
נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109689015073002/01/2022פארמוקן
אישור התקשרות החברה עם מר זאב רוטשטיין בהסכם למתן שירותי . 1

.ר דירקטוריון החברה"יו
עברבעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

דיון2020הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח

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

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס ,החשבון המבקר של החברה

האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רועברבעד

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
כדירקטור בחברה עד תום , בעל השליטה בחברה, מינוי מר עודד פלר. 3

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
מינוי מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 4

.השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 5

.השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
תמי גוטליב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה ' מינוי מחדש של גב. 6

.הכללית השנתית הבאה של החברה
עברבעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
פלר כדירקטורית בחברה עד תום  (יוכי)יוכבד ' מינוי מחדש של גב. 7

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
עברנגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
מינוי מחדש של מר יצחק קליין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 8

.הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
החל ממועד אישור , יעל פלר טל לדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 9

.האסיפה הכללית השנתית של החברה
עברנגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
החל ממועד , נועה פלר ממן לדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 10

.אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה
עברנגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
החל ממועד אישור , ענבר פלר לדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 11

.האסיפה הכללית השנתית של החברה
עברנגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
החל ממועד אישור , מינוי מחדש של מר עומר פלר לדירקטור בחברה. 12

.האסיפה הכללית השנתית של החברה
עברנגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
ל החברה "אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן ריס בתפקיד מנכ. 13

ר דירקטוריון החברות הבנות"ויו
עברבעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
ר דירקטוריון לחברה על "אישור התקשרות בהסכם ניהול למתן שירותי יו. 14

ידי מר עודד פלר
עברבעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

עברבעדאישור התקשרות בהסכם שכירות בקשר למשרדים ברמת גן. 15מניות58901051816502/01/2022אמיליה פיתוח
בהתאם להערכת השמאי ועל פי נימוקיה של החברה 

.אנו מוצאים את תנאי ההתקשרות כסבירים

מניות70401522592402/01/2022חברה להשקעות בעמ-יצוא

ח שלמה בן שימול כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה "למנות את רו. 1

, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה, בת שלוש שנים (ראשונה)

: תמצית נוסח ההחלטה המוצעת.  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף 

למנות את שלמה בן שימול כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה "

, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה, בת שלוש שנים (ראשונה)

."כמפורט בדוח זימון האסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות70401522592402/01/2022חברה להשקעות בעמ-יצוא

לתקופה , ר דירקטוריון החברה"הארכת כהונתו של מר זלמן שובל כיו. 2

בהתאם להוראות , החל ממועד החלטת האסיפה,  חודשים12מקוצרת בת 

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף ,, לחוק החברות (ג)121סעיף 

ר "להאריך את כהונתו של מר זלמן שובל כיו: "נוסח ההחלטה המוצעת

החל ממועד ,  חודשים12לתקופה מקוצרת בת , דירקטוריון החברה

"כמפורט בדוח זימון האסיפה, ההחלטה באסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות70401522592402/01/2022חברה להשקעות בעמ-יצוא

אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות . 3

. לדוח זימון אסיפה זה' בנוסח המצורף כנספח א, א לחוק החברות267סעיף 

לאשר את עדכון מדיניות התגמול : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת

"לדוח זימון האסיפה' המעודכנת בנוסח המצורף כנספח א

.מדיניות התגמול המוצעת נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות3990143948302/01/2022בריל
של , (לתקופת כהונה שלישית ואחרונה) שנים נוספות 3-הארכת כהונתו ב. 1

.בתפקיד דירקטור חיצוני בחברה, 068923069. ז.ת, מר חנוך בודין
עברנגד

החברה טרם העבירה אלינו את שיעורי ההשתתפות 

 החודשים שקדמו למועד 24-של הדירקטורים ב

האסיפה וכן אינה מפרסמת מידע זה בדוחותיה 

.הכספיים

עברנגדלתפקיד דירקטור בחברה, 207277948. ז.ת, מינוי מר אוראל בנזקן. 2מניות3990143948302/01/2022בריל
להערכתנו המועמד אינו בעל ניסיון מספק הדרוש 

.לתפקיד דירקטור בחברה ציבורית

מניות108107480661303/01/2022איסתא
, ר דירקטוריון החברה"כיו, אישור התקשרות החברה עם מר טל שיינברום. 1

1.1.2022- ר ב" שנים החל ממועד מינויו ליו3- ל
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדר הדירקטוריון היוצא"יו, אישור מענק למר עמיחי גרין. 2מניות108107480661303/01/2022איסתא
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעד.אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 1מניות1132315224803403/01/2022אשטרום קבוצה
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1104488190577503/01/2022מגה אור
אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול . 1

לדוח זימון האסיפה' בסימון שינויים המצורף כנספח א
בעד

התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1104488190577503/01/2022מגה אור

מר איתמר רגב לתקופה , ל החברה"אישור חידוש תנאי העסקתו של מנכ. 2

בהתאם למדיניות התגמול של , 2026 ביוני 30 ועד ליום 2021 ביולי 1מיום 

.החברה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1104488190577503/01/2022מגה אור
בהתאם , ל החברה"מנכ, לאשר מתן כתב פטור מאחריות למר איתמר רגב. 3

.לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת
בעד

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג 

.במדיניותנו

מניות1104488190577503/01/2022מגה אור

,  לעיל1בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף . 4

בעל השליטה , לאשר כי גמול הדירקטורים בגין כהונתו של מר צחי נחמיאס

ככל שישולם , כהגדרתן בדוח זימון האסיפה, בחברות המוחזקות, בחברה

, י האורגנים המוסמכים בחברות המוחזקות"וכפי שיאושר ע, בגין כהונתו

.ישולם למר צחי נחמיאס ישירות

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1123850125597503/01/2022קרסו מוטורס
 3וזאת לתקופה של , דפנה קרסו' מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לגב. 1

. לדוח הזימון2לפרטים נוספים ראו סעיף . 2021 ביולי 2החל מיום , שנים
בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות1123850125597503/01/2022קרסו מוטורס
מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת . 2

כהונה נוספת בת שלוש שנים
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108045653532203/01/2022רימוני
ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו. 1

2020
דיון

מניות108045653532203/01/2022רימוני

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת . 2

הדירקטוריון לקבוע את שכרו עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות108045653532203/01/2022רימוני
ר הדירקטוריון "טופילסקי לתפקיד של יו-לילך אשר' מינוי מחדש של הגב. 3

לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות108045653532203/01/2022רימוני
מינוי מחדש של מר ישי דוידי לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה . 4

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108045653532203/01/2022רימוני
מינוי מחדש של מר ארז יוסף לתפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה . 5

לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108045653532203/01/2022רימוני
מינוי מחדש של מר אופיר שדמי לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה . 6

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108045653532203/01/2022רימוני
מינוי מחדש של מר דני רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה . 7

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108045653532203/01/2022רימוני
מינוי מחדש של מר רפאל רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה . 8

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110519621934703/01/2022מישורים
ל החברה כך "לאשר את תום תקופת המימוש המעודכנת לאופציות למנכ. 1

.2023 בינואר 9שתחול ביום 
נגד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות110519621934703/01/2022מישורים

, ר דירקטוריון החברה"לאשר עדכון לדמי הניהול החודשיים להם זכאי יו. 2

כך שדמי הניהול החודשיים יעמדו על סך של , 2022 בינואר 1בתוקף מיום 

.ח בצירוף מס ערך מוסף כחוק ובצמוד למדד" אלפי ש38,666

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות10903644266003/01/2022אלספק
בנוסח המצורף ,  שנים3אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של . 1

לדוח זימון האסיפה
.אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירהבעד

בעדל החברה"אישור תנאי הכהונה של מר אלון רווה בתפקיד מנכ. 1מניות11059073273003/01/2022אוגווינד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות566018344642203/01/2022מנורה מב החזקות
ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת "מינוי מחדש של מר ערן גריפל כיו. 3

. לדוח הזימון1.3.1כמפורט בסעיף - והכל, בדירקטוריון החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות566018344642203/01/2022מנורה מב החזקות
, מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. 4

. לדוח הזימון1.3.2כמפורט בסעיף - והכל
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות566018344642203/01/2022מנורה מב החזקות
מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון . 5

. לדוח הזימון1.3.3כמפורט בסעיף - והכל, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות566018344642203/01/2022מנורה מב החזקות
והכל , מינוי מר שי פלדמן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. 6

. לדוח הזימון1.3.4כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות566018344642203/01/2022מנורה מב החזקות
כמפורט - והכל, ה גבריאל פרל כדירקטור חיצוני ואישור גמולו"מינוי ה. 7

 לדוח הזימון1.4בסעיף 
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף -עדכון מדיניות תגמול של החברה והכל . 8מניות566018344642203/01/2022מנורה מב החזקות

מניות109722913795304/01/2022ביאיר

דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של הגב. 1

בכפוף לאישור . לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית כאמור ' האסיפה את כהונתה של הגב

קרי , לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה, לעיל

והכל כמפורט בדוח , פטור מאחריות ופוליסת ביטוח, התחייבות לשיפוי

.המיידי זה

נגד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות 2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

, ופטור לדירקטורים ונושאי משרה, שיפוי, ביטוח

 למדיניות13'' בהתאם לס

מניות15001177038304/01/2022חירון
ובדוחותיה הכספיים של , 2020דיון בדוח השנתי של החברה לשנת . 1

2020 בדצמבר 31החברה ליום 
דיון

מניות15001177038304/01/2022חירון
ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע "אישור מינוי מחדש רו. 2

את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעדרונית אמיר רוט' אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית גב. 3מניות15001177038304/01/2022חירון
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדאישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר אימיק לוי. 4מניות15001177038304/01/2022חירון
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1176205004/01/2022אקרשטיין קבוצה
הכל כמפורט . מר דורון סלע, ל החברה"אישור הקצאת אופציות למנכ. 1

. לדוח זימון האסיפה2.1בסעיף 
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1176205004/01/2022אקרשטיין קבוצה
הכל כמפורט בסעיף . מר דורון סלע, ל החברה"אישור מענק מיוחד למנכ. 2

. לדוח זימון האסיפה2.2
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות58701415435804/01/2022ארית תעשיות
תאיר גיגי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ' הארכת כהונתה של הגב. 1

 שנים3של  (שניה)נוספת 
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל משותף בחברה"עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים שטפלר כמנכ. 2מניות58701415435804/01/2022ארית תעשיות

מניות767012558085204/01/2022הפניקס
ארד קפלן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה 'מינוי מר ריצ. 1

 שנים ולאשר לו כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה3בת 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

בעדל החברה"אישור הענקת מניות חסומות למנכ. 1מניות108061321633905/01/2022אנליסט
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות2860135065605/01/2022ברן
ל החברה כחלק מתנאי "מנכ, אישור הקצאת אופציות למר יצחק פרנק. 1

העסקתו
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

דיון2020דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון . 2

החברה לקביעת שכרו
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר אלי אשרף כדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר גבריאל נגר כדירקטור . 4

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים עקרונים ממינויו 

.ל החברה כדירקטור בחברה"מנכ

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר רן פרידריך כדירקטור . 5

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר עמירם לוינברג כדירקטור . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
לתקופת  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר אלון הלר כדירקטור . 7

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
לתקופת כהונה  (בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר אהוד לוריא כדירקטור . 8

נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות7270169984905/01/2022פלסטו קרגל
שאינה דירקטורית )רותם חכמה כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 9

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה (חיצונית
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדחידוש כהונתו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה. 1מניות82301342622505/01/2022חגג נדלן

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום . 1

 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו 2020

מועד

דיון

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן
כרואי החשבון המבקרים של  (BDO)אישור מינויים מחדש של זיו האפט . 2

וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החברה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן

כדירקטור  (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של מר אבי בן אברהם . 3

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן

כדירקטור  (ל"דירקטור ומנכ)אישור מינויו מחדש של מר חיים פייגלין . 4

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן

 (ל ייזום"דירקטור ומשנה למנכ)אישור מינויו מחדש של מר רן בן אברהם . 5

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן

מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה ' אישור מינויה מחדש של הגב. 6

לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן

כדירקטור  (דירקטור בלתי תלוי)אישור מינויו מחדש של מר עופר לוי . 7

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221605/01/2022צמח המרמן

אישור הארכת תוקף התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה . 8

, מקרב בעלי השליטה בחברה בתנאים הקיימים בחברה וללא שינוי בהם

2021 ביוני 4בתוקף מיום 

בעד

 מהונה העצמי 25%כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד 

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג , של החברה

.המקובל במדיניותנו

בעדמינוי מר שלמה צבי קוארטלר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מניות108495320628706/01/2022סינאל מלל
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1166974006/01/2022משק אנרגיה

, אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת חלקו של צד שלישי בשותפות. 1

כעסקה , אשר בעלת שליטה בחברה מחזיקה במחצית מזכויות הבעלות בה

.אשר לבעלת שליטה בחברה עניין אישי בה, חריגה

 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות34501711699809/01/2022מודיעין יהש

 יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם 2,000,000לאשר הקצאת . 1

 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש 1,500,000

 בדוח זימון 2כמפורט בסעיף , ליחידת השתתפות אחת של השותפות

האסיפה

עברבעד

אנו סבורים כי קיימת עדיפות לגיוס הון נוסף בדרך 

של הצעה פרטית על פני גיוס הון בדרך של הנפקה 

.לציבור

מניות35401931942109/01/2022טלסיס
הכולל ) 2020דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1

.(2020דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 
דיון

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעדמינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיף. 2מניות35401931942109/01/2022טלסיס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעדמינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשף. 3מניות35401931942109/01/2022טלסיס

עברבעדמינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייט. 4מניות35401931942109/01/2022טלסיס
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

עברנגדמינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודה. 5מניות35401931942109/01/2022טלסיס
אינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעדמינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוי. 6מניות35401931942109/01/2022טלסיס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעדמינוי מחדש של הדירקטור המכהן טומס יגודה. 7מניות35401931942109/01/2022טלסיס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעדמינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשף. 8מניות35401931942109/01/2022טלסיס

מניות35401931942109/01/2022טלסיס

כרואי החשבון ',  זיו האפט ושותBDOלהאריך את כהונתו של משרד . 9

המבקרים של החברה וזאת עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

עברבעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

דיון2020דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע "מינוי מחדש של משרד רוה. 2

את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרעברבעד

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 3

מר אבנר סטפק: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 4

מר אלי ברקת: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2
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מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 5

מר צבי סטפק: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 6

מר אריה נחמיאס: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 7

מר יהונתן אלכסנדר אסיא: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 8

מר אבי באשר: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 9

מר אשר דן ינאי שליין: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 10

מר דוד ברוך: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

עברבעדמ"עדכון אופן השיפוי לבעלי מניות מיטב בית השקעות בע. 11מניות108184383466609/01/2022מיטב דש השקעות
 למדיניות 7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי עניין

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההון

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעדאישור מינויו של מר קובי סיון כדירקטור חיצוני בחברה. 1מניות1170950009/01/2022מלרן פרוייקטים

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעדאישור מינויו של מר אורי מרום כדירקטור בחברה. 2מניות1170950009/01/2022מלרן פרוייקטים

עברבעדאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. 3מניות1170950009/01/2022מלרן פרוייקטים
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1129501198845110/01/2022איידיאיי ביטוח

לאשר את עדכון שכר הבסיס בהסכם ההעסקה של מר בן שנידמן . 1

ואשר הינו בנו של מר , בחברה (Data scientist)המועסק כמדען נתונים 

, ר דירקטוריון החברה שנמנה על בעלי השליטה בחברה"סגן יו, דורון שנידמן

החל ,  שנים3לתקופה של , ב" לדוח הזימון המצ2באופן כמפורט בסעיף 

.2022 בינואר 1מיום 

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

יחידת השתתפות11477501949110/01/2022רותם אנרגיה-ראמ
כמפורט ,  יחידות השתתפות של השותפות2,307,693לאשר הקצאת . 1

 בדוח זימון האסיפה2בסעיף 
עברבעד

בעלת השליטה תשקיע בשותפות לפי שווי גבוה 

.משמעותית משווי שוק השותפות

יחידת השתתפות11477501949110/01/2022רותם אנרגיה-ראמ

לאשר מחדש את מדיניות התגמול של השותפות הכוללת תיקון של סעיף . 2

 למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים 7.3

 לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח 2.2כמפורט בסעיף , ונושאי משרה

לתקופה של שלוש שנים החל ממועד , לדוח זימון האסיפה' המצורף כנספח א

אישור האסיפה

נגד
רוב מיוחד )עבר 

(ללא פירוט

הסתייגותנו הינה על רקע התגמול ההוני במדיניות 

שיעור הדילול בשותפות מהגבוה מהסף . התגמול

השותפות אינה קובעת הוראות , בנוסף. שבמדיניותנו

.בדבר תקופת ההשבלה ומחיר מימוש האופציות
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מניות829010148748710/01/2022דלק רכב

דלק : "להלן)מ "הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע. 1

: להלן)לבין מר גיל אגמון , חברת בת בבעלות מלאה של החברה, ("מוטורס

מנהל עסקים ראשי , ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס"יו, ("מר אגמון"

ר של חברת הבת "וכן יו, ל ודירקטור של החברה ובעל שליטה בה"ומנכ

 1מ לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחל ביום "ורידיס אינווירונמנט בע

הארכת כתב , בנוסף. 2024,  בדצמבר31 ותסתיים ביום 2022, בינואר

בשלוש שנים נוספות , התחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון על ידי החברה

בנוסח המצורף , 2024,  בדצמבר31 ועד ליום 2022,  בינואר1החל מיום 

.לדוח זימון אסיפה כללית וכן אישור תנאי ביטוח כמקובל בחברה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברבעד

מניות20901536996110/01/2022איילון

. ר אביגדור קפלן"ד, אישור תנאי כהונתו של יושב ראש דירקטוריון החברה. 1

, ר קפלן כיושב ראש הדירקטוריון של החברה"לאשר את תנאי כהונתו של ד

 וזאת על פי תנאי ההתקשרות אשר עיקריהם 4.10.2021בתוקף מיום 

. לדוח הזימון1מפורטים בסעיף 

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

עברבעדל החברה"בתפקיד מנכ, התקשרות בהסכם העסקה עם מר דוד טל. 1מניות44801911528011/01/2022גיבוי אחזקות
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות40001039200612/01/2022דוניץ
ר דירקטוריון "לאשר מחדש וללא שינוי את תנאי כהונתו והעסקתו של יו. 1

.2022 בינואר 1 שנים החל מיום 3לתקופה של , מר יעקב דוניץ, החברה
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

מניות40001039200612/01/2022דוניץ
מר , ל החברה"לאשר מחדש וללא שינוי את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ

.2022 בינואר 1 שנים החל מיום 3לתקופה של , נסים אחיעזרא
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

דיון2020ח דירקטוריון לשנת "חות כספיים ודו"דיון בדו. 1מניות10935589726312/01/2022יוניבו

מניות10935589726312/01/2022יוניבו
מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה . 2

לקבוע את שכרו
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

נגדר שאול מוכתר כדירקטור בחברה"מינוי מחדש של ד. 3מניות10935589726312/01/2022יוניבו
אנו ממליצים להתנגד למנגנון , בהתאם למדיניותנו

של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

בעדהארכת כהונתה של שלי הרפז גרינברג כדירקטורית חיצונית בחברה. 4מניות10935589726312/01/2022יוניבו
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

איגרות חוב200020698934.1912/01/2022לוינסקי עופר

דיווח מאת נציגי החברה בעקבות הדיווחים המיידים של החברה מיום .1.1

-2021-01) 27.12.2021ומיום  (2021-01-185016) 26.12.2021

או מחזיקי / דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו1.2. (185682

.אגרות החוב

דיון
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מניות1159029012/01/2022הבורסה לניע בתא

מירב ' הגב- צית "מינוי דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור ודח. 1

מירב בן כנען הלר ' למנות את הגב- בן כנען הלר נוסח ההחלטה המוצעת 

כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור וכדירקטורית חיצונית 

בן כנען הלר תחל ביום ' תקופת כהונתה החדשה של הגב. בחברה

, על מי שיש לו עניין אישי בנושא. 27.2.2025 ותסתיים ביום 28.2.2022

לפיו על בעל , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף 

מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או על גבי 

: על בעל מניה לציין האם הוא. אם לאו, אם יש לו עניין אישי, כתב ההצבעה

משקיע , נושא משרה בכירה, בעל עניין אישי, בעל עניין, בעל שליטה בחברה

לא , העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר מהותה/מי שלא סימן קיומה. מוסדי

.תבוא הצבעתו במניין

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1159029012/01/2022הבורסה לניע בתא

מר יואב שלוש - צ "מינוי דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור ודח. 2

למנות את מר יואב שלוש כדירקטור בלתי תלוי - נוסח ההחלטה המוצעת 

תקופת כהונתו החדשה של . מומלץ ועדת האיתור וכדירקטור חיצוני בחברה

 על מי שיש לו 14.5.2023 ותסתיים ביום 28.2.2022מר שלוש תחל ביום 

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

. אם לאו, אם יש לו עניין אישי, ההצבעה באסיפה או על גבי כתב ההצבעה

בעל עניין , בעל עניין, בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא

העדרה של /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי, נושא משרה בכירה, אישי

.לא תבוא הצבעתו במניין, זיקה כאמור או לא תיאר מהותה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1159029012/01/2022הבורסה לניע בתא

' הגב- צית "מינוי דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור ודח. 3

נעמה זלדיס ' למנות את הגב- נעמה זלדיס נוסח ההחלטה המוצעת 

כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור וכדירקטורית חיצונית 

בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום החלטת האסיפה הכללית על מי 

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

. אם לאו, אם יש לו עניין אישי, ההצבעה באסיפה או על גבי כתב ההצבעה

בעל עניין , בעל עניין, בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא

העדרה של /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי, נושא משרה בכירה, אישי

.לא תבוא הצבעתו במניין, זיקה כאמור או לא תיאר מהותה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1159029012/01/2022הבורסה לניע בתא

מר אבי כהן נוסח - צ "מינוי דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור ודח. 4

למנות את מר אבי כהן כדירקטור בלתי תלוי מומלץ - ההחלטה המוצעת 

ועדת האיתור וכדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

יחולו הוראות , החלטת האסיפה הכללית על מי שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276סעיף 

, בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או על גבי כתב ההצבעה

בעל שליטה : על בעל מניה לציין האם הוא. אם לאו, אם יש לו עניין אישי

מי . משקיע מוסדי, נושא משרה בכירה, בעל עניין אישי, בעל עניין, בחברה

לא תבוא , העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר מהותה/שלא סימן קיומה

.הצבעתו במניין

נגד

ע צריכה לפעול בהתאם "אנו בדיעה כי הבורסה לניי

לסטנדרטים מתקדמים ובהתאם לגישות בינלאומיות 

לפיכך אנו ממליצים לתת דגש בבחירה זו . מתקדמות

.על האיזון המגדרי לדירקטוריון

מניות1159029012/01/2022הבורסה לניע בתא

מר אהרן אהרן - צ "מינוי דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור ודח. 5

למנות את מר אהרן אהרן כדירקטור בלתי תלוי - נוסח ההחלטה המוצעת 

מומלץ ועדת האיתור וכדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל 

יחולו , מיום החלטת האסיפה הכללית על מי שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276הוראות סעיף 

המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או על גבי כתב 

בעל : על בעל מניה לציין האם הוא. אם לאו, אם יש לו עניין אישי, ההצבעה

משקיע , נושא משרה בכירה, בעל עניין אישי, בעל עניין, שליטה בחברה

לא , העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר מהותה/מי שלא סימן קיומה. מוסדי

.תבוא הצבעתו במניין

נגד

ע צריכה לפעול בהתאם "אנו בדיעה כי הבורסה לניי

לסטנדרטים מתקדמים ובהתאם לגישות בינלאומיות 

לפיכך אנו ממליצים לתת דגש בבחירה זו . מתקדמות

.על האיזון המגדרי לדירקטוריון

מניות1159029012/01/2022הבורסה לניע בתא

לייזה ' הגב- צית "מינוי דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור ודח. 6

לייזה חיימוביץ ' למנות את הגב- חיימוביץ נוסח ההחלטה המוצעת 

כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור וכדירקטורית חיצונית 

בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום החלטת האסיפה הכללית על מי 

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

. אם לאו, אם יש לו עניין אישי, ההצבעה באסיפה או על גבי כתב ההצבעה

בעל עניין , בעל עניין, בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא

העדרה של /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי, נושא משרה בכירה, אישי

.לא תבוא הצבעתו במניין, זיקה כאמור או לא תיאר מהותה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1159029012/01/2022הבורסה לניע בתא

מוצע - הענקת תגמול הוני לדירקטורים בחברה נוסח ההחלטה המוצעת . 7

לרבות לדירקטורים בלתי תלויים מומלצי ועדה , להעניק לדירקטורים בחברה

במסגרת , ודירקטורים חיצוניים אופציות ניתנות למימוש למניות החברה

בהתאם להוראות מדיניות , תכנית אופציות שתאושר לנושאי המשרה בחברה

 ובכפוף לאמור 2023 עד 2021התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 

.בדוח זימון האסיפה

בעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות112949318368912/01/2022תומר אנרגיה

ח המבקרים של החברה " כרוBDOלאשר את סיום כהונתו של משרד . 1

רואי חשבון כרואי החשבון ,  קוסט פורר גבאי את קסיררEYוהותרת משרד 

המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד
אנו סבורים כי סיום כהונתו של משרד רואה החשבון 

.הינו לטובת החברה

מניות416016199829613/01/2022וילאר

ארנסט ) ישראל EYסיום התקשרות החברה עם משרד רואה החשבון . 1

, כרואה החשבון המבקר של החברה (קוסט פורר גבאי את קסירר- אנד יאנג 

כרואה החשבון המבקר החדש ,  זיו האפטBDOמינוי משרד רואי החשבון 

של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד
משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות72601855504513/01/2022ירושלים

נכדתם של בעלי , אריאן גרינהולץ שובל' אישור עדכון תנאי העסקה של גב. 1

של בעלי  (כהגדרת מונח זה בחוק החברות)השליטה בבנק שהינה קרוב 

בתפקיד , העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בה, השליטה בבנק

.2022 לפברואר 1אנליסטית סייבר ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות72601855504513/01/2022ירושלים

 1999-ט"התשנ, מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות

 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים 301ולפי הוראה 

2022, שתחל ביום בפברואר

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדאישור עדכון למדיניות התגמול של החברה. 1מניות1168533013/01/2022תעשיות מספנות ישראל
התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1168533013/01/2022תעשיות מספנות ישראל
עדכון פוליסת ביטוח דירקטורים , בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול. 2

ל החברה"ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביהם או מנכ
בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות62501224441916/01/2022על בד
לתקופת כהונה עד למועד , מינוי מר הראל ריינר כדירקטור בחברה. 1

.האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1180876016/01/2022פיימנט

ואן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה 'לאשר את מינויו של מר נדב ארז. 1

