלת

 1119080314,27125.11.2013מ "לוינשטין נכסים בע

10:30

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי החשבון ' אישור מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות. 2

.המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שאול לוטן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף צימר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.יעל ליבני לוטן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 8

מ "אפריקה ישראל תעשיות בע

800011

412,62525.11.2013 

11:00

מבוטלתמבוטלת.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.ל החברה"אישור תכניות מענקים למנכ. 2

מבוטלתמבוטלת.ל"אישור תכנית תמרוץ מיוחדת למנכ. 3

מבוטלתמבוטלת.אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה. 4

 6990171,482,53325.11.2013מ "חברה לנכסים ולבנין בע

12:00

-2014אישור שפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה של החברה לשנת . 1מיוחדת

 בין תקרת 2013 בנובמבר 30 תכלול תנאי הקושר ביחס לתקופה עד 2013

גבול הביטוח האמור ותקרת גבול הביטוח לאחריות נושאי משרה של אי די בי 

מ ותאגידים פרטיים "אי די בי חברה לפתוח בע, מ"חברה לאחזקות בע

.מסוימים המוחזקים על ידן

בעד)א(בעד

 )מקבוצת ברנד(התכוף תעשיות 

7950090מ "בע

16,35825.11.2013 

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.אסיפת התייעצות. 1ח ד"אג

ללא קבלת

 401018025.11.2013מ "פלג ניא בע

11:00

בעד)א(בעד.אשרור ואישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ברון כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אשרור ואישור מינויו מחדש של מר דן שמשינס כדירקטור חיצוני בחברה. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 2260191,815,73726.11.2013מ "מבני תעשיה בע

14:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1נדחית

ח "ט רואה החשבון המבקר הכלול בדו" לרבות בשכ31.12.2012,ביום 

.הדירקטוריון

דיון)א(דיון

בעד)א(נגד.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 משה אגרסט כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שי מילוא כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מירון איזקסון כדירקטור בחברה. 7

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 8

.החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 9

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אישור תנאי התגמול למר אליעזר פישמן.10

בעד)א(בעד.2013אישור נוסחת תשלום מענקים לנושאי משרה בחברה בגין שנת .11

בעד)א(בעד.חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים.12

מ "ן בע"תמיר פישמן קרן נדל

1116177

24,06426.11.2013 

12:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

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

.של 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 רני ליפשיץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל מנסדורף כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.רונית פרוכטמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.סיגל גרינבוים כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר כרמל כדירקטור חיצוני בחברה. 9

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

1,890,07426.11.2013 

14:00

-2014אישור שפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה של החברה לשנת . 1מיוחדת

 בין תקרת 2013 בנובמבר 30 תכלול תנאי הקושר ביחס לתקופה עד 2013

גבול הביטוח האמור ותקרת גבול הביטוח לאחריות נושאי משרה של אי די בי 

מ ותאגידים פרטיים "אי די בי חברה לפתוח בע, מ"חברה לאחזקות בע

.מסוימים המוחזקים על ידן

בעד)א(בעד

 11068551,092,89826.11.2013מ "מזור רובוטיקה בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

אישור מינויו מחדש של סומך חייקין כמשרד רואי חשבון המבקר של . 2

.החברה עד לכינוס האסיפה הכללית הבאה של בעלי המניות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.יוחנן כדירקטורית בחברה-אישור מינויה מחדש של שרית סוכרי בן. 5

אישור מינויו מחדש של גיל ביאנקו כדירקטור חיצוני בחברה ואישור . 6

. אלף אופציות עבורו40הקצאת 

בעד)א(נגד

אישור מינויו מחדש של דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה ואישור . 7

. אלף אופציות עבורו40הקצאת 

בעד)א(נגד

אישור מינויו העתידי של גיל ביאנקו כדירקטור בחברה בת הנמצאת . 8

בבעלותה המלאה של החברה ובכל חברה בת עתידית אחרת שתהיה 

.בבעלותה המלאה של החברה

בעד)א(בעד

יוחנן כדירקטורית בחברה -שרית סוכרי בן' אישור מינויה העתידי של גב. 9

בת הנמצאת בבעלותה המלאה של החברה ובכל חברה בת עתידית אחרת 

.שתהיה בבעלותה המלאה של החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.שרית סוכרי בן יוחנן'  אלף אופציות עבור גב40אישור הקצאת .10

אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות של נושאי משרה ודירקטורים .11

והסמכת הדירקטוריון להתקשר מעת לעת בפוליסות ביטוח לשלוש תקופות 

.ביטוח

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.יונתן אדרת, ר הדירקטוריון" אלף אופציות ליו80אישור הקצאת .12

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1123371

301,20326.11.2013 

15:00

דיווח באי כוח המחזיקים והנאמן באשר לפועלם מול החברה מאז . 1ח ב"אג

.האסיפה האחרונה

דיון)א(ד"אין חוו

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו בישיבה עי הנאמם ו או המחזיקים לרבות . 2

.'לעניין הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב סדרה ב

דיון)א(ד"אין חוו

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560048

211,00026.11.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ב"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560139

026.11.2013 

16:00

-ח א"אג

רמ 

8/13חש

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560097

56,24026.11.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המוצע. 1ח ו"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

21,09626.11.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ה"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

62,88226.11.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ד"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560055

101,51026.11.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ג"אג

. 'מפעלים פטרוכימיים סדרה א

7560014

026.11.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח"אג

פי עיבוד אותות ביולוגיים .אס.בי

1097054מ "בע

10,15927.11.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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.אלקה ניר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(בעד.ר אירית יניב כדירקטורית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 4

בעד)א(נגד.ר נועם אלון כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 5

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לחמש שנים לכיסוי . 6

.הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"יו, אלקה ניר' אישור הענקת תגמול חד פעמי לגב. 7

בעד)א(נגד.ל החברה"מנכ, ר תמיר בן דוד"אישור הענקת תגמול חד פעמי לד. 8

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, ר תמיר בן דוד"אישור שינוי תנאי העסקתו של ד. 9

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון .10

 408013027.11.2013מ "ן בע'רפיד ויז

12:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יוסי ירקוני כמנכ. 2

מ "משאבי טבע הולדינגס בע

1080241

10,83427.11.2013 

10:00

)א(ד"אין חוו2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

)א(ד"אין חוומינוי מחדש של רועי סבג כדירקטור. 2

)א(ד"אין חוומינוי מחדש של ערן מזור כדירקטור בחברה. 3

)א(ד"אין חוומינויה מחדש של ורד מור פורת כדירקטורית. 4

)א(ד"אין חוומינוי יהושע הרשקוביץ כדירקטור חיצוני. 5

)א(ד"אין חוו2013ח מבקרים לשנת "מינוי רו. 6

 1104314316,15727.11.2013מ "אשדר חברה לבניה בע

10:00

חברה בת בבעלות , מ"בע )1977(אישור התקשרות אשדר ייזום ובניה . 1מיוחדת

בהסכם לביצוע עבודות בניה בטירת הכרמל עם קבוצת , מלאה של החברה

.בעלת השליטה בחברה, מ"אשטרום בע

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

חברה בת בבעלות , מ"בע )1977(אישור התקשרות אשדר ייזום ובניה . 2

בהסכם לביצוע עבודות בניה בנתניה עם קבוצת אשטרום , מלאה של החברה

.בעלת השליטה בחברה, מ"בע

בעד)א(בעד

חברה בת בבעלות , מ"בע )1977(אישור התקשרות אשדר ייזום ובניה . 3

מ "בהסכם לביצוע עבודות בניה עם קבוצת אשטרום בע, מלאה של החברה

בעלת השליטה בחברה, ר עלית"בבית

בעד)א(בעד

מ "בע)1985(פורמולה מערכות 

256016

1,376,50027.11.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מדיניות תגמול. 1מיוחדת

 1440023027.11.2013. 'לנדמארק גרופ א

15:00

עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הצעה  - 1הצעת החלטה מספר . 1ח"אג

.)'חלופה א(ב "למכירה של נכס החברה בארה

בעד)א(ד"אין חוו

עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הצעה  - 2הצעת החלטה מספר . 2

.)'חלופה ב(ב "למכירה של נכס החברה בארה

נגד)א(ד"אין חוו

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1110378

027.11.2013 

11:00

הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים בבית המשפט . 1ח"אג

.ב"בארה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.גיוס כספים מהמחזיקים למימון הוצאות הנאמן ויועציו. 2

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1125624

027.11.2013 

11:00

ח ב "אג

1/12חש 

הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים בבית המשפט . 1

.ב"בארה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.גיוס כספים מהמחזיקים למימון הוצאות הנאמן ויועציו. 2

אמריקן ישראל קורפוריישן -אמפל

1127679

027.11.2013 

11:00

ח ב "אג

1/13חש 

הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים בבית המשפט . 1

.ב"בארה

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.גיוס כספים מהמחזיקים למימון הוצאות הנאמן ויועציו. 2

 341016108,39228.11.2013מ "שפע ימים בע

14:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואה חשבון מבקר של ' אישור מינוי מחדש של ברזילי ושות. 2

.הקבוצה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שמעון הייבלום כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש מר אברהם טאוב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר לויזון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ודוד נחשון כדירקטור בחברה. 6

אן כדירקטורית בלתי תלויה ואישור הגמול 'טובה ג' אישור מינויה של גב. 7

.השנתי שלה

בעד)א(בעד

 )פסולת למוצר(ישראל . פי.טי.וו

1081983מ "בע

14,26228.11.2013 

10:00

בעד)א(נגד.אישור מתן פטור לדירקטורים המכהנים בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה. 2

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

אישור הכללת דירקטורים אשר אינם , משרה ובפוליסות ביטוח עתידיות

.נמנים על בעל השליטה בפוליסת הביטוח ובפוליסות הביטוח העתידיות

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.ר דירקטוריון החברה"אישור מינוי מר יובל רבין כיו. 4

בעד)א(בעד.אישור שינוי הוראות בתקנון החברה. 5

כרואה החשבון ', אישור מינויו מחדש של משרד שטיינמץ עמינח ושות. 6

.המבקר וקבלת דיווח על שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אבנר ארזי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יובל רבין כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.ר יוסי ענבר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר זנדברג כדירקטור בחברה.10

חות הכספיים "הכולל בין היתר את הדו, ח התקופתי של החברה"דיון בדו.11

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת "המבוקרים של החברה ואת דו

2012.

דיון)א(דיון

 7223141,166,29128.11.2013מ "בנק אגוד לישראל בע

12:00

, אישור מינויו מחדש של מר אלברטו גרפונקל כדירקטור חיצוני בבנק. 1מיוחדת

.בהתאם להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש מר חיים אלמוג כדירקטור בבנק. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

אישור התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי . 3

.לרבות מקרב בעלי השליטה או קרוביהם, משרה

בעד)א(בעד

ר "אישור גמול לדירקטורים חיצוניים וליתר חברי הדירקטוריון למעט יו. 4

.הדירקטוריון

בעד)א(בעד

חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל "בדו, דיון במאזן. 5

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום , סומך חייקין, רואי החשבון המבקרים

2012.