ובכלל זה ,  שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון3של 

 1בתנאים המפורטים בסעיף )ואן תנאי כהונה והעסקה 'לאשר למר נדב ארז

.בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (לדוח הזימון

עברבעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1180876016/01/2022פיימנט

ליאת זמורה כדירקטור ית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של גב. 2

ובכלל ,  שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה3לתקופה של 

בתנאים המפורטים )ליאת זמורה תנאי כהונה והעסקה ' זה לאשר לגב

.בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה ( לדוח הזימון1בסעיף 

עברבעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1180876016/01/2022פיימנט
א לחוק 267לאשר עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף . 3

.החברות
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברבעד

מניות1180876016/01/2022פיימנט

ובכפוף , (לאחר שתכונן ועדה כאמור בחברה)בכפוף לאישור ועדת תגמול . 4

 לחלק הראשון 3לאישור האסיפה לתיקון מדיניות התגמול כאמור בסעיף 

ר "לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אורי שוקר בתפקידו כיו, לעיל

.הדירקטוריון החברה

עברנגד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

דיון2020דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת . 1מניות1168558017/01/2022מקס סטוק

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון . 2

החברה לקביעת שכרו
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
 (שאינה דירקטורית חיצונית)זהבית כהן כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 3

לתקופת כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
לתקופת  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר אורי מקס כדירקטור . 4

כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
 (שאינו דירקטור חיצוני)ארלס ניומן כדירקטור 'מינוי מחדש של מר אבן צ. 5

לתקופת כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
לתקופת  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר שי אבא כדירקטור . 6

כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור . 7

לתקופת כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
שאינה דירקטורית )לימור בריק שי כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 8

לתקופת כהונה נוספת (חיצונית
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר אורן אלעזרא כדירקטור . 9

לתקופת כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1168558017/01/2022מקס סטוק
סוזן מזאווי כדירקטורית בלתי תלויה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של גב. 10

נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1095835850736419/01/2022איירפורט סיטי
, אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה לתקופה של שלוש שנים. 1

.2022 בינואר 1החל מיום 
עברבעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1095835850736419/01/2022איירפורט סיטי

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה 

ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר "לקבלת שירותי ניהול של יו, של מר צוף

 1החל מיום , לתקופה של שלוש שנים,  משרה40%-בהיקף השווה ל, צוף

.2022בינואר 

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1095835850736419/01/2022איירפורט סיטי
, ל"אישור התקשרות החברה בהסכם חדש לקבלת שירותים עם חנ. 3

.2022 בינואר 1החל מיום , לתקופה של שלוש שנים
עברבעד

התנאים המוצעים במסגרת הסכם השירותים נראים 

.לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

מניות1095835850736419/01/2022איירפורט סיטי

אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם חברה בבעלות ושליטה . 4

, לתקופה של שלוש שנים, מלאים של מר יעקב מימון לקבלת שירותי ייעוץ

.החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות739037354797219/01/2022אלקטרה
לתקופת , דבורה אלחנטי כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב. 1

2022 בפברואר 4שתחילתה ביום , שנים (3)כהונה בת שלוש 
עברבעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1082312157966920/01/2022מגיק

1 .To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein, for 

a terms expiring at the Company's 2021 Annual General Meeting 

of Shareholders.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1082312157966920/01/2022מגיק

2 .To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit Salomon ,

for a terms expiring at the Company's 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders.

עברבעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1082312157966920/01/2022מגיק

3 .To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay, for a 

terms expiring at the Company's 2021 Annual General Meeting 

of Shareholders.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1082312157966920/01/2022מגיק

4 .To re-elect Mr. Sagi Schliesser to serve as an external 

director ( as such term is defined in the Israeli Companies Law ) 

for a third three-year term.

בעד
רוב מיוחד )עבר 

(ללא פירוט
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מניות1082312157966920/01/2022מגיק

5 .To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, a 

member form of Ernst &amp; Yong Global, as the Company's 

independent registered public accounting firm for the year ending 

December 31,2021 and to authorize its Board of Directors to 

delegate to the Audit Committee the authority to fix the 

compensation for such independent registered public accounts in 

accordance with the volume and nature of their services.

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רועברבעד

יחידת השתתפות113986468924520/01/2022רציו פטרוליום

לרבות הדוחות הכספיים של השותפות )דיון בדוח התקופתי של השותפות 

, 31.12.2020לשנה שנסתיימה ביום  (ודוח הדירקטוריון של השותף הכללי

(2021-01-024661אסמכתא ) 1.3.2021אשר פורסם ביום 

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות113986468924520/01/2022רציו פטרוליום

אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים . 2

של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

מ לקבוע "רציו פטרוליום בע, והסמכת דירקטוריון השותף הכללי, השותפות

את שכרם

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

יחידת השתתפות113986468924520/01/2022רציו פטרוליום

אישור הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף . 3

הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בשותף 

הכללי ובשותפות וקרוביהם

.נוסח כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנובעד

יחידת השתתפות113986468924520/01/2022רציו פטרוליום

לדוח הזימון לנושאי ' אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח ג. 4

החל ממועד , לתקופה של שלוש שנים, משרה בשותפות ובשותף הכללי

אישור האסיפה

.מצאנו את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד

יחידת השתתפות113986468924520/01/2022רציו פטרוליום

עבור , לפיו, אישור הסדר שירותי הניהול בין השותף הכללי לבין השותפות. 5

שירותי פיתוח , שירותי ייעוץ, העמדתם לרשות השותפות של שירותי ניהול

ניהול , שיתופי פעולה, אסטרטגיה, ייעוץ וליווי בתחומי מימון ופיננסים, עסקי

אשר יינתנו , משברים ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות

באמצעות נושאי משרה בשותף הכללי הנמנים עם בעלי שליטה בשותף 

לרבות עבור החזר הוצאות של בעלי השליטה בשותף , הכללי וקרוביהם

השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול סכום כולל של , הכללי

כל יתר הוצאות ניהול . בכל חודש, מ"בתוספת מע, ב" דולר ארה40,000

כמו . תחולנה על השותפות, מכל מין וסוג שהוא, השותפות והשותף הכללי

השותפות , לפקודת השותפויות (1)(ז)נא65ובהתאם לאמור בסעיף , כן

תחזיר לשותף הכללי את כל הוצאות ניהול השותפות בהן נשא השותף 

לבעלי , במישרין או בעקיפין, למעט הוצאות כאמור שישולמו, הכללי בפועל

השליטה בשותף הכללי והוצאות שלבעלי השליטה בשותף הכללי עניין אישי 

בתשלומן ובלבד שהוצאות כאמור שישולמו לשם התקשרות עם דירקטור 

" - עניין אישי", לעניין זה; באשר לתנאי כהונתו והעסקתו יהיו בהתאם לדין

למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתם של בעלי ה

בעד
הסכומים המשולמים במסגרת ההסכם הינם סבירים 

.ביחס למקובל בשוק

יחידת השתתפות113986468924520/01/2022רציו פטרוליום
 לדוח 2.6כמפורט בסעיף ,  להסכם השותפות10לאשר תיקון לנוסח סעיף . 6

זימון האסיפה
.התיקון המוצע נמצא על ידנו כמקובלבעד

מניות108263543463920/01/2022אלומיי קפיטל
1 .To reelect Dr. Michael J. Anghel as an external director for a 

second term of three years, commencing on January 24, 2022.
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108263543463920/01/2022אלומיי קפיטל

2 .To approve the terms of service of Dr. Anghel as external 

director, as set forth in Item 2 of the Proxy Statement, and to 

determine that this resolution is for the benefit of the Company.

.התנאים המוצעים לו תואמים את תקנות החברותבעד

מניות108263543463920/01/2022אלומיי קפיטל

3 .To approve the grant of options to Dr. Anghel during his 

second term as external director as set forth in the Proxy 

Statement, and to determine that this resolution is for the benefit 

of the Company.

.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנובעד

דיון2020 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1מניות1169945020/01/2022הייקון מערכות

מניות1169945020/01/2022הייקון מערכות
כרואה החשבון , רואי חשבון, מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1169945020/01/2022הייקון מערכות

מר אלון בר שני , לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 3

וזאת עד לכינוסה , כדירקטור לדירקטוריון החברה, (ר דירקטוריון החברה"יו)

של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1169945020/01/2022הייקון מערכות

 (בני)מר בן ציון , לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 4

וזאת עד לכינוסה של האסיפה , כדירקטור לדירקטוריון החברה, לנדא

הכללית השנתית הבאה של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1169945020/01/2022הייקון מערכות

פיאונה ' גב, לאשר את הארכת כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה. 5

וזאת עד לכינוסה של , כדירקטורית לדירקטוריון החברה, מירה דרמון

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1169945020/01/2022הייקון מערכות

, מר גיורא ביתן, לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 6

וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית , כדירקטור לדירקטוריון החברה

השנתית הבאה של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1169945020/01/2022הייקון מערכות

עדינה ' גב, לאשר את הארכת כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה. 7

וזאת עד לכינוסה של , כדירקטורית לדירקטוריון החברה, (ת"דב)שור 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות110766325339324/01/2022בי קומיונקיישנס
אפרת דובדבני לתקופת ' הגב, מינוי לראשונה של הדירקטורית החיצונית. 1

שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה (3)כהונה ראשונה בת שלוש 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות110766325339324/01/2022בי קומיונקיישנס
אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת . 2

לכהונה כדירקטורית חיצונית
.נוסח כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנובעד

מניות12701955785424/01/2022מבטח שמיר

ל "ל החברה ומנכ"חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ

בנו של מר מאיר , מר גיא שמיר, מ"בע (2000)מבטח שמיר טכנולוגיות 

.2021 בנובמבר 1בתוקף מיום , בעל השליטה בחברה, שמיר

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר ירון יחזקאל . 1

2022 בינואר 1החל מיום , ר הדירקטוריון של החברה"כיו
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
, ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צימרמן כמנכ. 2

כמתואר בדוח הזימון
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
ל פיתוח "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה אוזן כסמנכ. 3

כמתואר בדוח הזימון, אסטרטגי ותפעול בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
ל מחקר "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר איגור יעקובוב כסמנכ. 4

כמתואר בדוח הזימון, ופיתוח בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
ל חדשנות "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרשון מילר כסמנכ. 5

כמתואר בדוח הזימון, בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
אישור עדכון תנאי העסקתו של מר צדוק כרמי כאינטגרטור פיתוח . 6

כמתואר בדוח הזימון, בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
, דירקטור בחברה,  אופציות למר עמיר אהד30,000אישור הקצאת . 7

בהתאם לתנאים המפורטים בדוח ההקצאה הפרטית ובדוח הזימון
בעד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1172972024/01/2022מאסיבית
דירקטורית בלתי תלויה , ליאת הלמן'  אופציות לגב30,000אישור הקצאת . 8

בהתאם לתנאים המפורטים בדוח ההקצאה הפרטית ובדוח הזימון, בחברה
בעד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

.תנאי הפרישה המוצעים תואמים את מדיניותנובעדל היוצא של החברה"המנכ, אישור תנאי פרישה למר אייל טריבר. 1מניות1091065265391425/01/2022מיטרוניקס

מניות1091065265391425/01/2022מיטרוניקס
ל החדש של "המנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שרון גולדנברג. 2

החברה
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

בעדשירית כשר כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 3מניות1091065265391425/01/2022מיטרוניקס
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1091065265391425/01/2022מיטרוניקס
בהסכם כח , אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה. 4

אדם
.אנו מוצאים את תנאי ההסכם כסביריםבעד

מניות1091065265391425/01/2022מיטרוניקס
, מר אייל טריבר, ל החברה היוצא"לאשר את התשלום המשולם למנכ. . 5

. לדוח זימון האסיפה2.2.1.3   כמפורט בסעיף 
.אנו סבורים כי המענק הינו מקובלבעד

מניות1173699025/01/2022דלתא מותגים
כמפורט , ענת בוגנר' גב, לית החברה"אישור הקצאה פרטית ומענק למנכ. 1

. לדוח הזימון1בסעיף 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות699017213122025/01/2022נכסים ובנין
עם  (הסכם שירותים)אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות . 1

בעלת השליטה
בעד

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדמר דורון כהן, ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 2מניות699017213122025/01/2022נכסים ובנין

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה. 3מניות699017213122025/01/2022נכסים ובנין

דיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה. 1מניות10806885328525/01/2022ש-אינפימר

מניות10806885328525/01/2022ש-אינפימר
כמפורט בסעיף , אישור החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה. 2

. לדוח הזימון1.2
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות10806885328525/01/2022ש-אינפימר

לתקופת כהונה , ר דירקטוריון החברה"יו, הארכת כהונתו של מר אמתי ויס. 3

 לדוח 1.3כמפורט בסעיף , נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

.הזימון

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10806885328525/01/2022ש-אינפימר

, דירקטור בלתי תלוי המכהן בחברה, למנות מחדש את מר יוסי אקב. 4

כמפורט , לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון1.3בסעיף 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10806885328525/01/2022ש-אינפימר
מינוי מר אמנון בן שי לכהונת דירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 5

. לדוח הזימון1.4בתנאים המפורטים בסעיף , הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10806885328525/01/2022ש-אינפימר

לאשר את התקשרות החברה עם מר אמתי ויס בהסכם למתן שירותים . 6

, בכפוף להארכת כהונתו כדירקטור בחברה, ר דירקטוריון החברה"כיו

. לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף 

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסביריםבעד

מניות10806885328525/01/2022ש-אינפימר
כמפורט , ל החברה"מן כמנכ'לאשר את תנאי כהונתו של מר דורון תורג. 7

. לדוח הזימון1.6בסעיף 
.התנאים המוצעים לו סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

מניות10971465045026/01/2022קפיטל פוינט
 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום . 1