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 6

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1104058105,08428.11.2013מ "ח המרמן בע.מ.צ

10:00

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על פי תיקון . 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(נגד

חברה פרטית , ח תשתית ופיתוח.מ.אישור הארכת התקשרות עם צ. 2

.ל החברה"בעל השליטה בחברה ומכהן כמנכ, בבעלותו של מר חיים פייגלין

בעד)א(נגד

חברה פרטית , אישור הארכת התקשרות עם בטליון יזמות ויעוץ ארגוני. 3

ר דירקטוריון "בעל שליטה בחברה ומכהן כיו, בבעלותו של מר אבי בן אברהם

.פעיל

בעד)א(נגד

חברה פרטית , אישור הארכת התקשרות עם בטליון יזמות ויעוץ ארגוני. 4

ל ייזום "בעל שליטה בחברה ומכהן כסמנכ, בבעלותו של מר רן בן אברהם

.ושיווק של החברה

בעד)א(נגד

 351015162,72601.12.2013מ "אסף תעשיות בע-חד

10:30

ח הדירקטוריון על מצב "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו. 1שנתית

.2012 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

גבאי את קסירר כרואי , פורר, ח קוסט"אישור מינויו מחדש את משרד רו. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, חשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 3

.לחוק החברות אשר תחול לעניין נושאי המשרה בחברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי ורדי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ציון בהלול כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.מר דוד זילברבג, ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 7

 109734417,07801.12.2013מ "בע )נט אקספרס(נטקס 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה. 4

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

כמשרד רואי חשבון ' לזר ושות- אישור מינויו מחדש של משרד שטראוס . 6

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 7

 48501150,10401.12.2013מ "בונוס ביוגרופ בע

12:00

לפיה תוארך , )3סדרה (אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה . 1מיוחדת

29.12.2013.תקופת המימוש עד ליום 

בעד)א(נגד

 110547725,62901.12.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

10:00

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה ועל התקדמות גיבוש ההסדר . 1ח"אג

.ח"עם מחזיקי אג

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

ד ערן שוסטר בנוגע "כ מחזיקי אגח עו"י הנציגות וב"מתן דיווח ע. 2

.להתקדמות המשא ומתן עם החברה לגיבוש ההסדר

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

756015

31,63501.12.2013 

15:30

בעד)א(ד"אין חוו. לחוק החברות350אישור הסדר חוב בין החברה לבין נושיה על פי סעיף . 1נדחית

 1083658103,64202.12.2013מ "עילדב השקעות בע

10:00

בעד)א(בעדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 1נדחית

אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי כרואה החשבון המבקר של . 2

.החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 3

שאינם נמנים עם בעלי השליטה , אישור הכללתם של דירקטורים בחברה. 4

.בפוליסת ביטוח אחריות, בחברה

בעד)א(בעד

 313015309,61802.12.2013מ "אספן גרופ בע

11:00

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 1מיוחדת

.לחוק החברות

בעד)א(בעד

, מר אילן גיפמן, ל החברה" למנכ2013אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 2

.בהתאם למדיניות התגמול

בעד)א(בעד

מר גיא , ר דירקטוריון החברה" ליו2013אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 3

.בהתאם למדיניות התגמול, פרג

בעד)א(בעד

 1120161291,94502.12.2013מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של מר אריה בן יוסף כדירקטור חיצוני . 1מיוחדת

.בחברה

בעד)א(בעד

מרסל מכלוף כדירקטורית ' אישור מינויה מחדש ותנאי כהונתה של גב. 2

.חיצונית בחברה

בעד)א(בעד

 8290103,616,19702.12.2013מ "דלק מערכות רכב בע

10:00

לאשר את התקשרות החברה עם מר אבינועם פינקלמן להסכם בעניין . 1מיוחדת

.ר דירקטוריון החברה"כהונתו כיו

בעד)א(נגד

 41201577,79202.12.2013מ "פייטון תעשיות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

ח סומך חייקין כרואה החשבון המבקר "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.של החברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש מר דורון יטיב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.שרון פיינגולד כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

  1097187002.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

 9:30

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש מאי , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2006,

בעד)א(בעד

  1101385002.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

 9:30

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש ינואר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2007,

בעד)א(בעד

  1101435002.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

 9:30

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש ינואר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2007,

בעד)א(בעד

  1108372002.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

 9:30

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש נובמבר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2007,

בעד)א(בעד

מ "נפטא חברה ישראלית לנפט בע

643015

2,198,27003.12.2013 

10:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1נדחית

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר ערן סער, ל החברה"אישור עדכון הסכם העסקתו של מנכ. 2

בעד)א(בעד.ר החברה ובעל השליטה בה"יו, אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף. 3

מ בהסכם למתן "חברת הנפט לישראל בע- ל "אישור התקשרות חנ. 4

.שירותים לחברות בשליטת בעל השליטה בחברה

בעד)א(בעד

 149013394,54403.12.2013מ "קבוצת גולד בונד בע

10:00

ח הדירקטוריון על מצב "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו. 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

ח זיו האפט כרואי חשבון המבקרים של "אישור מינויו מחדש את משרד רו. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה שמלצר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.עתליה שמלצר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלומי פוגל כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.טניה פוגל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גל תורן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.נופר יחיאל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 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 דוד ענתבי כדירקטור בחברה.10

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חיים דביר כדירקטור בחברה.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נחום גנצרסקי כדירקטור בחברה.12

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון .13

.לחוק החברות

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

מר אריה קרמן לתקופה , ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ.14

01.01.2014. שנים החל מיום 3של 

הורד )א(נגד

מסדר 

היום

אישור גמול שנתי למר גל תורן בגין השתתפותו מטעם החברה .15

.מ"מספנות ישראל בע- בדירקטוריון החברה הכלולה 

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

פיתוח טכנולוגי ואוטומציה , תדאה

142018מ "בע

80,93703.12.2013 

15:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

אישור תנאי העסקתו של מר מרדכי , בכפוף לאישור מדיניות התגמול. 2

.ל החברה"כמנכ, בעל שליטה בחברה, גורפונג

בעד)א(נגד

אישור תנאי העסקתו של מר בעז , בכפוף לאישור מדיניות התגמול. 3

.ל החברה"כסמנכ, בנו של בעל השליטה, גורפונג

בעד)א(נגד

 1118322140,20703.12.2013מ "דורי בניה בע.א

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רונן אשכנזי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.זר כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של מר עוזי ורדי. 3

בעד)א(בעד.נחמה דואק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ברקוביץ כדירקטור בחברה. 5

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

.החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360019

003.12.2013 

18:00

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.אקסטרה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין . 2

בעד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם1' בחירת חלופה מס. 3

נגד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם2' בחירת חלופה מס. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

.1סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

נגד)א(ד"אין חוו

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 6

.2סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

נגד)א(ד"אין חוו

 7360035003.12.2013' אידיבי חברה לאחזקות ב

18:00

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אקסטרה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין . 2

בעד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם1' בחירת חלופה מס. 3

נגד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם2' בחירת חלופה מס. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

.1סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

נגד)א(ד"אין חוו

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 6

.2סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360043

72,64203.12.2013 

18:00

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אקסטרה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין . 2

בעד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם1' בחירת חלופה מס. 3

נגד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם2' בחירת חלופה מס. 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

.1סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 6

.2סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360167

003.12.2013 

18:00

ח ג "אג

6/13חש 

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 1

בעד)א(ד"אין חוו.אקסטרה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין . 2

בעד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם1' בחירת חלופה מס. 3

נגד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם2' בחירת חלופה מס. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

.1סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 6

.2סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

583,53503.12.2013 

18:00

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אקסטרה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין . 2

בעד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם1' בחירת חלופה מס. 3

נגד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם2' בחירת חלופה מס. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

.1סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 6

.2סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360076

29,58703.12.2013 

18:00

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אקסטרה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין . 2

נגד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם1' בחירת חלופה מס. 3

בעד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם2' בחירת חלופה מס. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

.1סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 6

.2סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360175

003.12.2013 

18:00

ח ה "אג

6/13חש 

נגד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה. 1

בעד)א(ד"אין חוו.אקסטרה- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין . 2

נגד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם1' בחירת חלופה מס. 3

בעד)א(ד"אין חוו. במקרה שעסקת כלל תושלם2' בחירת חלופה מס. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

.1סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 6

.2סעיף - קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים 

בעד)א(ד"אין חוו

 5920053003.12.2013' אורן השקעות סדרה ב

15:00

נעילה )א(ד"אין חוו.כ הנאמן המחזיקים החברה ו או מי מטעמה"דיווח מאת ב. 1ח"אג

ללא קבלת

נקיטת הליכים נגד בעלי השליטה בחברה ו או החברה ו או חברת מגנזי . 2

.השקעות בעמ ו או כנגד כל צד קשור

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים אשר יועלו בישיבה עי הנאמן ו או המחזיקים. 3

ללא קבלת

 719007713,46103.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

16:00

לאשר ולהורות לנאמנים לעשות שימוש בכספים המופקדים בחשבון . 1ח"אג

.הייעודי

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 7190184003.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

16:00

ח ד "אג

חש 

10/12

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר ולהורות לנאמנים לעשות שימוש בכספין המופקדים בחשבון הייעודי. 1

 719016842,00403.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

16:00

לאשר ולהורות לנאמנים לעשות שימוש בכספים המופקדים בחשבון . 1ח ה"אג

.הייעודי

בעד)א(ד"אין חוו

 719015067,83003.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

16:00

לאשר ולהורות לנאמנים לעשות שימוש בכספים המופקדים בחשבון . 1ח ו"אג

.הייעודי

בעד)א(ד"אין חוו

 10958352,255,05804.12.2013מ "איירפורט סיטי בע

10:00

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה . 1נדחית

.2012 בדצמבר 31ביום 

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 חיים צוף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , מר עדי דנה, ל החברה"אישור מענק למנכ. 6

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 7

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר החברה ובעל השליטה בה"יו, אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף. 8

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו של מר עדי דנה. 9

מ בהסכם "חברת הנפט לישראל בע- ל "אישור התקשרות החברה עם חנ.10

.לקבלת שירותים

בעד)א(בעד

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

756015

29,07804.12.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה זייף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אריה עובדיה כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.עירית בן עמי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

כמשרד רואי ' אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 8

.החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

מ "אליום מדיקל סולושנס בע

1101450

54,98704.12.2013 

10:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

 אלף 90בסך של , ל החברה"מנכ', אישור מתן מענק למר אסף אלפרוביץ. 2

.ח"ש

בעד)א(בעד

 אלף אופציות למר יעקב דגן המכהן כדירקטור 497-אישור הענקת כ. 3

.בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל החברה"מנכ', אופציות למר אסף אלפרוביץ'  מ4.76-אישור הענקת כ. 4

 1109495228,45004.12.2013וי .פלאזה סנטרס אן

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח א"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