2020
דיון

מניות10971465045026/01/2022קפיטל פוינט

כרואי חשבון , חלפון רואי חשבון- אישור מינויו מחדש של משרד עמית. 2

המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית השלישית של החברה 

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע ולשנות את שכרו במהלך תקופת המינוי

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות10971465045026/01/2022קפיטל פוינט
גלייטמן כדירקטור בחברה החל  (שוקי)ר יהושע "לסיים את כהונתו של ד. . 3

ממועד אישור האסיפה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10971465045026/01/2022קפיטל פוינט
 3גלייטמן על פי החלטה  (שוקי)ר יהושע "בכפוף לסיום כהונתו של ד. . 4

.למנות את במקומו את מר שיר רויכמן כדירקטור בחברה, לעיל
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10971465045026/01/2022קפיטל פוינט

גלייטמן לא  (שוקי)ר יהושע "ככל שההחלטה על סיום כהונתו של ד. . 5

ר גלייטמן כדירקטור בחברה יהיה "לאשר כי משך כהונתו של ד, תתקבל

ובלבד שכל החלטה של האסיפה הכללית , לתקופה הקבועה בתקנון החברה

ר גלייטמן כדירקטור בחברה לפני תום "השנתית לסיים את כהונתו של ד

תהיה טעונה אישור של בעלי מניות , שלוש שנים ממועד אסיפה שנתית זו

, בשיעור שווה או עולה על שיעור הנוכחים והמשתתפים באסיפה שנתית זו

ואשר מחזיקים במניות החברה בשיעור שווה , אשר תמכו באישור סעיף זה

ככל , על אף האמור. או עולה על שיעור המניות שתמכו באישור סעיף זה

לפני תום , שאינה הצעת רכש עצמית, ותושלם הצעת רכש מיוחדת בחברה

אזי החל מתום שנתיים ממועד אסיפה שנתית זו , שנתיים ממועד אסיפה זו

ר גלייטמן ברוב קולות רגיל של "ניתן יהיה לסיים את כהונתו של ד

.המשתתפים באסיפה הכללית השנתית

הורד מסדר היוםללא המלצה

מניות1084789146626/01/2022ש-אונליין-אי
ברק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה  (אבי)הארכת כהונה של מר אברהם 

2021 בדצמבר 24החל מיום , של שלוש שנים נוספות
נגד

החברה טרם העבירה את שיעורי השתתפותם של 

.הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

מניות1084789146626/01/2022ש-אונליין-אי
דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ' הארכת כהונה של גב

2022 בפברואר 14החל מיום , שלוש שנים נוספות
נגד

החברה טרם העבירה את שיעורי השתתפותם של 

.הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

נגדמינוי מחדש של מר מיכאל גולן כדירקטור בחברה. 3מניות1084789146626/01/2022ש-אונליין-אי
החברה טרם העבירה את שיעורי השתתפותם של 

.הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדמינוי מחדש של מר יובל גולן כדירקטור בחברה. 4מניות1084789146626/01/2022ש-אונליין-אי
החברה טרם העבירה את שיעורי השתתפותם של 

.הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

נגדמינוי מחדש של מר יחיאל לוי כדירקטור בחברה. 5מניות1084789146626/01/2022ש-אונליין-אי
החברה טרם העבירה את שיעורי השתתפותם של 

.הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

מניות1084789146626/01/2022ש-אונליין-אי
שטיינמץ עמינח – מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה . 6

'ושות
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1084789146626/01/2022ש-אונליין-אי
 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 7

2020
דיון

מניות111768843559726/01/2022אלון גז

לאשר את התקשרות החברה בהסכם המיקור המוצע עם בעלת השליטה . 1

בהתאם לתנאים , ולבטל את הסכם הניהול הקיים עם בעלת השליטה

המפורטים בדוח זימון האסיפה

בעד

ההתקשרות המוצעת נראית לנו כסבירה ביחס לגודל 

היקף פעילותה ובשים לב לנימוקי , החברה

.הדירקטוריון

מניות10854973548026/01/2022אקס טי אל

1 .To discuss the auditor’s report of our independent registered 

public accounting firm and audited financial statements for the 

year ended as of December 31, 2020.

דיון

מניות10854973548026/01/2022אקס טי אל

2 .To appoint Somekh Chaikin, Certified Public Accountants in 

Israel and a member firm of KPMG as the Company’s 

independent auditors for the fiscal year ending December 31 ,

2021 ,instead of Kesselman &amp; Kesselman, Certified Public 

Accountants, a member firm of PrincewaterhouseCoopers 

International Limited., and to authorize the Boad of Directors ,

upon the recommendation of the Audit Committee to determine 

the auditors’ remuneration to be fixed in accordance with the 

volume and nature of their services to the Company for such 

fiscal year.

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות10854973548026/01/2022אקס טי אל

3 .To re-elect Mr. Alexander Rabinovitch to our Board of 

Directors for a term expiring at our next annual general meeting 

of shareholders.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10854973548026/01/2022אקס טי אל

4 .To re-elect Dr. Jonathan Schapiro to our Board of Directors 

for a term expiring at our next annual general meeting of 

shareholders.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10854973548026/01/2022אקס טי אל
5 .To re-elect Mr. Shlomo Shalev to our Board of Directors for a 

term expiring at our next annual general meeting of shareholders.
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10854973548026/01/2022אקס טי אל

6 .To re-elect Mr. Doron Turgeman to our Board of Directors for 

a term expiring at our next annual general meeting of 

shareholders.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10854973548026/01/2022אקס טי אל

7 .To re-elect Dr. Dobroslav Melamed to our Board of Directors 

for a term expiring at our next annual general meeting of 

shareholders.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות113995518272226/01/2022מדיפאואר

דירקטור , למר פטרוס אדאמידס,  יורו לשעה120אישור תגמול בסך של 

בגין סיועו בטיפול בפרוצדורות טכניות של החברה מעת לעת , בחברה

הגמול המוצע יחול .  יורו לשנה קלנדרית5,000עד לתקרה של , בקפריסין

.2021 בינואר 1רטרואקטיבית החל מיום 

בעד
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות113995518272226/01/2022מדיפאואר

דירקטור , ון קלאפאס'למר לואיס ג,  יורו לשעה120אישור תגמול בסך של 

בגין סיועו בטיפול בפרוצדורות טכניות של החברה מעת לעת , בחברה

הגמול המוצע יחול .  יורו לשנה קלנדרית5,000עד לתקרה של , בקפריסין

.2021 בינואר 1רטרואקטיבית החל מיום 

בעד
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות113995518272226/01/2022מדיפאואר
אישור הארכת התקשרות החברה עם מר יאיר גולדפינגר בהסכם למתן . 3

.2025 באפריל 1ר דירקטוריון עד ליום "שירותי יו
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות2810142394163127/01/2022אייסיאל

1 .Election of Dafna Gruber to serve as an external director of 

the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law ,

1999 ,for a three-year term.

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות445015320982227/01/2022מטריקס

אישור האצת מועד ההבשלה של המנה השלישית של האופציות שהוענקו . 1

כך שמועד הבשלתה של המנה ,  מכמות האופציות25%בסך של , למר אורן

 31השלישית יהיה במועד סיום העסקתו הצפוי של מר אורן בחברה ביום 

.2022בינואר 

בעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות114748738984427/01/2022גלוברנדס גרופ
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה . 1

.2020 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
דיון

מניות114748738984427/01/2022גלוברנדס גרופ

כרואה ', אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות. 2

החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות114748738984427/01/2022גלוברנדס גרופ

המכהן כדירקטור , (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , בחברה

 לדוח הזימון1.3כמפורט בסעיף , של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות114748738984427/01/2022גלוברנדס גרופ

המכהן , (ל החברה"מנכ)אישור מינויו מחדש של מר גד גדעון נצר . 4

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית , כדירקטור בחברה

 לדוח הזימון1.3כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות114748738984427/01/2022גלוברנדס גרופ

, המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן. 5

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

 לדוח הזימון1.3כמפורט בסעיף , החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות114748738984427/01/2022גלוברנדס גרופ

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של יאיר גלר. 6

, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

 לדוח הזימון1.3כמפורט בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות114748738984427/01/2022גלוברנדס גרופ

, (כדירקטורית בלתי תלויה)סיגלית סגל ' אישור מינויה מחדש של הגב. 7

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה , המכהנת כדירקטורית בחברה

 לדוח הזימון1.3כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1121607252413127/01/2022בראק אן וי

מוצע לאשר –  כדירקטור חיצוני של החברה John Rouwelerמינוי מר . 1

,  כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברהJohn Rouwelerאת מינויו של מר 

שתחל החל ממועד אישור , שנים (3)בת שלוש , לתקופת כהונה ראשונה

.מינויו על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10839556595530/01/2022קווליטאו
ל החברה לשנת "אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יעקב הרשמן כמנכ. 1

2022.
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברבעד

מניות10839556595530/01/2022קווליטאו
לית "בן יהודה עבור כהונתה כסמנכ' אישור עדכון השכר לו זכאית הגב. 2

 ואילך1.2.2022הכספים של החברה החל מיום 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברנגד

דיון2020הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מניות1170539030/01/2022סונוביה

מניות1170539030/01/2022סונוביה

, מוצע לאשר את הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

עד למועד האסיפה השנתית , PWCמשרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן 

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

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז
הערוך בהתאם לדין ההולנדי , 2020ח השנתי של החברה לשנת "דיון בדו. 1

(ללא החלטה)
דיון

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

הערוך , 2020ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת "אימוץ הדו. 2

ח הכספי השנתי "מוצע לאמץ את הדו - (החלטה)לפי הדין ההולנדי 

.הערוך בהתאם לדין ההולנדי, 2020הסטטוטורי של החברה לשנת 

בעד
הדוחות השנתיים נערכו בהתאם למקובל בדין 

.ההולנדי

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה . 3

מוצע להאריך את  - (החלטה)הערוך בהתאם לדין ההולנדי , 2021לשנת 

 2021התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 

2022 באוקטובר 31הערוך בהתאם לדין ההולנדי בחמישה חודשים עד ליום 

בעד
אנו מוצאים את בקשת החברה כהגיונית בשים לב כי 

.הדוחות השנתיים והרבעוניים יפורסמו כסדרם

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

אימוץ השפה האנגלית לשימוש בדוחות הכספיים הסטטוטוריים והדוחות . 4

מוצע כי  - (החלטה)השנתיים של החברה הערוכים בהתאם לדין ההולנדי 

הדוחות הכספיים הסטטוטוריים והדוחות השנתיים של החברה אשר ערוכים 

בהתאם לדין ההולנדי יהיו בשפה האנגלית עד אשר האסיפה הכללית של 

.בעלי המניות תחליט אחרת

בעד
אנו סבורים כי בקשת החברה לרשימת הדוחות 

.באנגלית הינה סבירה

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

 -Deloitteמוצע למנות את  - (החלטה)מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל . 5

כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת '  בריטמן אלמגור זהר ושות

הערוכים על פי תקנות ניירות , 2021חות השנתיים של החברה לשנת "הדו

.1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם  - (החלטה)פטור מאחריות . 6

ככל שביצוע פעולות אלה , 2020בשנת הכספים , לביצוע פעולותיהם

.2020ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת "משתקף בדו

נגד

אנו סבורים כי קיימת בעייתיות בשחרור חברי 

הדירקטוריון מחובתם מכיוון שהדירקטוריון הינו הגוף 

.האחראי להתנהלות עסקיה של החברה

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז
סכום וייעוד הקרן השמורה וכן סכום ואופן )מדיניות שימור הון וחלוקה . 7

(ללא החלטה )(החלוקה
דיון

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

 15דירקטוריון החברה החליט ביום  - (החלטה) 2020הקצאת רווחי שנת . 8

החברה מעוניינת ,  כי בשלב זה של פיתוח עסקי החברה2021בנובמבר 

בכפוף , ועל כן החליט דירקטוריון החברה כי, להרחיב את בסיס ההון שלה

 יתווספו 2020כל הרווחים הניתנים לחלוקה בגין שנת , לאישור האסיפה

.לרווחים הצבורים של החברה

בעד

אנו מקבלים את המלצת הדירקטוריון אודות הרחבת 

הונה העצמי של החברה ועל כן לא נסתייג על רקע 

.ההחלטה

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז
מוצע למנות את  - (החלטה)מינויו של מר ניר אילני כדירקטור אקזקוטיבי . 9

.החל ממועד אישור האסיפה, מר ניר אילני כדירקטור אקזקוטיבי בדירקטוריון
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז
שאינו )מינויו של מר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי . 10

(.החלטה)החל ממועד אישור האסיפה , (דירקטור חיצוני
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז
אישור גמול דירקטורים למר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור . 11

(החלטה) (שאינו דירקטור חיצוני)אקזקוטיבי 
בעד

אנו מוצאים את היקף השכר המוצע כסביר בשים לב 

כי היקף השכר המוצע יהיה זהה לתנאיהם של יתר 

.הדירקטורים בחברה ויהיה בהתאם לתקנות הגמול

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז
שאינו דירקטור ) כדירקטור Peter Bodisמינויו מחדש של מר . 12

(החלטה) (ושאינו דירקטור חיצוני)אקזקוטיבי 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

בעד(החלטה)אישור מתן כתב שיפוי למר ניר אילני . 13מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

מגביל את סכום , כתב השיפוי המוצע של החברה

בהתאם ,  מהונה העצמי של החברה25%-השיפוי ל

.למדיניותנו

בעד(החלטה)אישור מתן כתב שיפוי למר רון טירה . 14מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

מגביל את סכום , כתב השיפוי המוצע של החברה

בהתאם ,  מהונה העצמי של החברה25%-השיפוי ל

.למדיניותנו

מניות1175371031/01/2022ארגו פרופרטיז

לאשר מראש כל עסקה - אישור העמדת נכסי חברה כבטוחות למלווים . 15

אשר במסגרתה החברה או חברה בת של החברה יתקשרו בהסכם הלוואה 

צד שלישי תוך יצירת בטוחה  (או נושה אחר)או הסכם דומה עם מלווה 

או זכות העברה מותנית לטובת אותו מלווה  (שעבוד ומשכנתא, ובכלל זה)

 (1/3)המהווים לכל הפחות שליש , על נכסי החברה (או נושה אחר כאמור)

יובהר . מסך הנכסים במאזן המאוחד של החברה על פי דוחותיה האחרונים

האסיפה הכללית של בעלי המניות , כי בהצבעה בעד ההחלטה המוצעת

בחברה מאשרת כי עסקה כמתואר לעיל הינה עסקה קונקרטית מספיק בכדי 

שהאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה תעניק אישורה מראש כאמור 

 לתקנון ההתאגדות של 17 לקוד האזרחי ההולנדי ותקנה a2:107בסעיף 

.החברה

בעד

כאשר חברות הכפופות , המוצע הינו בתחום העסקי

לחוק החברות הישראלי אינן נדרשות להביא סעיף 

.זה לאישור האסיפה ומשכך תמיכתנו במוצע



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדשינוי שם החברה. 1מניות632018152856931/01/2022נייר חדרה
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

בעד לתקנון החברה54.1תיקון סעיף . 2מניות632018152856931/01/2022נייר חדרה
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות10852657465331/01/2022ארן מופ
עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתייחס לתנאי כהונה . 1

ל החברה בלבד"למנכ
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות10852657465331/01/2022ארן מופ
ל "בגין כהונתו כמנכ, בעל השליטה בחברה, אישור תוספת שכר למר רן סתו

2022,  בפברואר1רטרואקטיבית החל מיום , החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות10805973244031/01/2022גילת טלקום

מר איציק בן , ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 1

לרבות ביצוע הקצאת , ב"בהתאם למתואר בדוח העסקה המצ, אליעזר

.פרטית של כתבי אופציה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות627034266480931/01/2022דלתא
פיצול הון המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את יחס . 1

ביטול ערכן הנקוב של המניות ותיקון התקנון בהתאם; הפיצול
 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד

מניות19901812473131/01/2022פורסייט

1 .To approve an extension of the Development Agreement, on 

the terms and conditions set forth in Exhibit A to the Proxy 

Statement, for a period of up to three years commencing 

January 5, 2022

בעד

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

מניות19901812473131/01/2022פורסייט

To approve Mrs. Siboni Scherf’s Compensation as set forth in 

Proposal 2 to the Proxy Statement, for a period of three years 

commencing on January 28, 2022

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות19901812473131/01/2022פורסייט

3 .To approve the Amended and Restated Compensation Policy 

for the Company’s directors and officers, in the form attached as 

Exhibit B to the Proxy Statement, as of the date of this Meeting 

and for a three year period as prescribed under applicable law ,

as set forth in Proposal No. 3 of the Proxy Statement

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות19901812473131/01/2022פורסייט
4 .To approve the Equity Grant to Mr. Moshe Scherf, as set forth 

in Proposal No. 4 of the Proxy Statement
נגד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

דיון2020דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר
מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון . 2

לקבוע את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר
לדירקטוריון  (שאינם דירקטורים חיצוניים)מינויים מחדש של דירקטורים . 3

החברה
הורד מסדר היוםללא המלצה

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר
רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון ' הארכת כהונתה של גב. 4

החברה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר
דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית ' מינוי לראשונה של גב. 5

בדירקטוריון החברה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר

אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים . 6

שהינם בעלי שליטה בחברה , ונושאי משרה המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת

או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי

נגד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר

ר "יו)מר נבות בר , אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. . 7

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום , (הדירקטוריון

כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר

, מר אלעד אביבי, אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. . 8

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה 

הכללית השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר

גברת אורלי , אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה. . 9

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , כירם

האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109875520324601/02/2022סאנפלאואר

גברת מירי , אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה. . 10

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום , בן יהושע (מדי)

כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

.הינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעדנאוה שפר כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי הגב. 1מניות57801386835501/02/2022אפקון החזקות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11022358341901/02/2022סולגרין

עדכון נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי של החברה והענקתו לכלל נושאי . 1

לרבות נושאי משרה ודירקטורים מטעם , המשרה ולדירקטורים בחברה

המכהנים , ("בעלת השליטה")בעלת השליטה בחברה , מ"נריישן קפיטל בע'ג

, או בשליטתה/או בתאגידים בהחזקתה ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/ו

לדוח הזימון על כינוס ' בנוסח המצורף כנספח א, או בעקיפין/במישרין ו

אסיפה זו

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב
ר דירקטוריון החברה במועד "אישור מינויו מחדש של מר דן וייס המכהן כיו. 1

.זימון האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב
מיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה ' אישור מינויה מחדש של הגב. 2

.במועד זימון האסיפה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב
אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין המכהן כדירקטור בחברה . 3

.במועד זימון האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב
לימור דנש המכהנת כדירקטורית בלתי ' אישור מינויה מחדש של הגב. 4

.תלויה בחברה במועד זימון האסיפה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב
אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי . 5

.בחברה במועד זימון האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינויו של מר איתי קרינסקי כדירקטור החל ממועד אישור האסיפה. 6מניות23501020642601/02/2022בית הזהב

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב

, אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 7

כרואה החשבון , רואי חשבון - (EY)משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 

עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה , המבקר של החברה

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב

הנמנה עם בעלי , אישור הארכת תנאי כהונתו של מר גולן רובינשטין. 8

לתקופה של שלוש שנים החל , ל החברה"השליטה בחברה והמכהן כמנכ

2021 בנובמבר 15מיום 

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב

הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה המכהנים בחברה . 9

או קרוביהם /שהינם בעלי השליטה ו, ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת

או מי מטעמם/ו

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות23501020642601/02/2022בית הזהב

אישור הארכת מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה . 10

או קרוביהם /שהינם בעלי השליטה ו, ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת

או מי מטעמם/ו

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2020דיון בדוח התקופתי לשנת . 11מניות23501020642601/02/2022בית הזהב

מניות1090315118049501/02/2022דמרי
לתקופת , לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה. 1

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1090315118049501/02/2022דמרי
לתקופת , לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה. 2

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1090315118049501/02/2022דמרי
לתקופת , דינה סבן כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של גב. 3

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1090315118049501/02/2022דמרי
תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד.אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. 1מניות63901385446001/02/2022דיסקונט השקעות

מניות10301024846903/02/2022טיב טעם
פלם כדירקטורית חיצונית בחברה -דפנה שלו' אישור מינויה של גב. 1

(שניה)לתקופת כהונה נוספת 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדעדכונים למדיניות התגמול לנושאי משרה. 2מניות10301024846903/02/2022טיב טעם
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10301024846903/02/2022טיב טעם
, מ"עדכון והארכת תקופת הסכם שירותי ניהול עם הארגז השקעות בע. 3

בעלת השליטה בחברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1181932003/02/2022סיפיה וויזן
, כפי שיכהנו מעת לעת, אישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטורים. 1

. לדוח הזימון2.1כמפורט בסעיף 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1181932003/02/2022סיפיה וויזן
 לדוח 2.2אישור תיקון לתכנית האופציות של החברה כמפורט בסעיף . 2

.הזימון
התיקון המוצע לתכנית האופציות נראה לנו כסבירבעד

מניות1181932003/02/2022סיפיה וויזן
, אורית לרר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של גב. 3

. לדוח הזימון2.3הכל כמפורט בסעיף 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1181932003/02/2022סיפיה וויזן
מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה לראשונה של גב. 4

. לדוח הזימון2.4הכל כמפורט בסעיף , בחברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1181932003/02/2022סיפיה וויזן
 לדוח 2.5הכל כמפורט בסעיף , אישור הענקת גמול הוני לדירקטורים. 5

.הזימון
בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

דיוןדיון(ללא החלטה)פתיחה . 1מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי

דיוןדיון(ללא החלטה)עדכון לגבי הסדר החוב . 2מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד(החלטה)הגדלת מספר המניות המוקצות . 3מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי

מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי
הארכת תקופת ההסמכה של דירקטוריון החברה להקצות מניות והחרגת . 4

(החלטה)או הגבלת זכות סירוב 
 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד

בעד(החלטה)אימוץ תיקונים לתקנון לחברה חלף התקנון הקיים . 5מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי
תוקף והצמדה לממד של )עדכון תנאי התגמול של מר גיא אליאס . . 6

(החלטה )(התגמול הקבוע
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי
 (מתן כתב פטור מאחריות)עדכון תנאי התגמול של מר גיא אליאס . . 7

(החלטה)
בעד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי
מתן כתב שיפוי חלף כתב שיפוי )עדכון תנאי התגמול של מר גיא אליאס . . 8

(החלטה )(קיים
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות10879492915603/02/2022קרדן אןוי
 (אישור עקרונות המענק)עדכון תנאי התגמול של מר גיא אליאס . . 9

(החלטה)
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות5990193091603/02/2022וואליו קפיטל

אישור מינוי מר יגאל פטרן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה . 1

בת שלוש שנים ולאשר לו כתב פטור וכתב שיפוי וכן כיסוי ביטוחי , נוספת

.כמקובל בחברה

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות33801210028706/02/2022מר

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו , בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול. 1

, 2022 בינואר 1ר דירקטוריון החברה החל מיום "של מר ניר למפרט כיו

.לרבות הקצאת אופציות לא רשומות למסחר בעבורו

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברבעד

מניות33801210028706/02/2022מר

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו , בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול. 2

לרבות הקצאת , 2022 בינואר 1ל החברה החל מיום "של מר רועי הס כמנכ

.אופציות לא רשומות למסחר בעבורו

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברבעד

מניות33801210028706/02/2022מר

לאשר מנגנון של מענק מיוחד ומדיד לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי . 3

מר , קרי, חיצוניים בחברה/ השליטה בחברה ואינם דירקטורים בלתי תלויים

.מר מריאן כהן ומר שלמה וקס, ניר למפרט

ללא המלצה

מניות33801210028706/02/2022מר

יצחק בן , לאשר מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה לדירקטור. 4

בהתאם לסכום המרבי שנקבע , הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בסט

- ס"תש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)בתקנות החברות 

, כפי שתהא מעת לעת, בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, 2000

.2022 בינואר 1החל מיום ,  שנים3וזאת לתקופה של 

עברבעד
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות33801210028706/02/2022מר
' א267אישור עדכון של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף . 5

. להלן6 סעיף ' ר, לפרטים. לחוק החברות
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברבעד

מניות108782446845506/02/2022אל על
אישור הקצאת אגרות חוב המירות למדינת ישראל בהתאם להסכם הסיוע . 1

עם המדינה ובעלת השליטה
עברבעד

בהתאם למצבה הכספי הנוכחי של החברה בשים לב 

אנו סבורים כי מתווה , להשפעותיו של נגיף הקורונה

.הסיוע עשוי לעזור לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות1173905006/02/2022ביו מיט פודטק

באופן , 1:10לאשר פיצול יחידות ההשתתפות של השותפות ביחס של . 1

, של החברה הקיימת בהון המונפק של השותפות (1)שכל יחידת השתתפות 

יחידות השתתפות כך שלאחר הפיצול הונה המונפק של  (10)תפוצל לעשר 

. יחידות השתתפות250,899,250- השותפות יורכב מ

מניות11043635749206/02/2022פנאקסיה ישראל

, לית כספים בחברה"סיגל בן עלי כסמנכ' אישור תנאי כהונתה של גב. 1

כמפורט בדוח , 2022 בינואר 16שתחילתה ביום ,  משרה80%בהיקף של 

.בזימון

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1175819007/02/2022אנויזן מדיקל

א של "כ. נ.ח ע" ש0.01 מניות רגילות בנות 333,928לאשר הקצאת . 1

 3'  כתבי אופציה מסדרה מס333,928והקצאת  ("המניות הרגילות")החברה 

,  מניות רגילות333,928הניתנים למימוש לעד , שאינם רשומים למסחר

והכל כמפורט בדיווח המיידי של , ח" מיליון ש12-בתמורה לסך כולל של כ

ובדוח  (2021-01-185778: אסמכתא' מס) 2021 בדצמבר 28החברה מיום 

.זה

עברבעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1175819007/02/2022אנויזן מדיקל

לחוק ' לאשר מעבר לדיווח ממתכונת הדיווח בהתאם להוראות פרק ו. 2

 לחוק ניירות ערך 3'למתכונת הדיווח בהתאם להוראות פרק ה, ניירות ערך

דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך , קרי)והתקנות שהותקנו מכוחו 

, ק"בכפוף לרישום ניירות הערך של החברה למסחר בנאסד, (האמריקאיים

לב לחוק ניירות ערך והתקנו 35וזאת בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 

.שהותקנו לפיו

עברבעד
המעבר לרישום כפול הינו בהתאם לחוק ניירות ערך 

.ובהתאם לא נסתייג מכך

כתבי אופציה1175827578.66807/02/2022אנויזן מדיקל

לחוק ' לאשר מעבר לדיווח ממתכונת הדיווח בהתאם להוראות פרק ו. 1

 לחוק ניירות ערך 3'למתכונת הדיווח בהתאם להוראות פרק ה, ניירות ערך

דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך , קרי)והתקנות שהותקנו מכוחו 