מ "אינוונטק סנטראל מלונות בע

1118496

22,66504.12.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת פעולות להגנת זכויות המחזיקים. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 2

 1130434004.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

18:00

ח ד "אג

חש 

10/13

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת נקיטת ההליכים . 1

31.12. וזאת עד ליום 13מחודש אוקטובר 

נגד)א(ד"אין חוו

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת נקיטת ההליכים . 2

17.12. וזאת עד ליום 13מחודש אוקטובר 

בעד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת העמדה לפירעון . 3

31.12. וזאת עד ליום 13מיידי מאוקטובר 

נגד)א(ד"אין חוו

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת העמדה לפירעון . 4

17.12. וזאת עד ליום 13מיידי מאוקטובר 

בעד)א(ד"אין חוו

 1115674143,04004.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

18:00

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת נקיטת ההליכים . 1ח"אג

17.12. וזאת עד ליום 13מחודש אוקטובר 

נגד)א(ד"אין חוו

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת נקיטת ההליכים . 2

.21.13 וזאת עד ליום 13מחודש אוקטובר 

בעד)א(ד"אין חוו

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת העמדה לפירעון . 3

17.12. וזאת עד ליום 13מיידי מאוקטובר 

נגד)א(ד"אין חוו

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף של החלטת העמדה לפירעון . 4

31.12. וזאת עד ליום 13מיידי מאוקטובר 

בעד)א(ד"אין חוו

 1094820005.12.2013מ "אבנת השכרות בע

14:00

דיווח על ידי הנאמן בדבר יצירת שעבוד מדרגה שניה על הפירות וזכויות . 1ח"אג

.ביטוח

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים. 2

ללא קבלת

מ "מקסימה המרכז להפרדת אויר בע

134015

172,53105.12.2013 

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים 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.ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שוקי שוורץ כדירקטור חיצוני בחברה. 7

מאגר כח אדם מקצועי זמני -תיגבור

1105022מ "בע

56,83305.12.2013 

10:00

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהוד גינדס כדירקטור חיצוני בחברה. 2

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3

מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 4

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אורית בנבנישתי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 6

בעד)א(בעד.אסתי טננוורצל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 7

 111811614,05005.12.2013מ "יקס בע'פרוטאולוג

10:00

)א(בעד. לחוק החברות350אישור הסדר בין החברה לנושיה על פי הוראות סעיף . 1שנתית

 1125343005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש אפריל , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2004,

בעד)א(בעד

 1096437005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש מרץ , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2006,

בעד)א(בעד

 1096502005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש מרץ , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2006,

בעד)א(בעד

 1097179005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש מאי , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2006,

בעד)א(בעד

 1097203005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש מאי , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2006,

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 1101393005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש ינואר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2007,

בעד)א(בעד

 1101419005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש ינואר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2007,

בעד)א(בעד

 1101427005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש ינואר , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2007,

בעד)א(בעד

 1121813005.12.2013מ "פסגות מוצרי מדדים בע

13:00

מ כנאמן למחזיקי "חברה לשירותי נאמנות בע-אישור מינויה של משמרת. 1ח"אג

אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של החברה מחודש יוני , תעודות הסל

.מ" במקום פועלים שרותי נאמנות בע2009,

בעד)א(בעד

 1095942005.12.2013. 'חפציבה חופים סדרה א

16:00

ש העליון בבקשה "כ הנאמן לבימ"מתן הוראות לנאמן לפנות באמצעות ב. 1ח"אג

.להורות למנהל המיוחד לפעול לחלוקת דיבידנד ביניים

בעד)א(ד"אין חוו

 1101211005.12.2013. 'אפיק הירדן סדרה ג

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.לאשר מתווה פעולה חדש. 1ח"אג

 1127125005.12.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

12:00

ח ב "אג

חש 

10/12

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות על . 1

. שבכתבי ההצבעה של אידיבי1.1.1נגד הצעת החלטה /ידה בעד

נגד)א(ד"אין חוו

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות על . 2

. שבכתבי ההצבעה של אידיבי1.1.2נגד הצעת החלטה /ידה בעד

נגד)א(ד"אין חוו

-בחירת החלופה המועדפת מבין שתי החלופות המוצעות בהסדר אלשטיין . 3

'  בעד חלופה א30.9.14. אקסטרה במקרה שעסקת כלל תושלם עד ליום 

. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.2.1בסעיף 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.2.1בסעיף ' בעד חלופה ב. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

 1.3.1נגד סעיף /בעד. קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים

.בכתבי ההצבעה של אידיבי

נגד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.3.2נגד סעיף /בעד. 6

 1127133005.12.2013מ " בע8אר .י'גלובל פיננס ג

12:00

ח ד "אג

חש 

10/12

להורות לחברה להצביע השם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות על . 1

. שבכתבי ההצבעה של אידיבי1.1.1נגד הצעת החלטה /ידיה בעד

נגד)א(ד"אין חוו

להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות על . 2

. שבכתבי ההצבעה של אידיבי1.1.2נגד הצעת החלטה /ידיה בעד

נגד)א(ד"אין חוו

-בחירת החלופה המועדפת מבין שתי החלופות המוצעות בהסדר אלשטיין . 3

'  בעד חלופה א30.9.14. אקסטרה במקרה שעסקת כלל תושלם עד ליום 

. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.2.1בסעיף 

נגד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.2.1בסעיף ' בעד חלופה ב. 4

הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים לא . 5

 1.3.1נגד סעיף /בעד. קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים

.בכתבי ההצבעה של אידיבי

נגד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.3.2נגד סעיף /בעד. 6

  1099944005.12.2013רוזלם א 'חפציבה ג

 9:00

נגד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 1ח"אג

  1099951005.12.2013רוזלם ב 'חפציבה ג

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. 1ח"אג

  1099969005.12.2013רוזלם ג 'חפציבה ג

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים. 1ח"אג

 1113562005.12.2013חפציבה חופים א חש 

16:00

ח א "אג

2/09חש 

כ הנאמן לבית השפט העליון על "מתן הוראות לנאמן לפנות באמצעות ב. 1

.מנת להורות למנהל המיוחד לפעול לחלוקת דיבידנד פירוק

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "מוצרים פיננסים בע- גליל מור 

1108877

394,88905.12.2013 

12:00

של  )'סדרה ב(-ו )'סדרה א(להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב. 1ח א"אג

 שבכתבי ההצבעה 1.1.1נגד הצעת החלטה /אידיבי המוחזקות על ידה בעד

.של אידיבי

נגד)א(ד"אין חוו



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

של  )'סדרה ב(-ו )'סדרה א(להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב. 2

 שבכתבי ההצבעה 1.1.2נגד הצעת החלטה /אידיבי המוחזקות על ידה בעד

.של אידיבי

נגד)א(ד"אין חוו

-בחירת החלופה המועדפת מבין שתי החלופות המוצעות בהסדר אלשטיין . 3

.' בעד חלופה א30.9.14. אקסטרה במקרה שעסקת כלל תושלם עד ליום 

בעד)א(ד"אין חוו

נגד)א(ד"אין חוו.'בעד חלופה ב. 4

נגד)א(ד"אין חוו. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.3.1הצבעה בעניין סעיף . 5

נגד)א(ד"אין חוו. בכתבי ההצבעה של אידיבי1.3.2הצבעה בעניין . 6

ירושלים אויל אקספלורשיין . ל.א.ו.י

583013מ "בע

2,247,35708.12.2013 

10:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1נדחית

.החברות

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו, אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף. 2

.השליטה בה

בעד)א(בעד

שרותי ניהול .-אס.אמ.אנליסט אי

1080613מ "השקעות בע

212,25608.12.2013 

11:00

ח הדירקטוריון על מצב "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו. 1שנתית

.2012 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

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

ח קסלמן וקסלמן כרואי חשבון "אישור מינויו מחדש את משרד רו. 5

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 6

.לחוק החברות

בעד)א(בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה . 7

עם הפניקס , לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה, ובחברות הבת שלה

 1וזאת לתקופה של שנה אחת שמתחילה ביום , מ"חברה לביטוח בע

.2014 באוקטובר 31 ועד ליום 2031בנובמבר 

הורד )א(בעד

מסדר 

היום

 112131836,92408.12.2013מ " בע365מועדון 

17:30

עדכון דיווח ומתן הסברים על ידי  החברה בנוגע למיזוג בין החברה לבין . 1ח"אג

.המשביר

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

39,29408.12.2013 

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ד"אג

  555009044,52608.12.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית. 2

בעד)א(ד"אין חוו.'ג-ו' ב' דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרות א. 3

  5550124008.12.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

 9:00

ח א "אג

3/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן. 1

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית. 2

בעד)א(ד"אין חוו.ג-ו' ב' דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרות א. 3

  555010810,19708.12.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית. 2

בעד)א(ד"אין חוו.ג-ו' ב' דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרות א. 3

  5550132008.12.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

 9:00

ח ב "אג

3/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן. 1

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית. 2

בעד)א(ד"אין חוו.ג-ו' ב' דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרות א. 3

  555011632,04708.12.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן. 1ח ג"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית. 2

בעד)א(ד"אין חוו.'ג-ו' ב' דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרות א. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(ד"אין חוו.בלבד' דחיית מועדי תשלום לסדרה ג. 4

  5550140008.12.2013מ "סאני אלקטרוניקה בע

 9:00

ח ג "אג

3/13חש 

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הנחיות לנאמן. 1

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית. 2

בעד)א(ד"אין חוו.'ג-ו' ב' דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרות א. 3

בעד)א(ד"אין חוו.בלבד' דחיית מועדי תשלום לסדרה ג. 4

 7560014008.12.2013' מפעלים פטרוכימיים א

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.ן"קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההשתתפות בהנפקת הזכויות בבז. 1ח"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560139

008.12.2013 

11:00

-ח א"אג

רמ 

8/13חש

בעד)א(ד"אין חוו.ן"קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההשתתפות בהנפקת הזכויות בבז. 1

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560048

240,30008.12.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ב"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 2

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560055

117,04908.12.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ג"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 2

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

64,13508.12.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.ן"השתתפות בהנפקת הזכויות בבז. 1ח ד"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

32,26108.12.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ה"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד קובע ומועד תשלום ריבית. 2

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560097

56,83308.12.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר. 1ח ו"אג

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד קובע ומועד תשלום ריבית. 2

 110320913,36508.12.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

דיווח ודיון על מגעים להסדר עם הנהלת החברה ודיון בנושא פוליסת . 1ח א"אג

.הביטוח של נושאי המשרה של החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 11238433,74008.12.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

דיווח ודיון על מגעים להסדר עם הנהלת החברה ודיון בנושא פוליסת . 1ח"אג

.הביטוח של נושאי המשרה של החברה

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1081074335,39209.12.2013מ "איסתא ליינס בע

10:00

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

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

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, בנו של בעל השליטה בחברה, אישור תנאי העסקתו של מר עומר גל. 3

.לתפקיד מנהל שיווק האינטרנט בחברה

בעד)א(בעד

מ "בע )ג"ר( )1989(יוניטרוניקס 

1083831

64,80509.12.2013 

12:30

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בנוסף , ר דירקטוריון החברה"אישור הסכמתו של מר חיים שני לתפקיד יו. 2

.ל החברה"לתפקידו כמנכ

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.עדנה רמות כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

ח הדירקטוריון של החברה "הצגת הדוחות הכספיים הדוח התקופתי ודו. 4

.2012לשנת 

דיון)א(דיון

אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון עמית חלפון כרואה החשבון . 5

. והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו2013,המבקר של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

מ "כרמית תעשיות ממתקים בע

440016

38,23609.12.2013 

10:00

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 1מיוחדת

.לחוק החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דרור ברזילי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

אישור תיקון טעות בכתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה ביחס . 3

.לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד

אישור תיקון טעות בכתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה ביחס . 4

.לנושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור הצעה פרטית של אופציות למנכ. 5

מ " החזקות בע365המשביר 

1122282

90,12109.12.2013 

10:00

עדכון דיווח ומתן הסברים עי החברה בנוגע למיזוג בין החברה לבין מועדון . 1ח ב"אג

356.

נעילה )א(ד"אין חוו

ללא קבלת

 1097088009.12.2013מ "יורו גלוב בע

13:30

מבוטלת)א(ד"אין חוו.אישור מסמך העקרונות. 1מבוטלת

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

756015

29,71709.12.2013 

15:30

 לחוק 350אישור השתתפות של החברה בהנפקת זכויות לפי סעיף . 1מיוחדת

.החברות

בעד)א(ד"אין חוו

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490180

4,00009.12.2013 

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 1ח ז"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.'מינוי משרד נאור גרשט ושות-ד"בחירת זהות עו. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.ד"מינוי משרד פירט וילנסקי כנעני עו-ד"בחירת זהות עו. 3

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.'מינוי משרד סגל אוקסלרוד אוחנה ושות-ד"בחירת זהות עו. 4

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.'מינוי משרד יגאל ארנון ושות-ד"בחירת זהות עו. 5

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 6

ללא קבלת

 1102268009.12.2013. 'א' אוברלנד דיירקט סד

14:00

עדכון מאת כונס הנכסים ובא כח במחזיקים והנאמן על פעולתו ממועד . 1ח"אג

.האסיפה הקודמת

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

י "קבלת החלטה מיוחלדת בדבר אופן השימוש במזומנים שמוחזקים ע. 2

.הנאמן לקידום הליכים משפטיים

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

 111476826,65709.12.2013מ "אלביט הדמיה בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

מ "אידיבי חברה לאחזקות בע

7360068

558,17809.12.2013 

10:00

סדרה (דחיית המועד הקובע ומועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב . 1ח"אג

.)'ד

בעד)א(ד"אין חוו

 1094044222,40510.12.2013מ "ן בע"אלקטרה נדל

10:30

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1נדחית

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

.חשבון מבקרים של החברה

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

דניאלה מרגלית כדירקטורית בחברה עד ליום ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

.2014 באוגוסט 8

בעד)א(בעד

 1094044222,40510.12.2013מ "ן בע"אלקטרה נדל

11:00

 100אישור הצעה פרטית חריגה של מניות החברה בהיקף כולל של עד . 1נדחית

 )35שמספרם לא יעלה על (משקיעים פרטיים , ח למשקיעים מסווגים"מליון ש

.בעלת השליטה בחברה, מ"ולאלקו החזקות בע

בעד)א(בעד

 454017131,14610.12.2013מ "צנורות המזרח התיכון בע

10:00

מבוטלתמבוטלת.אישור מדיניות תגמול. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.מינויו של מר הראל בית און כדירקטור. 2

מבוטלתמבוטלת.מינויו של מר דורון ענבר כדירקטור. 3

מבוטלתמבוטלת.מינויו של מר יונתן קולבר כדירקטור. 4

מבוטלתמבוטלת.אישור התקשרות החברה עם מר דורון ענבר בהסכם לקבלת שירותי יעוץ. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 719007713,42110.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.שימוש בכספים בחשבון הייעודי. 1ח"אג

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 2

אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.להתנגד- המניות של החברה 

בעד)א(ד"אין חוו

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 3

אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.לא להתנגד- המניות של החברה 

נגד)א(ד"אין חוו

נעילה )א(ד"אין חוו. למסמך העקרונות1אישור חלק - כתב הצבעה שני . 4

ללא קבלת

 719016841,98510.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.שימוש בכספים שבחשבון הייעודי. 1ח ה"אג

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 2

אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.להתנגד-המניות של החברה 

נבחרה )א(ד"אין חוו

חלופה אח

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 3

אימוץ מדיניות התגדמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.לא להתנגד-המניות של החברה 

בעד)א(ד"אין חוו

נעילה )א(ד"אין חוו. למסמך העקרונות1אישור חלק - כתב הצבעה שני . 4

ללא קבלת

 719015066,80210.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.שימוש בכספים שבחשבון הייעודי. 1ח ו"אג

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 2

אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.להתנגד- המניות של החברה 

נגד)א(ד"אין חוו

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 3

אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.לא להתנגד- המניות של החברה 

בעד)א(ד"אין חוו

נעילה )א(ד"אין חוו. למסמך העקרונות1אישור חלק - כתב הצבעה שני . 4

ללא קבלת

 7190184010.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

14:30

ח ד "אג

חש 

10/12

בעד)א(ד"אין חוו.שימוש בכספים בחשבון הייעודי. 1

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 2

אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.להתנגד- המניות של החברה 

בעד)א(ד"אין חוו

מיכל גור ובנושא ' מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב. 3

אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת בעלי 

.לא להתנגד- המניות של החברה 

נגד)א(ד"אין חוו

נעילה )א(ד"אין חוו. למסמך העקרונות1אישור חלק - כתב הצבעה שני . 4

ללא קבלת

 401007013,20110.12.2013מ "ניא בע-פלג

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור קיצור מודעים בקשר עם דיווח החברה על פירועון מוקדם חלקי. 1ח"אג

 3390168010.12.2013מ "קמן אחזקות בע

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

 755017949,81211.12.2013מ "אקויטל בע

10:00

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 1נדחית

.החברות

בעד)א(בעד

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו, אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף. 2

.השליטה בה

בעד)א(בעד

מ "ח להשקעות בע"קרן קציר אג

1098094

84,55411.12.2013 

12:00

נעילה )א(ד"אין חוו.מתן דיווח ודיון. 1ח"אג

ללא קבלת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

נעילה )א(ד"אין חוו.נקיטת פעולות משפטיות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 3

ללא קבלת

 1103084011.12.2013. 'נתיבי הגז א

11:30

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 1125509011.12.2013. 'נתיבי הגז סדרה ג

12:00

בעד)א(ד"אין חוו.תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

 217004129,74311.12.2013מ "קרגל בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הקדמת מועד תשלום הריבית הקרוב. 1ח"אג

  719016841,98511.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ

1107093

10,65011.12.2013 

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב. 1ח א"אג

 110547724,25011.12.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

12:00

מבוטלתמבוטלת.דחיית מועדים. 1מבוטלת

מבוטלתמבוטלת.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 1109503472,19111.12.2013וי .פלאזה סנטרס אן

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ב"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 110722616,92111.12.2013מ "אלביט הדמיה בע

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 110723470,20511.12.2013מ "אלביט הדמיה בע

18:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 168013701,00912.12.2013מ "אחזקות בע. ע.נטו מ

10:00

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 1מיוחדת

.לחוק החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר דוד עזרא, אישור ההתקשרות עם נשיא החברה. 2

בעד)א(בעד.מר עדי עזרא, ר הדירקטוריון"אישור ההתקשרות ותשלום מענק שנתי ליו. 3

מ "מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י

716019

68,75412.12.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

כרואה חשבון ' מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סמואל לנגרמן ושות. 2

.מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.שרונה שניצר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

בעד)א(נגד.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.אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ברק בן עזר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה.10

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

בעד)א(בעד.מר משה לוסקי, ר הדירקטוריון"אישור עדכון הסכם הייעוץ של יו.12

 28201299,38912.12.2013מ "אימקו תעשיות בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

, 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

 112131837,32812.12.2013מ " בע365מועדון 

16:30

בעד)א(ד"אין חוו.להתנגד-מ" החזקות בע365לקבל החלטה למיזוג החברה עם המשביר . 1ח"אג

לא -מ" החזקות בע365לקבל החלטה למיזוג החברה עם המשביר . 2

.להתנגד

נבחרה )א(ד"אין חוו

חלופה אח

 1106996215,92912.12.2013מ "אלביט הדמיה בע

14:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 1115674144,53812.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:30

בקשת החברה לדחות את המועד שנקבע לנקיטת הליכים להגנה על . 1ח"אג

.לרבות לשם מימוש בטוחות, זכויות מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

בקשת החברה לדחות את המועד שנקבע להעמיד את כל היתרה הבלתי . 2

.לפירעון מיידי )'סדרה ד(מסולקת של אגרות החוב 

בעד)א(ד"אין חוו

 1130434012.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

10:30

ח ד "אג

חש 

10/13

בקשת החברה לדחות את המועד שנקבע לנקיטת הליכים להגנה על . 1

.לרבות לשם מימוש בטוחות, זכויות מחזיקי אגרות החוב

בעד)א(ד"אין חוו

בקשת החברה לדחות את המועד שנקבע להעמיד את כל היתרה הבלתי . 2

.לפירעון מיידי )'סדרה ד(מסולקת של אגרות החוב 

בעד)א(ד"אין חוו

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

67,10412.12.2013 

15:30

בעד)א(ד"אין חוו.שימוש בכספי פיקדון הריבית. 1ח ד"אג

הורד )א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום הריבית. 2

מסדר 

היום

 1109644424,36515.12.2013מ "ן בע"סלע קפיטל נדל

12:00

 2012,דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1נדחית

.ח ותנאי ההתקשרות עימו"דיווח על שכר טרחת רו, לרבות

דיון)א(דיון

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

.מבקרים של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.'אישור מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה בקבוצה ד. 3

בעד)א(בעד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 4

 )1986(טלדור מערכות מחשבים 

477018מ "בע

104,33815.12.2013 

11:30

ח הדירקטוריון על מצב "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו. 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

גבאי את קסירר כרואי , פורר, ח קוסט"אישור מינויו מחדש את משרד רו. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, חשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואל רוזנטל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אילן חורש כדירקטור בחברה. 7

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 8

.לחוק החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר אריה רימיני, ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונת מנכ. 9

 54401529,79115.12.2013מ "קרן מידאס השקעות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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

.החשבון המבקרים 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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עופר אורליצקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיל ארז 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 שמואל מסנברג כדירקטור בחברה. 7

 6510010015.12.2013. 'צים שירותי ספנות א

16:30

טרם )א(ד"אין חוו.עדכון על ידי החברה בנושא התוצאות הכספיות של החברה ותנאי השוק. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

. 'צים שירותי ספנות סדרה ב

6510028

015.12.2013 

16:30

מסירת עדכון על ידי החברה בנושא התוצאות הכספיות של החברה ותנאי . 1ח"אג

.השוק

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

. 'צים שירותי ספנות סדרה ג

6510036

015.12.2013 

16:30

מסירת עדכון על ידי החברה בנושא התוצאות הכספיות של החברה ותנאי . 1ח"אג

.השוק

טרם )א(ד"אין חוו

ננעלה 

התקי

  110435530,85815.12.2013מ "רשי בע.י

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח א"אג

בעד)א(ד"אין חוו.שימוש בכספים המופקדים אצל הנאמן. 2

 מניות 9000מתן הנחיה לנאמן בקשר עם רישום השעבודים בהולנד על . 3

PremiUM Estate Group B.V.