, ק"בכפוף לרישום ניירות הערך של החברה למסחר בנאסד, (האמריקאיים

.לב לחוק ניירות ערך35וזאת בהתאם לקבוע בסעיף 

עברבעד
המעבר לרישום כפול הינו בהתאם לחוק ניירות ערך 

.ובהתאם לא נסתייג מכך

כתבי אופציה11758351819.9907/02/2022אנויזן מדיקל

לחוק ' לאשר מעבר לדיווח ממתכונת הדיווח בהתאם להוראות פרק ו. 1

 לחוק ניירות ערך 3'למתכונת הדיווח בהתאם להוראות פרק ה, ניירות ערך

דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך , קרי)והתקנות שהותקנו מכוחו 

, ק"בכפוף לרישום ניירות הערך של החברה למסחר בנאסד, (האמריקאיים

.לב לחוק ניירות ערך35וזאת בהתאם לקבוע בסעיף 

עברבעד
המעבר לרישום כפול הינו בהתאם לחוק ניירות ערך 

.ובהתאם לא נסתייג מכך

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1

2020 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור 

2020שירותים נוספים בשנת 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור

כרואי החשבון ', מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות. 3

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרעברבעד

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של יום טוב סמיה כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 4

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של עודד רוזנברג כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 5

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
עברנגד

ל כדירקטור לפירוט "הקווים המנחים בנושא מינוי מנכ

 למדיניות2.2.5'' ראו ס

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של ערן מימון כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 6

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
עברנגד

, ל כדירקטורים:מינוי נושאי משרה הכפופים למנכ

 למדיניות2.2.7'' בהתאם לס

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של ליאור וידר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 7

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10821142280608/02/2022אפולו פאוור
עד לאסיפה השנתית הבאה של , מינוי מר רפאל קסטן כדירקטור בחברה. 8

.החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114245419085008/02/2022אלמור חשמל

בתפקיד סגן יושב ראש , אישור תנאי העסקתו של מר מאיר סרוסי. 1

יהיה זכאי , בתמורה.  משרה60%בהיקף של , דירקטוריון פעיל של החברה

ומענק שנתי שלא יעלה על , ח" ש63,750מר סרוסי לשכר חודשי בסך של 

מר סרוסי יהיה זכאי לרכב ותנאים נוספים , בנוסף. ח" מיליון ש1.5סך של 

על מי שיש לו עניין .  לדוח זימון האסיפה המצורף2.2והכל כמפורט בסעיף 

, בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה 

אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה , או על גבי כתב ההצבעה, באסיפה

; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. אם לאו

העדרה של זיקה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה

.כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות114245419085008/02/2022אלמור חשמל

ל משותף "כמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אשר בן שימול. 2

יהיה זכאי מר בן שימול לשכר , בתמורה.  משרה100%בהיקף של , בחברה

 מיליון 1.5ח ומענק שנתי שלא יעלה על סך של " ש85,000חודשי בסך של 

מר בן שימול יהיה זכאי לרכב ותנאים נוספים והכל כמפורט , בנוסף. ח"ש

, על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה המצורף2.3בסעיף 

לפיו על בעל , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף 

או על גבי , מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל מניה . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, כתב ההצבעה

; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי

.מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114245419085008/02/2022אלמור חשמל

, ל משותף בחברה"כמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא גרשון. 3

יהיה זכאי מר גרשון לשכר חודשי בסך , בתמורה.  משרה100%בהיקף של 

מר , בנוסף. ח" ש780,000ח ומענק שנתי שלא יעלה על " ש65,000של 

 לדוח זימון 2.4גרשון יהיה זכאי לרכב ותנאים נוספים והכל כמפורט בסעיף 

 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. האסיפה המצורף

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה , בשינויים המחויבים, לחוק החברות

אם יש לו , או על גבי כתב ההצבעה, להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

בעל : על בעל מניה לציין האם הוא. עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו

מי שלא . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; שליטה בחברה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא /סימן קיומה

ל "כמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא גרשון. 3.הצבעתו במניין

יהיה זכאי מר גרשון , בתמורה.  משרה100%בהיקף של , משותף בחברה

 780,000ח ומענק שנתי שלא יעלה על " ש65,000לשכר חודשי בסך של 

מר גרשון יהיה זכאי לרכב ותנאים נוספים והכל כמפורט בסעיף , בנוסף. ח"ש

יחולו , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה המצורף2.4

לפיו על בעל מניה , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276הוראות סעיף 

או על גבי כתב , המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל מניה לציין . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, ההצבעה

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות2780101894208/02/2022וילק

נטלי אביעד לתקופת ' הארכת כהונתה של גב- מינוי דירקטורית חיצונית . 1

כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופה של שלוש 

(כולל) 2025 בינואר 21 ועד ליום 2022 בינואר 22בתוקף החל מיום , שנים

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות2780101894208/02/2022וילק

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים 50,000אישור הקצאת . 2

 3לכל אחד מבין , נ כל אחת. מניות רגילות ללא ע50,000-למימוש ל

 (דירקטורית חיצונית)נטלי אביעד , אלינור דודמן: דירקטורים מכהנים בחברה

 הדירקטורים האמורים 4-כך שסך הכל יוקצו ל, (דירקטור חיצוני)ושמוליק לוי 

. כתבי אופציה150,000

בעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות2780101894208/02/2022וילק

ארגוב ' גב)נורית ארגוב ארגמן ' אישור תשלום מענק בשיקול דעת לגב. 3

, לית טכנולוגיות ראשית בחברה"המכהנת כדירקטורית וכסמנכ, (ארגמן

ח" ש33,000היינו בסך של ,  משכורות2בגובה של 

בעד
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות2780101894208/02/2022וילק

ל החברה "כמנכ ("מר אייזן")אישור עדכון תנאי כהונתו של מר תומר אייזן . 4

ח " ש50,000העלאת שכר בסיס חודשי לסך של , 2022 בינואר 1החל מיום 

מכל גיוס שתבצע החברה במסגרת התקשרות , 0.5%וכן עמלה בשיעור של 

Bank Nomuraהחברה בהסכם לקבלת שירותי בנקאות השקעות עם 

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

נגדמינוי מר דורון נבו לכהונה כדירקטור בחברה. . 5מניות2780101894208/02/2022וילק

לחברה בסדר גודל כזה אין צורך בדירקטוריון , לדידנו

 חברים ועל כן לא נתמוך בכהונתו של 10המונה 

.המועמד

נגדמינוי מר אלי אקסלרוד לכהונה כדירקטור בחברה. . 6מניות2780101894208/02/2022וילק

לחברה בסדר גודל כזה אין צורך בדירקטוריון , לדידנו

 חברים ועל כן לא נתמוך בכהונתו של 10המונה 

.המועמד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינויו של מר אודי עופר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. . 7מניות2780101894208/02/2022וילק



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינויו של מר רוני איזנשטין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. . 8מניות2780101894208/02/2022וילק

עברבעדל החברה"אישור הענקת אופציות למר רונן שור מנכ. 1מניות770016909508/02/2022אקסל
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

עברבעדר דירקטוריון החברה"אישור הענקת אופציות למר יאיר פודים יו. 2מניות770016909508/02/2022אקסל
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות20901536996109/02/2022איילון

אישור הסכם פשרה שהוצע על ידי המגשר בהליך גישור בתביעה . 1

מ ומר ''שי אחזקות וייעוץ בע. א.מ נגד א"שהגישה איילון חברה לביטוח בע

.אמיל וינשל

עברבעד
הסכם הפשרה המוצע נראה לנו כסביר בהתאם 

.לנימוקיה של החברה

מניות10809284534909/02/2022אינטר תעשיות

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

' מס) 25.3.2021 כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 2020 בדצמבר 31ביום 

(ללא הצבעה )(2021-01-046659: אסמכתא

דיוןדיון

מניות10809284534909/02/2022אינטר תעשיות

מוצע למנות מחדש - מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה . 2

כרואה החשבון המבקר של ', ח ברייטמן אלמגור זהר ושות"את משרד רו

וכן להסמיך את , החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רועברבעד

מניות10809284534909/02/2022אינטר תעשיות
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , למנות מחדש את מר אריה קורוטקין. 3

.בחברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעדלמנות מחדש את מר רונן טורם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 4מניות10809284534909/02/2022אינטר תעשיות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעדלמנות מחדש את גיא קורן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 5מניות10809284534909/02/2022אינטר תעשיות

מניות10809284534909/02/2022אינטר תעשיות

לאשר מינויו של מר רותם בן חורין כדירקטור בחברה לתקופת שתחילתה . 6

במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחד 

בתנאי כהונה כמפורט בדוח , מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זה

.זה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

דיוןדיון2020 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רועברבעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה. 2מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר
כדירקטור בדירקטוריון , אישור הארכת כהונתו של מר אברהם ברנמילר. 3

וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר
כדירקטור בדירקטוריון , אישור הארכת כהונתו של מר ניר ברנמילר. 4

.וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר
כדירקטור בדירקטוריון , אישור הארכת כהונתו של מר דורון ברנמילר. 5

.וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר
, כדירקטור בדירקטוריון החברה, אישור הארכת כהונתו של מר יואב קפלן. 6

.וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר
, כדירקטור בדירקטוריון החברה, אישור הארכת כהונתו של מר זיו דקל. 7

.וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

, ר דירקטוריון החברה"אישור מינויו מחדש של מר אברהם ברנמילר ליו. 8

 2.1לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף , ל החברה"בנוסף לכהונתו כמנכ

.לדוח זימון האסיפה

עברבעד

אנו מקבלים את נימוקיה של החברה ולאור העובדה 

לא ,  חודשים18כי ההסכם המוצע הינו לתקופה של 

.נסתייג על רקע זה

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

ל "משנה למנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר ברנמילר. 9

, שנים (3)כך שיהיו בתוקף לתקופה של שלוש , החברה ומבעלי השליטה בה

.החל ממועד אישור אסיפה זו

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

משנה , אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון ברנמילר. 10

כך שיהיו בתוקף לתקופה של שלוש , ל החברה ומבעלי השליטה בה"למנכ

.החל ממועד אישור אסיפה זו, שנים (3)

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

אישו רהקצאה פרטית של אופציות בלתי סחירות של החברה הניתנות . 11

למר , ח ערך נקוב כל אחת" ש0.01למימוש למניות רגילות של החברה בנות 

. לדוח זימון האסיפה3בכמות ובתנאים המפורטים בסעיף , אברהם ברנמילר

עברבעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

אישור הקצאה פרטית של אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש . 12

בכמות ובתנאים המפורטים , למר ניר ברנמילר, למניות רגילות של החברה

. לדוח זימון האסיפה3בסעיף 

עברבעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

אישור הקצאה פרטית של אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש . 13

בכמות ובתנאים המפורטים , למר דורון ברנמילר, למניות רגילות של החברה

. לדוח זימון האסיפה3בסעיף 

עברבעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11415305905909/02/2022ברנמילר

 ואישור 2- ל1אישור ביצוע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של . 14

לדירקטוריון החברה לפעול להסדרת שברי ניירות הערך כמפורט בדוח זימון 

 לתקנון החברה באופן בו הון 12אישור תיקון סעיף , בהתאם. האסיפה

 0.02 מניות רגילות בנות 50,000,000-המניות הרשום של החברה יורכב מ

.ח ערך נקוב כל אחת"ש

עברבעד

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע 

בבעלי מניות המיעוט שכן הוא נעשה בתנאים זהים 

כך שכל בעל מניות ימשיך , לכלל בעלי המניות

.להחזיק בחלקו היחסי גם לאחר ביצוע האיחוד

עברבעדר דירקטוריון החברה"הקצאת אופציות למניות החברה ליו. 1מניות1170950009/02/2022מלרן פרוייקטים
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1182260009/02/2022קונטיניואל
ענת טרייבטש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי הגב. 1

.החל ממועד אישור אסיפה ואישור שכרה, ראשונה בת שלוש שנים
.נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנונגד

מניות1182260009/02/2022קונטיניואל
ענת פילצר סומך כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' למנות את גב. 2

.החל ממועד אישור האסיפה ואישור שכרה, כהונה ראשונה בת שלוש שנים
.נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנועברנגד

מניות109404476322709/02/2022אלקטרה נדלן

אישור התקשרות החברה בעדכון הסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו . 1

עדכון . 2022 בינואר 1בתוקף מיום , בעלת השליטה בחברה, ("אלקו")מ "בע

.הסכם הניהול לא יביא להארכת תוקפו של הסכם הניהול

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109404476322709/02/2022אלקטרה נדלן

אישור עדכון למדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי . 2

לדוח זימון ' בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א, משרה בחברה

באופן שמדיניות התגמול תחול על תגמולים שישולמו החל משנת , האסיפה

עדכון מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה שהינו החל .  ואילך2022

. לתקופה של שלוש שנים2021 באפריל 11מיום 

עברבעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109404476322709/02/2022אלקטרה נדלן

ר דירקטוריון "העתיד לכהן כיו, אישור תנאי כהונתו של מר גיל רושינק. 3

 1החל מיום , ל החברה"פעיל של החברה בתנאים זהים לתנאי כהונתו כמנכ

.2022בינואר 

עברבעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות115628045673409/02/2022גי וואן

לתקופת , ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי מחדש של גב. 1

קרי )שנים שתחל במועד סיום כהונתה הנוכחית  (3)כהונה שנייה של שלוש 

 3ללא שינוי בתנאי התגמול כמפורט בסעיף , (2022 במרץ 19החל מיום 

.ח זימון האסיפה"לדו

עברבעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות115628045673409/02/2022גי וואן

לתקופת כהונה , כדירקטור חיצוני בחברה, מינוי מחדש של מר זיגלמן אבי. 2

קרי החל )שנים שתחל במועד סיום כהונתו הנוכחית  (3)שנייה של שלוש 

ח " לדו3ללא שינוי בתנאי התגמול כמפורט בסעיף , (2022 במרץ 19מיום 

.זימון האסיפה

עברבעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדרן אסתרי כדירקטורית חיצונית בחברה-ח גילעז"רו, ר"אישור מינויה של ד. 1מניות10852657465310/02/2022ארן מופ
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינויו של מר דוד סלטון כדירקטור חיצוני בחברה. 2מניות10852657465310/02/2022ארן מופ

מניות47301710328910/02/2022לוזון קבוצה
 550,000,000מוצע לאשר את הגדלת הונה הרשום של החברה בסך של . 1

. בתקנון החברה בהתאם10ותיקון סעיף ,  ערך נקוב0.01מניות בנות 
עברבעד

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה 

וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי 

.מניות המיעוט

מניות1158161013/02/2022שירותי בנק אוטו
תיקון מדיניות התגמול של החברה לאשר את תיקון מדיניות התגמול של . 1

.לזימון' החברה בהתאם לנוסח שצורף כנספח א
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1158161013/02/2022שירותי בנק אוטו
ל החברה לאשר "מנכ, אישור הענקת תגמול הוני למר איתן לב טוב. 2

.ח המיידי" לדו1.2.3ל בתנאים המפורטים בסעיף "הענקת אופציות למנכ
בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדאישור חידוש מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה. 1מניות1110138693914/02/2022קנאשור
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1110138693914/02/2022קנאשור
ורדה קלל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש ' מינוי של הגב. 2

שנים ממועד פרסום האסיפה הכללית ואישור זכאותה לגמול (3)
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמר ראובן יריב קפלן– מינוי דירקטור חיצוני . 1מניות1181643014/02/2022אלומה

בעדטל ירון אלדר' גב– מינוי דירקטורית חיצונית . 2מניות1181643014/02/2022אלומה
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמר יריב בר אור– מינוי דירקטור בלתי תלוי . 3מניות1181643014/02/2022אלומה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמר יצחק הראל– מינוי דירקטור בלתי תלוי . 4מניות1181643014/02/2022אלומה

בעדורד מור פורת' גב– מינוי דירקטורית בלתי תלויה . 5מניות1181643014/02/2022אלומה
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.אנו מוצאים את התיקונים כמקובליםבעד לדוח הזימון1.1תיקון תקנון כמפורט בסעיף . 1מניות108436724471915/02/2022תיקון עולם קנבט

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר איתן בן אליהו כדירקטור בחברה. 2מניות108436724471915/02/2022תיקון עולם קנבט

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

הנמוך  (43%)תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון 

(50%)מהנדרש על פי מדיניותנו 

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר ארז נבון כדירקטור בחברה. 3מניות108436724471915/02/2022תיקון עולם קנבט

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

הנמוך  (43%)תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון 

(50%)מהנדרש על פי מדיניותנו 

מניות108436724471915/02/2022תיקון עולם קנבט
מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר דן רפאל אנגל פוטשקין כדירקטור . 4

בחברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

הנמוך  (43%)תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון 

(50%)מהנדרש על פי מדיניותנו 

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר נאור ירון כדירקטור בחברה. 5מניות108436724471915/02/2022תיקון עולם קנבט

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

הנמוך  (43%)תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון 

(50%)מהנדרש על פי מדיניותנו 

מניות108436724471915/02/2022תיקון עולם קנבט
יצחק אשכנזי כדירקטור בלתי ' מוצע לאשר את חידוש כהונתו של פרופ. 6

תלוי בחברה
בעד

מכיוון שמסווג כדירקטור בלתי תלוי אנו ממליצים 

.לתמוך במינויו לכהונה מחדש

יחידת השתתפות394015294964515/02/2022רציו יהש

לדוח הזימון לנושאי ' אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח א. 1

החל ממועד , לתקופה של שלוש שנים, משרה בשותפות ובשותף הכללי

אישור האסיפה

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד

מניות113155649222916/02/2022סקייליין
ל "סמנכ, ל החברה"אישור הענקת מענקי הצלחה חד פעמיים למנכ. 1

הכספים של החברה וסגן נשיא בכיר פיתוח של החברה
.אנו מוצאים את המענקים המוצעים כמקובליםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד
שלמועד , מר פנחס מנדל, ל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ. 1

. לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , דוח זה מכהן גם כדירקטור בחברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד

ל מוצר טכנולוגיות ושיווק של "אישור תנאי כהונה והעסקה של סמנכ. 2

כמפורט , שלמועד דוח זה מכהן גם כדירקטור בחברה, מר יוסף כהן, החברה

. לדוח זימון האסיפה3 בסעיף 

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד

מינוי מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש . 3

החל ממועד אישור האסיפה וכן אישור תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט , שנים

. לדוח זימון האסיפה4בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד
, של החברה למר ישי קב (לא רשומות למסחר)אישור הקצאת אופציות . 4

. לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף , ר הדירקטוריון של החברה"יו
בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד

בכפוף לאישור מינויו של מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחבר ואישור . 5

דירקטור , אישור הקצאת אופציות למר עמיחי הלמן, תנאי כהונתו והעסקתו

. לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף , חיצוני בחברה

בעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד

בכפוף לאישור מינויו של מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחבר ואישור . 6

, קרן פרימור כהן' אישור הקצאת אופציות לגב, תנאי כהונתו והעסקתו

. לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף , דירקטורית חיצונית בחברה

בעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד
 5כמפורט בסעיף , דירקטור בחברה, הקצאת אופציות למר אברי קציר. 7

.לדוח זימון האסיפה
בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172840017/02/2022קוויקליזארד

בכפוף לאישור מינויו של מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחבר ואישור . 8

דירקטורית , גילי הרט' אישור הקצאת אופציות לגב, תנאי כהונתו והעסקתו

. לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף , בלתי תלויה בחברה

בעד
תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות67301218738317/02/2022אינטליקנה
אישור מינויו של מר אלעד גזית לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים . 1

.החל ממועד אישור האסיפה, כדירקטור חיצוני בחברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109722913795320/02/2022ביאיר
דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של הגב. 1

.לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות109722913795320/02/2022ביאיר

דלית ויכסלבאום ' בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של הגב. 2

לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה , כדירקטורית חיצונית כאמור לעיל

פטור מאחריות , קרי התחייבות לשיפוי, כדירקטורית חיצונית בחברה

.ופוליסת ביטוח

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות1177484020/02/2022גמא ניהול
מר ארז , ר הדירקטוריון בחברה"אישור התקשרות בהסכם שירותים עם יו. 1

יוסף
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2020דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מניות1098565177829320/02/2022רבוע כחול נדלן

מניות1098565177829320/02/2022רבוע כחול נדלן
כרואה  (BDO)לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 2

החשבון המבקר של החברה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1098565177829320/02/2022רבוע כחול נדלן
כמפורט , משה כדירקטור בחברה-לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן. 3

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3בסעיף 
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות1098565177829320/02/2022רבוע כחול נדלן
כמפורט , לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה. 4

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3בסעיף 
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות1098565177829320/02/2022רבוע כחול נדלן
כמפורט , לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה. 5

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3בסעיף 
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות1098565177829320/02/2022רבוע כחול נדלן
כמפורט , קו כדירקטור בחברה'לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז. 6

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3בסעיף 
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות1098565177829320/02/2022רבוע כחול נדלן
, לימור עטר רוזנבוך כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של גב. 7

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3כמפורט בסעיף 
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

דיון2020דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 1מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק

מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק

 זיו האפט רואי BDO, לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון. 2

כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה , חשבון

.של החברה ולהסמיך דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק
אשר את מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק
לאשר את מינויו מחדש של מר עדו קוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק
אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 5

לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק

לאשר עדכון בכתב השיפוי לנושאי משרה ודירקטורים אשר אינם בעלי . 6

או בתאגיד קשור מעת לעת בנוסח /השליטה וקרוביהם כפי שיכהנו בחברה ו

.'המצורף כנספח ב

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק

לאשר עדכון בכתב השיפוי לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי . 7

או בתאגיד קשור מעת לעת בנוסח /השליטה וקרוביהם כפי שיכהנו בחברה ו

כתבי השפוי המעודכנים שיוענקו לנושאי המשרה שהינם . 'המצורף כנספח ב

 21בעלי שליטה וקרוביהם יעמדו בתוקפם למשך שלוש שנים החל מיום 

2022בפברואר 

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות17501845577121/02/2022איביאי בית השק
לאשר את מדיניות התגמול של החברה לתקופה בת שלוש שנים החל . 8

2022 בפברואר 21מיום 
.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות38401631349621/02/2022חמת
דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית ' מינוי גב. 1

.2022 בפברואר 20שנים החל מיום  (3)בת שלוש 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מר יזהר שי כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה. 1מניות1170240021/02/2022אקוואריוס

מניות1182567021/02/2022מגדלור

לתקופת , בת נלסון כדירקטורית חיצונית בחברה-לי' מוצע למנות את גב. 1

לפרטים . החל ממועד אישור האסיפה, בת שלוש שנים (ראשונה)כהונה 

ראו , לתקנות הדוחות (10)(א)ב36נלסון כנדרש בהתאם לתקנה ' אודות גב

נלסון הוערכה על ידי דירקטוריון החברה ' גב. לדוח זימון האסיפה' נספח א

בהתאם , כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית )לתקנות החברות 

תקנות  )"2005-ו"תשס, (ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור . ("הכשירות

 עד 8.1.2נלסון זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים ' תהיה גב, מינויה

,  ("התשקיף") 30.11.2021 לתשקיף שפרסמה החברה נושא תאריך 8.1.5

ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)המזערי בתקנות החברות 

וכן , לפי דרגתה של החברה מעת לעת, ("תקנות הגמול") 2000-ס"התש

הצהרה . שיפור ופטור הנהוגים החברה וכפי שיהיו מעת לעת, להסדרי ביטוח

 לחוק 241-ו (א)ב224כנדרש על פי הוראות סעיפים , נלסון' חתומה של גב

תמצית נוסח ההחלט. לדוח זימון האסיפה' מצורפת כנספח ב, החברות

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1182567021/02/2022מגדלור

לתקופת כהונה , מוצע למנות את מר סמי בקלש כדירקטור חיצוני בחברה. 2

לפרטים אודות מר . החל ממועד אישור האסיפה, בת שלוש שנים (ראשונה)

' ראו נספח א, לתקנות הדוחות (10)(א)ב36בקלש כנדרש בהתאם לתקנה 

מר בקלש הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל . לדוח זימון האסיפה

בהתאם לתקנות , מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית

יהיה , בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו. הכשירות

,  לתשקיף8.1.5 עד 8.1.2מר בקלש זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 

ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול 

שיפור , וכן להסדרי ביטוח, לפי דרגתה של החברה, המזערי בתקנות הגמול

, הצהרה חתומה של מר בקלש. ופטור הנהוגים החברה וכפי שיהיו מעת לעת

מצורפת ,  לחוק החברות241-ו (א)ב224כנדרש על פי הוראות סעיפים 

לאשר את : תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. לדוח זימון האסיפה' כנספח ב

כמפורט , מינויו של מר סמי בקלש כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

. לדוח זימון האסיפה1.2בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1182567021/02/2022מגדלור

עמית דרורי בריקמן כדירקטורית בחברה החל ממועד ' מוצע למנות את גב. 3

דרורי בריקמן כנדרש בהתאם לתקנה ' לפרטים אודות גב. אישור האסיפה

דרורי ' גב. לדוח זימון האסיפה' ראו נספח א, לתקנות הדוחות (10)(א)ב36

בריקמן הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית 

בגין כהונתה . בהתאם לתקנות הכשירות, ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית

דרורי בריקמן זכאית ' תהיה גב, כדירקטורית בחברה ובכפוף לאישור מינויה

ובכלל כך לגמול ,  לתשקיף8.1.5 עד 8.1.2לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 

השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות 

שיפור ופטור , וכן להסדרי ביטוח, לפי דרגתה של החברה מעת לעת, הגמול

, עם כינונה של ועדת ביקורת בחברה. הנהוגים החברה וכפי שיהיו מעת לעת

דרורי בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה ' בכוונת החברה לסווג את גב

דרורי ' הצהרה חתומה של גב, בהתאם. (כמשמעות המונח בחוק החברות)

- ו (א)ב224כנדרש על פי הוראות סעיפים , בריקמן כדירקטורית בלתי תלוי

תמצית נוסח . לדוח זימון האסיפה' מצורפת כנספח ב, ב לחוק החברות249

עמית דרורי בריקמן ' לאשר את מינויה של גב: ההחלטה המוצעת

 ל1.3כמפורט בסעיף , כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1175488022/02/2022ריטיילורס

אישור תגמול לחברה פרטית בבעלות ובשליטה של מר הראל ויזל בגין . 1

אשר יכלול תשלום , ר דירקטוריון פעיל של החברה"העמדת שירותיו כיו

, מ וכנגד חשבונית מס כדין"בתוספת מע, ח" אש55חודשי קבוע בסך של 

 152,904וכן הענקת ,  ואילך2022 בפברואר 1בגין התקופה החל מיום 

 לדוח האסיפה2והכל כמפורט בסעיף , יחידות מניה חסומות

בעד
אנו מוצאים את ההקצאה כמקובלת לאור חשיבותו 

.של מר ויזל לחברה

בעדאישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג. 1מניות1159037022/02/2022אלטשולר שחם גמל
ההתקשרות בהסכם המיזוג המוצע נראה לנו כסביר 

.בהתאם לנימוקיה של החברה

מניות1176726022/02/2022נרהטק

 בפברואר 18אישור האסיפה להתקשרות החברה בתיקון להסכם מיום . 1

, ("הרוכשת: "להלן) עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים 2020

 2כמפורט בסעיף , למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות של החברה