בעד)א(ד"אין חוו

 1115195164,20315.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר- כתב הצבעה שני . 2

 111518753,70815.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 111520353,86715.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 1115211108,30915.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 112081561,57215.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

 1123447130,90015.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר- כתב הצבעה שני . 2

 112345487,27915.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר- כתב הצבעה שני . 2

 112346278,89715.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

17:00

בעד)א(ד"אין חוו.מתן הוראות לנאמן. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.אישור הסדר- כתב הצבעה שני . 2

 1118629118,99715.12.2013מ "אלביט הדמיה בע

10:00

 2013 וריבית דצמבר 2013דחיית מועדים בקשר עם תשלום ריבית יוני . 1ח"אג

.למחזיקי אגח

בעד)א(ד"אין חוו

 10812152,793,29316.12.2013מ " בע1995נצבא החזקות 

10:00

בעד)א(בעד.2012בגין שנת , מר פריאל אטיאס, ל החברה"אישור מענק למנכ. 1נדחית

 לחוק 20פי תיקון - אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על. 2

.החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.ר החברה ובעל השליטה בה"יו, אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף. 3

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו של מר פריאל אטיאס. 4

מ בהסכם "חברת הנפט לישראל בע- ל "אישור התקשרות החברה עם חנ. 5

.לקבלת שירותים

בעד)א(בעד

בעלת השליטה , מ"אישור התקשרות החברה עם איירפורט סיטי בע. 6

.בהסכם לקבלת שירותים, בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מר איל פלג כדירקטור חיצוני בחברה. 7

 1082353121,28216.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

12:00

בעד)א(ד"אין חוו. לחוק החברות350אישור הסדר לפי סעיף . 1נדחית

 21601080,60316.12.2013מ "וויטסמוק תוכנה בע

11:00

בעד)א(נגד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710155

24,87116.12.2013 

16:30

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח וקבלת החלטות בנוגע לזכויות המחזיקים בנושאים שונים. 1ח ו"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.עמדה לפירעון מיידי. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה עי הנאמנים ו או המחזיקים. 3

ללא קבלת

מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

7710163

113,82416.12.2013 

16:30

נעילה )א(ד"אין חוו.דיווח וקבלת החלטות בנוגע לזכויות המחזיקים בנושאים השונים. 1ח ז"אג

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.העמדה לפירעון מיידי. 2

ללא קבלת

נעילה )א(ד"אין חוו.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה עי הנאמנים ו או המחזיקים. 3

ללא קבלת

 112465053,30016.12.2013מ "ן בע"אלרן נדל

11:00

טרם )א(ד"אין חוו.מתן דיווח כל ידי החברה על מצב עסקי החברה. 1ח ג"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 2

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.דיון וקבלת החלטות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה. 3

ננעלה 

התקי

 110102158,62717.12.2013מ "אנדימד בע

16:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

 72401376,62817.12.2013מ "קבוצת שחר חדש בע

11:00

ח הדירקטוריון על מצב "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו. 1שנתית

.2012 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

גבאי את קסירר כרואי , פורר, ח קוסט"אישור מינויו מחדש את משרד רו. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, חשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

 1098169287,70018.12.2013. אן טי אס אינק

11:30

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלן באזאר כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דון קרלוס בל כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אנדרו מקמיליאן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.פרי אברווין כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 4

בעד)א(בעד.ארד קולמן כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ריצ. 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גיא ניסנזון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אריה רוזנפלד כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טימותי פרר כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.שוורץ כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר שמר ס. 9

אישור מינויו מחדש של משרד בייקר טילי כמשרד רואי חשבון מבקרים .10

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

של מדיניות התגמול לנושאי המשרה , על בסיס מייעץ ולא מחייב, אישור.11

.)"Say On Pay"(הבכירים בחברה 

בעד)א(נגד

אישור על בסיס לא מחייב באשר לתכיפות הצבעה בת שנה על מדיניות .12

התגמול של החברה

בעד)א(בעד

אישור על בסיס לא מחייב באשר לתכיפות הצבעה בת שנתיים על .13

.מדיניות התגמול של החברה

נגד)א(נגד

אישור על בסיס לא מחייב באשר לתכיפות הצבעה בת שלוש שנים על .14

.מדיניות התגמול של החברה

נגד)א(נגד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שעולים באסיפה.15

 8220152,331,63418.12.2013מ "מלונות דן בע

10:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1שנתית

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר עמי פדרמן כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(נגד.אירית פדרמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.רנה באום כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם רוזנטל כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמי אראל כדירקטור בחברה.10

אישור תנאי כהונתו של , בכפוף לאישור מינויו לראשונה של מר עמי אראל.11

.מר עמי אראל כדירקטור בחברה

בעד)א(בעד

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי .12

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .13

ל "בהסכם למתן שירותי מנכ, אישור התקשרות החברה עם מר רפי שדה.14

.באמצעות חברה בבעלותו בשליטה מלאה, החברה

בעד)א(נגד

 1096148508,18318.12.2013מ "בע. ק.קבוצת גולף א

10:00

ח הדירקטוריון על מצב "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו. 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

דיון)א(דיון

גבאי את קסירר כרואי , פורר, ח קוסט"אישור מינויו מחדש את משרד רו. 2

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, חשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

, דניאל שנער, ה אבי פישר"אישור מינויים מחדש של הדירקטורים ה. 3

לתקופת , איריס בק קודנר ויוחנן לוקר כדירקטורים בחברה, סיגליה חפץ

.כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד)א(בעד

אישור מדיניות תגמול של נושאי משרה בחברה ובכללה גם אישור תכנית . 4

אשר תהיה בתוקף כל , אילנה קאופמן' גב, ל החברה"המענק השנתי למנכ

.עוד מדיניות התגמול תהיה בתוקף

בעד)א(בעד

 400010140,53918.12.2013מ "אחים דוניץ בע

11:00

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 2

.החברות

נגד)א(נגד

ר הדירקטוריון בעל שליטה בחברה בהתאם "אישור עדכון תנאי כהונת יו. 3

.להוראות מדיניות התגמול

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל בהתאם להוראות מדיניות התגמול"אישור עדכון תנאי כהונת מנכ. 4

בעד)א(נגד.אישור הענקת כתבי התחייבות לביטוח ושיפוי לכל נושאי המשרה בחברה. 5

בעד)א(נגד.אישור מתן כתבי פטור לכל נושאי המשרה בחברה. 6

 1105477018.12.2013מ "ורס בע'מעין ונצ

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

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

 110320913,55218.12.2013מ "אורכית תקשורת בע

10:00

קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משפטיים לאור התשלום הקרוב . 1ח א"אג

.של החברה  )'סדרה ב(למחזיקי אגרות החוב החוב 

נגד)א(ד"אין חוו

 7560014018.12.2013' מפעלים פטרוכימיים א

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההסדר עם אגוד. 1ח"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560139

018.12.2013 

13:00

-ח א"אג

רמ 

8/13חש

נגד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההסדר עם בנק אגוד. 1



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560048

252,50018.12.2013 

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההסדר עם בנק אגוד. 1ח ב"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560055

119,89518.12.2013 

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההסדר עם בנק אגוד. 1ח ג"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560071

69,48218.12.2013 

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההסדר עם בנק אגוד. 1ח ד"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560089

41,64018.12.2013 

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההסדר עם בנק אגוד. 1ח ה"אג

מ "מפעלים פטרוכימיים בישראל בע

7560097

73,56118.12.2013 

13:00

נגד)א(ד"אין חוו.לאשר את ההסדר עם בנק אגוד. 1ח ו"אג

 6954379,579,23219.12.2013מ "בנק מזרחי טפחות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת . 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן 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 יהונתן קפלן כדירקטור בבנק. 8

בעד)א(בעד.אשר נחשון כדירקטור בבנק-אישור מינויו מחדש של מר יואב. 9

כמשרד רואי חשבון ' מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות.10

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 1101518215,38519.12.2013מ "ביוליין אר אקס בע

11:00

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה"מנכ, כנרת סויצקי' אישור עדכון שכרה של גב. 2

כנרת ' אישור הסמכת דירקטוריון החברה לאשר תוכנית מענקים לגב. 3

.ל החברה"מנכ, סויצקי

בעד)א(נגד

בעד)א(נגד.ל החברה"המכהנת כמנכ, כנרת סויצקי' אישור הענקת אופציות לגב. 4

בעד)א(נגד.המכהן כדירקטור בחברה, יי בורמן'ג.ר בי"אישור הענקת אופציות לד. 5

 109957147,03119.12.2013מ "ר קפיטל בע'קסניה ונצ

10:00

המכהנת , ענת סגל' אישור עדכון הסכם מתן שירותי ניהול עם גב. 1מיוחדת

ל החברה"כדירקטורית ומנכ

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טל מניפז כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.ענת סגל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 3

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבנר ליאור כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה. 7

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 8

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

הורד מסדר . לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 9

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן 

N.V 1087659

900,26919.12.2013 

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איל בן שלוש כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר רוני על דור 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 יעקב אלינב כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעדהרוב. אישור מינויו מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.נעמית סלומון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

אישור מינויו מחדש של התאגיד איחוד הנאמנויות הבינלאומי כדירקטור . 7

.בחברה

בעד)א(נגד

 בדצמבר 31אישור דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 8

2012.

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.2012אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת . 9

בעד)א(נגד.2012אישור שחרורם מאחריות של הדירקטורים בגין פעילותם בשנת .10

גבאי את קסירר כרואי , פורר, ח קוסט"אישור מינויו מחדש את משרד רו.11

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, חשבון המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

 305011225,99819.12.2013מ "אשלד 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(בעד.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(בעד.דליה שאשו כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר משאל וקנין 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.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

 110449633,31819.12.2013מ "אורד בע

11:00

בעד)א(נגד.)2006(התקשרות החברה בתוספת להסכם הלוואה עם פלנוס מזנין . 1מיוחדת

 1115195164,20319.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן לאגרות החוב להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות . 1ח"אג

.בתיקון שטר הנאמנות של הסדרה' החברה ונאמן סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 111518753,92819.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.'לאשר את התיקון לשטר סדרה א. 1ח"אג

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 111520353,88819.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות החברה ונאמן . 1ח"אג

.'בתיקון שטר נאמנות סדרה א' סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 1115211108,25119.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות החברה ונאמן . 1ח"אג

.'בתיקון שטר נאמנות סדרה א' סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 1115674146,81319.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות החברה ונאמן . 1ח"אג

.'בתיקון שטר נאמנות סדרה א' סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 1130434019.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

ח ד "אג

חש 

10/13

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות החברה ונאמן . 1

.'בתיקון שטר נאמנות סדרה א' סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 112081562,09919.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות החברה ונאמן . 1ח"אג

.'בתיקון שטר נאמנות סדרה א' סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 1123447128,76319.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן לאגרות החוב להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות . 1ח"אג

.בתיקון שטר הנאמנות של הסדרה' החברה ונאמן סדרה א

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.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 112345486,92019.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן לאגרות החוב להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות . 1ח"אג

.בתיקון שטר הנאמנות של הסדרה' החברה ונאמן סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 112346279,44919.12.2013מ "סקיילקס קורפוריישן בע

14:30

להורות לנאמן לאגרות החוב להסכים להחלפת הבטוחות וכן להתקשרות . 1ח"אג

.בתיקון שטר הנאמנות של הסדרה' החברה ונאמן סדרה א

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה לרבות נקיטת הליכים משפטיים. 2

 39301751,38022.12.2013מ "ראלקו סוכנויות בע

11:00

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 1נדחית

לחוק החברות

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.מר אילן מזרחי, ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונת מנכ. 2

כהן חברה לבנין ועבודות . את מ. מ

732016מ "ציבוריות בע

1,69022.12.2013 

11:00

אישור הגשת בקשה לבית המשפט לצורך פירוק החברה ובקשה למינוי . 1מיוחדת

.מפרק זמני

בעד)א(בעד

, דין-עורכי', ד דן עופר ושות"ממשרד עו, ד"עו, אישור מינויו של מר דן עופר. 2

.כמפרק לחברה

בעד)א(בעד

 7980139022.12.2013מ "אידיבי חברה לפתוח בע

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועד תשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג

 10972601,587,17623.12.2013מ "ביג מרכזי קניות בע

11:00

בעד)א(בעד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 

593038מ "בע

5,797,07023.12.2013 

11:00

הדירקטורים המכהנים  ) לתקנון89תקנה (דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק . 1שנתית

.בבנק ימשיכו בכהונתם

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת . 2

דיון)א(דיון.2012ח מבקר לשנת "דיווח על שכר רו. 3

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 4

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בהתאם , אשר כדירקטור חיצוני בבבנק-אישור מינויו מחדש של מר זאב בן. 5

.להוראות חוק החברות

בעד)א(בעד

 1080639915,90623.12.2013מ "אקסלנס השקעות בע

10:00

חברה בת , מ"אישור התקשרותה של אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע. 1מיוחדת

חברה בבעלות , מ"עם הפניקס פנסיה וגמל בע, בבעלות מלאה של החברה

מ בהסכם למכירת "הפניקס אחזקות בע, מלאה של בעלת השליטה בחברה

.פעילות ניהול קרנות הפנסיה של החברה הבת לידי הפניקס פנסיה

בעד)א(בעד

 459016486,11423.12.2013מ "קרדן רכב בע

10:00

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1מיוחדת

31.12.2012.לשנה שהסתיימה ביום , החברה

דיון)א(דיון

אישור מינוי משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון מבקרים . 2

.ודיווח על שכרם

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

מבוטלת)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 9

 11276875,97723.12.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

12:30

בעד)א(נגד.אישור מעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך אמריקאים. 1נדחית

 11276956,43023.12.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

13:00

בעד)א(נגד.אישור מעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך אמריקאים. 1נדחית

מ "אל ישראל נכסים בע-אדרי

1105162

40,00023.12.2013 

11:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר גבי אדרי כדירקטור בחברה. 1שנתית

בעד)א(בעדאישור מינויו מחדש של מר יוסי חימי כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן ויטלה כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.מורן נאור 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

אלמגור את זהר כמשרד רואי חשבון , מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 5

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 6

 1094283113,70724.12.2013מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג

11:00

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1נדחית

31.12.2012.ביום 

דיון)א(דיון

כרואה החשבון ', אישור מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות. 2

 ולתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה של 2013המבקר של החברה לשנת 

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בעלי המניות של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שאול זילברשטיין כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר איתן מודן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר דר כדירקטור בחברה. 6

 20אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון . 7

.לחוק החברות אשר תחול לעניין נושאי המשרה בחברה

בעד)א(בעד

 505016774,24124.12.2013מ "גרופ בע. או.די.איי

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.מר שלמה זהר, ל החברה"אישור עדכון בתנאי כהונתו של מנכ. 2

 109667694,01624.12.2013מ "בע ).ז.א.ב(דורסל 

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.המכהן כדירקטור בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר ארז בוגנים. 2

 155036353,27724.12.2013מ "מנרב אחזקות בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור . 2

.2012שירותים נוספים בשנת 

דיון)א(דיון

מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של . 3

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.זיוה קוזניצקי כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם קוזניצקי כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(נגד.אבנון כדירקטורית בחברה-רונית קוזניצקי' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.יצחק יוחאי כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 7

 1083237222,88624.12.2013תוכנה ' קומטאץ

10:00

בעד)א(בעד.הילה קארח כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אביב רייז כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור סמואלסון כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלומי ינאי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר טוד תומסון כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.יימס המילטון כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 6

טוב כדירקטור חיצוני בחברה וכן -אישור מינויו מחדש של מר יאיר בר. 7

.אישור תנאי כהונתו

בעד)א(נגד

מר ליאור , אישור תנאי כהונתו והסמכתו של יושב ראש דירקטוריון החברה. 8

.ל החברה"למלא את תפקיד מנכ, סמואלסון

בעד)א(נגד

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

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

 106013102,73824.12.2013מ "אביב ארלון בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

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

.חשבון המבקר של החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

דפנה , יפתח אלוני, איל לב ארי, ה דורון אביב"אישור מינוים מחדש של ה. 3

.ואלכסנדר שחף כדירקטורים בחברה, לירון שקד, שלמה נס, הרלב

בעד)א(נגד

 1119049024.12.2013חברת דואר ישראל 

11:00

-ח א"אג

רמ

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי נציגות וסמכויותיה. 1

נבחרה )א(ד"אין חוו.שני חברים- מס הנציגים שיכהנו בנציגות . 2

חלופה אח

בעד)א(ד"אין חוו.שלושה חברים- מס הנציגים שיכהנו בנציגות . 3

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מיטב דש גמל ופנסיה- זהות חברי הנציגות . 4

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי הכשרה חברה לביטוח- זהות חברי הנציגות . 5

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי אקסלנס נשואה גמל ופנסיה- זהות חברי הנציגות . 6

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 7

בעד)א(ד"אין חוו.ד"מינוי עו. 8

נבחרה )א(ד"אין חוו.'גיסין ושות- ד "בחירת זהות עו. 9

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.קליר בנימיני- ד "בחירת זהות עו.10

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.גולדפרב זליגמן- ד "בחירת זהות עו.11

חלופה אח

בעד)א(ד"אין חוו.'ארנון שגב ושות- ד "בחירת זהות עו.12

נבחרה )א(ד"אין חוו.'צלמאייר פילוסוף ושות- ד "בחירת זהות עו.13

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.יגאל ארנון- ד "בחירת זהות עו.14

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.'שטיינמץ הרינג גורמן ושות- ד "בחירת זהות עו.15

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.'ליפא מאיר ושות- ד "בחירת זהות עו.16

חלופה אח

 719007713,46124.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח"אג

 726018383,47525.12.2013מ "בנק ירושלים בע

10:00

דיון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק . 1שנתית

31.12.2012.לשנה שנסתיימה ביום 

בעד)א(דיון

כדירקטור , ר הדירקטוריון"יו, אישור מינויו מחדש של מר זאב גוטמן. 2

.בחברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רם הרמלך כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.אסתר פרידמן כדירקטורית חיצונית בבנק' אישרור מינויה של גב. 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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

 2013,  בספטמבר23ח מיום "ש'  מ11אישור חלוקת דיבידנדים בסך של .11

 לאוגוסט 29-לבעלי המניות של הבנק בהתאם להחלטת דירקטוריון הבנק מה

2013.

בעד)א(בעד

 108418539,85825.12.2013מ "בדיקות תכנה בע-טסנת

10:00

אישור התקשרות החברה עם החברות סיסנת וסיסנת מיזוג בהסכם מיזוג . 1מיוחדת

.משולש הופכי

בעד)א(בעד

 10870221,217,73925.12.2013מ "ויזל בע-פוקס

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר שי לוין כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אסנת רונן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

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

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בתו של מר אברהם , מיכל ריבקינד פוקס' אישור עדכון רכיב הרכב לגב. 8

.בעל השליטה בחברה, פוקס

בעד)א(בעד

בעל , חתנו של מר אברהם פוקס, אישור עדכון רכיב הרכב למר אלעד ורד. 9

.השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע

6120166

117,97925.12.2013 

11:00

בעד)א(ד"אין חוו.קבלת החלטה בדבר שינוי שטר הנאמנות שנחתם בין החברה ובין הנאמן. 161ח "אג

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490123

29,12925.12.2013 

14:30

בעד)א(ד"אין חוו.פרץ עורכי דין- בעד מינוי משרד פיגל - ד "מינוי עו. 1ח ד"אג

נבחרה )א(ד"אין חוו.עורכי דין' בעד מינוי משרד גיסין ושות- ד "מינוי עו. 2

חלופה אח

נבחרה )א(ד"אין חוו.נגד מינוי עורך דין. 3

חלופה אח

בעד)א(ד"אין חוו.נקיטת הליכים משפטיים. 4

 5920053025.12.2013. 'אורן השקעות סדרה ב

10:00

בעד)א(ד"אין חוו.הארכת המועד האחרון להשלמתו ולכניסתו לתוקף של הסדר הנושים. 1ח"אג

 1125509025.12.2013. 'נתיבי הגז סדרה ג

16:00

בעד)א(ד"אין חוו.אשרור החלטת מחזיקי אגרות החוב בדבר תיקון שטר הנאמנות. 1ח"אג

מ "איתוראן איתור ושליטה בע

1081868

1,439,67126.12.2013 

14:00

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 פאהן קנה כרואה חשבון . 2

.והסמכת ועדת הביקורת לקבוע את שכרו, מבקר של החברה

בעד)א(בעד

יגאל שני ועמוס , יואב כהנא, ה אייל שירצקי"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.קורץ כדירקטורים בחברה

בעד)א(נגד

 1091065712,29326.12.2013מ "מיטרוניקס בע

11:00

בעד)א(בעד.לידור כדירקטור חיצוני בחברה )ה'איצ(אישור מינויו מחדש של מר יצחק . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה. 2

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 3

מ "אוצר התישבות היהודים בע

601013

685,02226.12.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

 KPMGאישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר סומך חייקין . 2

 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את 2013כמשרד רואה החשבון המבקר לשנת 

.שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר לוטשטיין כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ראובן שלום כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר יזהר הס 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 לראשונה של מר עודד וינר כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו לראשונה של מר ארנן פלמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.ח" מיליון ש16.9אישור חלוקת דיבידנד של החברה בסך של . 8

מ "חץ נכסים והשקעות בע-אלוני

390013

3,124,94426.12.2013 

11:00

 ביולי 4תיקון טעות סופר שנפלה במדיניות התגמול של החברה מיום . 1שנתית

2013.

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 2

אלמגור את זהר כמשרד רואי , אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן. 3

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אדוה שרביט כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם נתן כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.מרים ליבנה כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.גתית גוברמן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.10

 110674965,88026.12.2013מ "מצלאוי חברה לבניה בע

12:00

אישור הארכת כהונתו של מר עמוס שלפמן כדירקטור חיצוני בחברה . 1מיוחדת

.2014,  לינואר1-לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מה

בעד)א(בעד

מלכה כוכב כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור הארכת כהונתה של גב. 2

.2014,  לינואר1-לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מה

בעד)א(בעד

 180018137,43026.12.2013מ "ל בע'אנג. שלמה א

11:00

דיון)א(ד"אין חוו.2012דיון בדוחות הכספיים לשנת . 1מיוחדת

ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע "מינוי מחדש של משרד רו. 2

.את שכרו

בעד)א(ד"אין חוו

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים. 3

בעד)א(ד"אין חוו.הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 4

בעד)א(ד"אין חוו.אימוץ מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה. 5

 258012166,35926.12.2013מ "תדיראן הולדינגס בע

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 4

אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי . 5

.חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(נגד

בעד)א(בעד.הדסה שהם כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של הגב. 6

בעד)א(בעד.הדסה שהם כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור תנאי כהונתה של גב. 7

דיון)א(בעד.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

חברה להשקעות בפתוח -אזורים

715011מ "ובבנין בע

676,46626.12.2013 

11:00

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1מיוחדת

31.12.2012.לשנה שהסתיימה ביום , החברה

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים עבור פעולת הביקורת. 2

אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואי . 3

.החשבון מבקרים

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.פרידמן כדירקטור בחברה )הרש(אישור מינויו מחדש של מר חיים . 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב סרנה כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.זהבית כהן 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

 454017114,52226.12.2013מ "צנורות המזרח התיכון בע

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר דורון ענבר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה. 4

אישור התקשורת החברה עם מר דורון ענבר המכהן כדירקטור לפיו יעמיד . 5

.לתקופה של שישה חודשים, שירותי יעוץ

בעד)א(נגד

 29002352,08527.12.2013תעוזה 

10:30

בעד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

מ "אינטר גאמא חברה להשקעות בע

174011

117,74429.12.2013 

15:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1נדחית

.2012 לדצמבר 31-שהסתיימה ב

דיון)א(דיון

ה בנימין "אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ה. 2

.מירי לנט שריר' רות אורן הומונאי וגב, תנחום אורן, ליברמן

בעד)א(נגד

אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון סומך חייקין כרואי החשבון . 3

.המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול לפי תיקון . 4

 328013299,15729.12.2013מ "פריורטק בע

11:00

ה רפי עמית ויותם שטרן הנמנים על "אישור הענקת מענקים שנתיים לה. 1נדחית

ל "ר דירקטוריון החברה וכמנכ"אשר מכהנים כיו, בעלי השליטה בחברה

.2012בגין שנת , בהתאמה, החברה

בעד)א(בעד

ר "כיו, אישור תנאי כהונתו של מר רפי עמית הנמנה על בעלי השליטה. 2

.דירקטוריון החברה

בעד)א(בעד

ל "כמנכ, אישור תנאי כהונתו של מר יותם שטרן הנמנה על בעלי השליטה. 3

.החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 4

אישור מינויו מחדש של משרד רווה רביד כמשרד רואי החשבון המבקרים . 5

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 6

 77101411,10229.12.2013מ "אנגל משאבים ופיתוח בע

10:00

 E,-  וGBESאישור התקשרות של החברה בהסכם פשרה עם . 1נדחית

EUROPEבעלות השליטה בחברה 

הורד מסדר 

)א(היום

הורד 

מסדר 

היום

בעד)א(בעד.מינה וסטמן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של פרופ. 2

 108092863,13629.12.2013מ "אינטר תעשיות בע

14:00

חות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום "אישור הדו. 1מיוחדת

.31.12.12

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון. לחוק החברות173ח הדירקטריון על פי סעיף "אישור דו. 2

ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמבקר לחברה "חידוש מינוי של משרד רו. 3

. והסמכת דירקטוריון החברה לסכם עמו את שכרו2013לשנת 

בעד)א(בעד

כיועציה המשפטיים של ' שילה ושות.ד א"חידוש מינוי של משרד עוה. 4

.החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.הארכת כהונתו של מר אלון גרנות כדירקטור חיצוני בחברה. 5

בנו של אחד מבעלי השליטה , העלאת שכרו החודשי של מר דורי כהן. 6

.בחברה

בעד)א(בעד

א של חוק 267אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם להוראות . 7

.החברות

בעד)א(בעד

מ "אלקטרוניקה בע. אס.אם.אי

1085141

16,72429.12.2013 

14:00

בעד)א(נגד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול על פי תיקון . 1מיוחדת

 1980102,646,33129.12.2013מ "כלכלית ירושלים בע

11:00

מבני , ל החברה"זבידה כמנכ )דודו(אישור תנאי כהונתו של מר דוד . 1מיוחדת

.מ"מ ודרבן השקעות בע"תעשיה בע

בעד)א(בעד

 507012168,01229.12.2013מ "קבוצת מיחשוב ישיר בע

10:00

בעדצד קשור.צית בחברה"איריס שפירא ילון כדח' הארכת כהונתה של גב. 1מיוחדת

 1103506195,89629.12.2013מ "בע. מ.אוריין ש

10:00

בעד)א(בעד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

 6490123,287,86629.12.2013מ "כור תעשיות בע

16:00

ר דירקטוריון "יו, למר ליאור חנס )מענק(אישור תנאי תגמול משתנה . 1נדחית

.בהתאם למדיניות התגמול של החברה, החברה

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

  719016840,70729.12.2013מ "לוי השקעות ובנין בע.א

 9:00

בעד)א(ד"אין חוו.דחיית מועדים. 1ח ה"אג

נגד)א(ד"אין חוו.הסמכת הנאמן לדחיית מועדים. 2

 108357550,95330.12.2013מ "בע )ו.נ(נעמן גרופ 

10:30

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(דיון

כרואה  )PWC(אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן . 2

החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של 

הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו פרי כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.לימור גנות כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

בעד)א(בעד.ורד רז כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר מוטי קרן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 8

 )1988(דור אלון אנרגיה בישראל 

1093202מ "בע

554,60130.12.2013 

10:00

 )בעקיפין(אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה . 1מבוטלת

.מ"אלון חברת הדלק לישראל בע

מבוטלתמבוטלת

מחשבים ושירותי תכנה . י.ט.מ

669010מ "בע )1982(

18,46530.12.2013 

10:00

ח זיו האפט כרואי החשבון המבקרים של "חידוש כהונתו של משרד רו. 1מיוחדת

 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 2013החברה לשנת 

והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו בהתאם להמלצת ועדת , החברה

.הביקורת

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי בורוביץ כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר בורוביץ כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.בריל כדירקטורית בחברה-עמליה בורוביץ' אישור מינויו מחדש של גב. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר צבי קנור כדירקטור בחברה. 5

א לחוק 267אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף . 6

.החברות

בעד)א(בעד

לקבלת , מ"אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מוקירי איה בע. 7

.%30ר דירקטוריון פעיל מאת צבי בורוביץ בהיקף משרה של "שירותי יו

בעד)א(בעד

כמקובל בחברה לדירקטורים שאינם נושאי , אישור גמול דירקטורים. 8

.בריל ולמר אלכסנדר בורוביץ-עמליה בורוביץ' לגב, משרה

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר אמנון סופרין כדירקטור בחברה. 9

מ "בע )1996(חממה מאיר סחר 

1104785

101,53830.12.2013 

10:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

שהינם מקרב , אישור מדיניות מענקים שנתיים לעובדים ולנושאי משרה. 2

.בעלי שליטה או קרוביהם

בעד)א(בעד

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

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יהונתן שמיר כדירקטור חיצוני בחברה. 5

בעד)א(בעד.שושנה שיף כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים 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

עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אודות התקשרויות . 9

החברה עם חברות המוחזקות על ידי קרובי המשפחה של בעלי השליטה 

.2012במהלך שנת , בחברה

דיון)א(דיון

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .10

 286013214,63930.12.2013מ "קבוצת ברן בע

15:00

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

,  למר מאיר דור2012ח בגין שנת " אש180אישור מענק שנתי בסך של . 2

.ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה"יו

בעד)א(בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

,  למר נחמן צבר2012ח בגין שנת " אש152אישור מענק שנתי בסך של . 3

.ל החברה ומנהל חטיבת רוסיה"מנכ

בעד)א(בעד

מ "בע )קנדה-ישראל(לט -המ

1080324

401,74030.12.2013  

 9:30

-דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ב. 1מיוחדת

.31.12.2013

דיון)א(דיון

אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואי חשבון . 2

.2013המבקר של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.כדירקטור בחברה, ר הדירקטוריון"יו, אישור מינויו מחדש של מר גילון בק. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירטקור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.לימור בקר כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה זוהר כדירקטור בחברה. 9

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול על פי תיקון .10

אישור תוכנית אופציות והצעה פרטית , בכפוף לאישור מדיניות התגמול.11

.מר אורי אולינר, ל החברה הנוכחי"מהותית למנכ

בעד)א(בעד

 108258549,28630.12.2013מ "תפרון בע

10:00

בעד)א(בעד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

בעד)א(בעד.ל החברה"אישור זכאות עקרונית לקבלת מענק שנתי למנכ. 2

בעד)א(בעד.ל החברה"הענקת אופציות למנכ. 3

 578013253,18430.12.2013מ "אפקון החזקות בע

17:00

בעד)א(בעד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 1מיוחדת

 54301794,05530.12.2013מ "כנפיים אחזקות בע

11:00

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מיוחדת

.2012 בדצמבר 31ביום 

דיון)א(דיון

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 שלמה חנאל כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.בורוביץ כדירקטור בחברה )איזי(ישראל ' אישור מינויו מחדש של פרופ. 4

בעד)א(בעד.לוי כדירקטור בחברה )יודי(אישור מינויו מחדש של מר יהודה . 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ערן אילן כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יוסי פוקס כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נדב פלטי כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד.תמר מוזס בורוביץ כדירקטור בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.10

בעד)א(בעד.דורית בן סימון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב.11

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר עמי אראל כדירקטור בחברה.12

בעד)א(בעד.אישור מדיניות התגמול של החברה.13

לאשר את : ההחלטה המוצעת. ל החברה"עדכון הסכם העסקתו של מנכ.14

כך , מר רונן ציוני, ל החברה"עדכון סעיף המענק בהסכם ההעסקה של מנכ

.שיתאם את מדיניות התגמול של החברה

בעד)א(בעד

לאשר : ההחלטה המוצעת. ל החברה"אישור הענקת כתבי אופציה למנכ.15

.מר רונן ציוני, ל החברה" כתבי אופציה למנכ250,000הענקת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.תיקון בכתב השיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה.16

 108395527,37830.12.2013מ "קווליטאו בע

12:00

כמשרד רואי חשבון מבקרים ' מינויו מחדש של משרד אנדרסון קידר ושות. 1מיוחדת

.של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.ר גדליהו קריגר כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

בעד)א(נגד.ר דניאלה מרגלית כדירקטורית בחברה"אישור מינויה מחדש של ד. 3

הורד )א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה לפי תיקון . 4

מסדר 

היום

 112501225,04430.12.2013מ "שמן משאבי נפט וגז בע

12:00

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1מיוחדת

31.12.2012.לשנה שהסתיימה ביום , החברה

דיון)א(דיון

כרואה החשבון ' ח ליאון אורליצקי ושות"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

.המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר אברהם אוליאל כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר מור כהן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מיניו מחדש של מר יעקב רז כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מיניו לראשונה של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור איחוד הון. 8

בעד)א(בעד.תיקון תקנון החברה. 9

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון .10

מר , ר דירקטוריון"אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו.11

.מיכאל בר חיים

בעד)א(בעד

שותפות מוגבלת - דלק קידוחים 

475020

9,927,44930.12.2013 

11:00

השתת.יח

פות

 ושימוש בעודפי 2014אישור המנעות מחלוקת רווחים עד סוף שנת . 1

.2013מזומנים שנצברו במהלך שנת 

בעד)א(בעד

ושל דלק  )50%(אישור הקמת חברה בבעלות משותפת של השותפות . 2

ל "ח לשוק המוסדי בארץ ובחו"לשם הנפקה עתידית של אג, )50%(קידוחים 

.או לשם קבלת הלוואות

בעד)א(בעד

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

10,404,67230.12.2013 

11:30

השתת.יח

פות

בעד)א(בעד.2014אישור המנעות מחלוקת רווחים עד סוף שנת . 1

לשם  )50%(ודלק קידוחים  )50%(אישור הקמת חברה בבעלות אבנר . 2

.גיוס חוב משותף

בעד)א(בעד

 11303194,74530.12.2013מ "כן פייט ביופרמה בע

13:30

בעד)א(נגד.אישור מעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך אמריקאים. 1נדחית

מ "מנדלסון תשתיות ותעשיות בע

1129444

303,43630.12.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

כדירקטור  )ר הדירקטוריון"יו(אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליה . 2

.בחברה

בעד)א(בעד

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

בעד)א(בעד.רד נמיר כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ריצ. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של אברהם עזרן כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של קליינפלד רון אלעזר כדירקטור בחברה. 6

חלפון ביחד עם , אישור מינויים מחדש של משרד רואה החשבון עמית. 7

ח המבקרים של "משרד רואה החשבון ברייטמן אלמגור זוהר כמשרדי רו

.החברה

בעד)א(בעד

מ "פרופיט תעשיות בניה בע

5490180

5,56830.12.2013  

 9:30

בעד)א(ד"אין חוו.מינוי משמרת חברה לשירותי נאמנות- מינוי נאמן למחזיקי אגרות החוב . 1ח ז"אג

נגד)א(ד"אין חוו.מינוי שיף הזנפרץ לשירותי נאמנות- מינוי נאמן למחזיקי אגרות החוב . 2

 1120161269,43731.12.2013מ "אינסוליין מדיקל בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 רונן מלניק כדירקטור בחברה. 3

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אודי גלבוע 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 אייל לוין כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר רון מירון כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו לראשונה של מר רן נוסבאום כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 9

בעד)א(בעד.אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר אילן כהן.10

 108495385,62831.12.2013מ "סינאל מלל פייווי בע

10:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה. 1שנתית

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

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

בעד)א(נגד.גלית בוגנים כדירקטורית בחברה' אישור מינויו מחדש של גב. 4

' אישור חידוש מינויו של משרד רואה חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 5

.2013כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.2013-2012אישור כדיבידנד סופי את חלוקת דיבינדי הביניים לשנים . 6

דיון)א(דיון.2012ח הדירקטוריון לשנת "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 7

נגד)א(נגד. לחוק החברות20אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון . 8

, אחיו של מר גבי בוגנים, אישור עדכון הסכם העסקה של מר אבי בוגנים. 9

.בעל השליטה בחברה כתוכניתן

בעד)א(בעד

 108234614,88131.12.2013מ "אורכית תקשורת בע

15:00

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אריק פנט כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק תמיר כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(נגד.ד מיטשל ארקין כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 3

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

כרואה  )PWC(אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן . 5

החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של 

.הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור תשלום מענקים לנושאי משרה בחברה. 6

דיון)א(דיון31.12.2013.דיון בדוחות הכספיים השנתיים ליום . 7

 6270342,101,01831.12.2013מ "גליל תעשיות בע-דלתא

16:00

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה. 2

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

בעד)א(בעד.ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ד. 4

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.ציפה כרמון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון . 7

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

דיון)א(דיון2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

בתו של בעל השליטה , גלוריה דבח' אישור תנאי העסקתה של גב. 9

.בחברת בת )Product Manager(בתפקידה כמנהלת מוצר , בחברה

בעד)א(בעד

המכהן כדירקטור , אישור תיקון בתנאי העסקתו של מר יצחק ויינשטוק.10

.בחברה ומנהל תפעול ראשי בחברת בת של החברה

בעד)א(נגד

 75103254,75031.12.2013מ "בע.איי.בי.זד

11:30

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברהם וולף 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 יוסי שניאורסון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חנוך וינדרבוים כדירקטור בחברה. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יוסף מטלון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד. בתקנון החברה50.2אישור תיקון סעיף . 7

בעד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 8

מ "בע )1961(איי השקעות .י'ג.בי

1092709

47,91531.12.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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 אברהם וולף כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של יוסי שניאורסון כדירקטור בחברה. 4

בעד)א(בעד.שי כדירקטור בחברה-אישור מינויו מחדש של אמנון בן. 5

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר חנוך גרשון כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור תיקון תקנון החברה. 7

נגד)א(בעד. לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 8

אישור הכללת מר חנוך וינדרבוים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים . 9

.ונושאי משרה של הקבוצה בפוליסת ביטוח עתידיות

בעד)א(בעד

אישור מתן התחייבות לשיפוי למר חנוך וינדרבוים המכהן כדירקטור .10

.בחברה

בעד)א(בעד

מ "פרשקובסקי השקעות ובניין בע

1102128

98,43931.12.2013 

10:00

בעד)א(בעד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לפי תיקון . 1מיוחדת

 315010397,31331.12.2013מ "מיגון בע. ס.מ.מפעלי פ

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות השנתיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

ח "כרו )KPMG(' אישור הארכת כהונת משרד סומך חייקין ושות. 2

.המבקרים של החברה

בעד)א(בעד

בעד)א(נגד.אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(נגד.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

בעד)א(בעד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון . 7

בעד)א(בעד.אישור מינוי מחדש של מעיין נאור כדירקטורית חיצונית בחברה. 8

 1096106379,74531.12.2013מ "לידר שוקי הון בע

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואה . 2

.החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה. 3

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה. 4

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

בעד)א(בעד.יהודית טיטלמן זיינדברג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר ליאור בן ארצי כדירקטור בחברה. 8

 10819423,390,51631.12.2013מ "שיכון ובינוי בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון 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



שם החברה

שווי שוק חברה 

)א(ח "אש

תאריך 

האסיפה

סוג 

המלצהנושאים שעל סדר היוםהאסיפה

החלטת 

האסיפה

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 שלום שמחון 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

 10985651,529,08931.12.2013מ "ן בע"רבוע כחול נדל

10:00

, אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם אלון רבוע כחול ישראל. 1מיוחדת

.בעלת השליטה בחברה

בעד)א(בעד

מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע

1087824

273,14131.12.2013 

11:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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

.החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

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

בעד)א(נגד.אישור מינויה מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה. 4

בעד)א(נגד.לוי כדירקטור בחברה )יודי(אישור מינויו מחדש של מר יהודה . 5

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר נדב פלטי כדירקטור בחברה. 6

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר פנחס גיזבורג כדירקטור בחברה. 7

בעד)א(נגד.אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה. 8

בעד)א(נגד.סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9

בעד)א(בעד.כדירקטורית בחברה )פורטנוי(רות דהן ' אישור מינויה לראשונה של גב.10

 1082510665,63031.12.2013מ "גילת רשתות לווין בע

14:00

בעד)א(נגד.רמי בלנק כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 1שנתית

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש של מר עמירם בם כדירקטור בחברה. 2

בעד)א(בעד.אישור מינויו מחדש 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 מחדש של מר קינן רפאלי כדירקטור בחברה. 6

אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם . 7

.מועסקים על ידי החברה

בעד)א(בעד

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

דיון)א(נגד.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה.10

 10865372,621,96431.12.2013מ "ינג בע'גיוון אימג

16:00

ימס קורניליוס ומר מיכאל גרובשטיין 'ה מר ג"אישור מינוים מחדש של ה. 1מיוחדת

.לתקופה כהונה חמישית, כדירקטורים חיצונים בחברה

בעד)א(נגד

בעד)א(נגדאישור תנאי כהונה לדירקטורים חיצוניים בחברה. 2

נגד)א(נגד.אישור הענקת גמול הוני לדירקטורים חיצוניים בחברה. 3

 578013217,55231.12.2013מ "אפקון החזקות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

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(נגד.אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. 5



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 . 6

.מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

 633016031.12.2013מ "שיא החזקות בע

10:00

דיון)א(דיון.2012דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

כמשרד רואי חשבון מבקרים של ' מינויו מחדש של משרד שחטר ושות. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד)א(בעד

, יוסף לזרוס, דניאל פרושר, ה יצחק שפר"אישור מינויים מחדש של ה. 3

.אן שפר כדירקטורים בחברה' יהושע לזרוס והגב

בעד)א(נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי . 4

משרה בחברה

בעד)א(בעד

 1320118031.12.2013מ "קמור בע

15:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח המפרקים. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כ הנאמנים"דיווח הנציגות וב. 2

ננעלה 

התקי

 1320134031.12.2013מ "קמור בע

15:00

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח המפרקים. 1ח"אג

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כ הנאמנים"דיווח הנציגות וב. 2

ננעלה 

התקי

 1320167031.12.2013מ "קמור בע

15:00

ח ח "אג

חש 

11/12

טרם )א(ד"אין חוו.דיווח המפרקים. 1

ננעלה 

התקי

טרם )א(ד"אין חוו.כ הנאמנים"דיווח הנציגות וב. 2

ננעלה 

התקי