.בדוח הזימון

בעד
אנו מתרשמים כי התיקון המוצע הינו לטובת בעלי 

.המניות בחברה

בעדאורית אלסטר בן צבי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 1מניות31201720090822/02/2022עשות
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1175488022/02/2022ריטיילורס

אישור תגמול לחברה פרטית בבעלות ובשליטה של מר הראל ויזל בגין . 1

אשר יכלול תשלום , ר דירקטוריון פעיל של החברה"העמדת שירותיו כיו

, מ וכנגד חשבונית מס כדין"בתוספת מע, ח" אש55חודשי קבוע בסך של 

 152,904וכן הענקת ,  ואילך2022 בפברואר 1בגין התקופה החל מיום 

 לדוח האסיפה2והכל כמפורט בסעיף , יחידות מניה חסומות

בעד
אנו מוצאים את ההקצאה כמקובלת לאור חשיבותו 

.של מר ויזל לחברה

בעדאישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג. 1מניות1159037022/02/2022אלטשולר שחם גמל
ההתקשרות בהסכם המיזוג המוצע נראה לנו כסביר 

.בהתאם לנימוקיה של החברה

מניות1176726022/02/2022נרהטק

 בפברואר 18אישור האסיפה להתקשרות החברה בתיקון להסכם מיום . 1

, ("הרוכשת: "להלן) עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים 2020

 2כמפורט בסעיף , למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות של החברה

.בדוח הזימון

בעד
אנו מתרשמים כי התיקון המוצע הינו לטובת בעלי 

.המניות בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדאורית אלסטר בן צבי כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 1מניות31201720090822/02/2022עשות
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11226889180624/02/2022גיאףסי גרין
בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  (ללא החלטה)דיון . 1

.2020 בדצמבר 31
דיון

מניות11226889180624/02/2022גיאףסי גרין
לדירקטור  (ל החברה"מנכ)אישור מינויו מחדש של אלכסנדר רבינוביץ . 2

.בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11226889180624/02/2022גיאףסי גרין
לדירקטור בחברה  (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של שלמה שלו . 3

.עד לאסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11226889180624/02/2022גיאףסי גרין

אישור מינויו מחדש של עידו זלטנרייך לדירקטור בחברה עד לאסיפה . 4

השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכום המזערי שבתוספת 

כללים בדבר )השניה והסכום הקבוע שבתוספת השלישית לתקנות החברות 

.2000-ס"התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11226889180624/02/2022גיאףסי גרין

אישור מינויו מחדש של גבי אונגר לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 5

הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכום המזערי שבתוספת השניה 

כללים בדבר גמול )והסכום הקבוע שבתוספת השלישית לתקנות החברות 

.2000-ס"התש, (והוצאות לדירקטור חיצוני

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11226889180624/02/2022גיאףסי גרין

כרואי , רואי חשבון, אישור מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 6

והסמכת דירקטוריון החברה , 2022-  ו2021החשבון של החברה לשנים 

.לקבוע את שכרו לשנים אלו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות114131622095824/02/2022גלובל כנפיים
 TUSח נמרוד בורוביץ כמנהל עסקים ראשי של "אישור תנאי כהונתו של רו

Airways Ltd 2021,  בספטמבר14 החל מיום
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

דיון2020דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת . 1מניות1168558027/02/2022מקס סטוק

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון . 2

החברה לקביעת שכרו
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
 (שאינה דירקטורית חיצונית)זהבית כהן כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 3

לתקופת כהונה נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
לתקופת  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר אורי מקס כדירקטור . 4

כהונה נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
לתקופת  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר שי אבא כדירקטור . 5

כהונה נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור . 6

לתקופת כהונה נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
שאינה דירקטורית )לימור בריק שי כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 7

לתקופת כהונה נוספת (חיצונית
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר אורן אלעזרא כדירקטור . 8

לתקופת כהונה נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1168558027/02/2022מקס סטוק
סוזן מזאווי כדירקטורית בלתי תלויה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של גב. 9

נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1177518027/02/2022 דיאם3שלוש 

ל "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כמנכ. 1

ח בחודש " אלפי ש50עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של , החברה ובכלל זה

 44,000 משכורות והקצאת 4הענקת מענק כספי חד פעמי בגובה  (ברוטו)

כמפורט בדוח זימון , כתבי אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים

.האסיפה

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

מניות1177518027/02/2022 דיאם3שלוש 

לאשר כי במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון קופל כדירקטור . 2

 כתבי אופציה לא רשומים של החברה 116,000יוקצו לו , פעיל של החברה

.בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

.מאחר ומדובר בדירקטור פעיל אנו תומכים במוצעבעד

מניות1177518027/02/2022 דיאם3שלוש 

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של בעל השליטה ודירקטור . 3

ל טכנולוגיות של החברה ובכלל "בתפקידו כסמנכ, מר דניאל מאיר, בחברה

, (ברוטו)ח בחודש " אלפי ש47עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של , זה

 כתבי 42,000 משכורות והקצאת 4הענקת מענק כספי חד פעמי גבוה 

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

יחידת השתתפות11477501949128/02/2022רותם אנרגיה-ראמ

לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף . 1

החל ממועד אישור , הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

האסיפה הכללית

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

יחידת השתתפות11477501949128/02/2022רותם אנרגיה-ראמ

 2.2כמפורט בסעיף , לאשר מחדש את מדיניות התגמול של השותפות. 2

, לדוח זימון האסיפה' לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח ב

לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד

יחידת השתתפות11477501949128/02/2022רותם אנרגיה-ראמ
 לדוח 3.2לאשר הקצאת כתבי אופציה לעובדים בשותפות כמפורט בסעיף . 3

זימון האסיפה הכללית
.אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסביריםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173228028/02/2022ווישור גלובלטק
 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 1

2020
דיון

מניות1173228028/02/2022ווישור גלובלטק

 כרואי החשבון KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין . 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה , ("ח המבקר"רו")המבקרים של החברה 

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1173228028/02/2022ווישור גלובלטק

לתקופת , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינוי מחדש של מר יוחנן דנינו. 3

כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173228028/02/2022ווישור גלובלטק

לתקופת , בעל השליטה בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אמיל ויינשל. 4

כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173228028/02/2022ווישור גלובלטק
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , דן עמירם' אישור מינוי מחדש של פרופ. 5

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדאישור מינויו של מר אורי ארדה כדירקטור בחברה. 6מניות1173228028/02/2022ווישור גלובלטק

מניות1101534122936128/02/2022סלקום
כמפורט , ל החברה"מנכ, לאשר את תנאי התגמול של מר דניאל ספיר. 1

.בדוח זימון האסיפה הכללית
בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסבירים ביחס 

.למקובל בשוק

מניות445015320982201/03/2022מטריקס

אישור מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה בנוסח . 1

וזאת לגבי תגמולים שישולמו החל , לדוח זימון האסיפה' ב כנספח א"המצ

.מיום אישורה

נגד
התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות445015320982201/03/2022מטריקס
ל החברה בהתאם לתקרות מדיניות "אישור עדכון המענק השנתי של מנכ. 2

.התגמול המעודכנת
נגד

אשר , 400%תקרת המענק השנתי מגיעה לסך של 

חורג ממדיניותנו ונראה לנו כגבוה ביחס למקובל 

.בשוק

בעד.מיכל לשם כדירקטורית חיצונית בחברה' של הגב (לראשונה)מינוי . 1מניות108107480661302/03/2022איסתא
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1095835850736402/03/2022איירפורט סיטי

ל "למלא את תפקיד מנכ, מר חיים צוף, ר דירקטוריון החברה"הסמכת יו. 1

 חודשים 12ל חדש או עד לתקופה של "החברה עד מועד מינויו של מנכ

.המוקדם מביניהם, ל באסיפה"ממועד אישור מינויו של מר צוף למנכ

בעד
המתווה המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקי 

.החברה ובשים לב לתקופת הזמן המוצעת

מניות11014505017102/03/2022אולמד סולושנס
, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של פרופסור עוז שפירא כמנכ״ל החברה. 1

(שאינם רשומים למסחר) כתבי אופציה 2,839,000לרבות הקצאת 
.הסתייגותנו הינה על רקע התגמול ההוני בחברהנגד
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מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות
ח הדירקטוריון על מצב עניינה של "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1

31.12.2020החברה לשנת שהסתיימה ביום 
דיון

מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות

מר מריו זוזל זכאי לכתב שיפוי . מינוי מחדש של מר מריו זוזל כדירקטור. 2

להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה וכן זכאי לכתב , לאירועים

.פטור מאחריות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות

מר עמי בר משיח זכאי . מינוי מחדש של מר עמי בר משיח כדירקטור. 3

להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה וכן , לכתב שיפוי לאירועים

.זכאי לכתב פטור מאחריות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות

מר שי זוזל זכאי לגמול שנתי בסך . מינוי מחדש של מר שי זוזל כדירקטור. 4

וגמול השתתפות בסך של  (על פי דרגתה של החברה)השווה לסכום המזערי 

כללים בדבר גמול והוצאות )והכל בהתאם לתקנות החברות , ח" ש1,240

זכאי לכתב שיפוי לאירועים , בנוסף. 2000-ס"התש, (לדירקטור חיצוני

.ולהיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

נגד
למועמד אין את הידע והנסיון הדרושים , ל דידנו

.לתפקיד דירקטור בחברה ציבורית

מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות

מר בן בר משיח זכאי לגמול . מינוי מחדש של מר בן בר משיח כדירקטור. 5

וגמול  (על פי דרגתה של החברה)שנתי בסך השווה לסכום המזערי 

כללים )והכל בהתאם לתקנות החברות , ח" ש1,240השתתפות בסך של 

זכאי לכתב , בנוסף. 2000-ס"התש, (בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

.שיפוי לאירועים ולהיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

נגד
למועמד אין את הידע והנסיון הדרושים , ל דידנו

.לתפקיד דירקטור בחברה ציבורית

מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות

בר דיין זכאית ' הגב. אביטל בר דיין כדירקטורית בלתי תלויה' מינוי של גב. 6

וגמול  (על פי דרגתה של החברה)לגמול שנתי בסך השווה לסכום המזערי 

כללים )והכל בהתאם לתקנות החברות , ח" ש1,240השתתפות בסך של 

זכאית לכתב , בנוסף. 2000-ס"התש, (בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה וכן זכאית , שיפוי לאירועים

.לכתב פטור מאחריות

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות
כרואה חשבון מבקרים של החברה ,  זיו האפטBDOלמנות מחדש את . 7

.ולדווח על שכרם
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1136829002/03/2022אלמוגים החזקות

, בכפוף למינוייה. אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית ' מינוי של גב. 8

על פי )פרנקל רונן תהא זכאית לגמול שנתי בסך השווה לסכום המזערי ' הגב

והכל בהתאם , ח" ש1,240וגמול השתתפות בסך של  (דרגתה של החברה

-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)לתקנות החברות 

להיכלל בפוליסה לביטוח , זכאית לכתב שיפוי לאירועים, בנוסף. 2000

בעל מניות המשתתף . אחריות נושאי משרה וכן זכאית לכתב פטור מאחריות

יודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי , בהצבעה

.המשתתפים בהצבעה, שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד
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מניות1166974002/03/2022משק אנרגיה

אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת פעילות משקי הקיבוצים . 1

, בעלת שליטה בחברה, ("משקי הקיבוצים")מ "אגודה שיתופית חקלאית בע

הכוללת הצעה פרטית חריגה של , בתחום האנרגיה בדרך של החלפת מניות

מניות החברה למשקי הקיבוצים וליתר המוכרים

.אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת בעלי המניותבעד

מניות113961720779906/03/2022אוברסיז
ל החברה של כתבי אופציה "מנכ, לאשר הקצאה פרטית למר אורי שוחט. 1

.בעלת השליטה בחברה, מ"בע (.פ.עו.מ)של החברה ושל אמיליה פיתוח 
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות112944428205606/03/2022מנדלסון תשתיות
ל החברה של כתבי אופציה "מנכ, לאשר הקצאה פרטית למר שאול דנקור. 1

.בעלת השליטה בחברה, מ"בע (.פ.עו.מ)של החברה ושל אמיליה פיתוח 
נגד

אנו מוצאים את התגמול ההוני המוצע מבעלת 

ל החברה "השליטה ככזה אשר אינו מתמרץ את מנכ

להשיא ערך לבעלי המניות של החברה ואף עשוי 

לפגום ברמת הממשל התאגידי בחברה

יחידת השתתפות1182898006/03/2022מדיפרס בריאות

ויסמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון  (חזי)יחזקאל ' אישור מינויו של פרופ. 1

החל ממועד אישורה של ,  שנים3לתקופת כהונה בת , השותף הכללי

.האסיפה לרבות אישור תנאי כהונתו והעסקתו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

יחידת השתתפות1182898006/03/2022מדיפרס בריאות

אלינר כדירקטורית חיצונית -ר שרית אבישי"אישור מינויה של ד. 2

החל ממועד ,  שנים3לתקופת כהונה בת , בדירקטוריון השותף הכללי

.אישורה של האסיפה לרבות אישור תנאי כהונתה והעסקתה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות767012558085208/03/2022הפניקס
ל החברה בהתאם למדיניות התגמול של "הקצאה של אופציות למנכ. 1

החברה
בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות68601467826408/03/2022מהדרין

, מינוי מחדש של מר דניאל הורסיו דרדיק כדירקטור חיצוני בחברה. 1

, 2022 בפברואר 28לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 

מועד סיום תקופת כהונתו השנייה כדירקטור חיצוני בחברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות31501080492508/03/2022פמס

, בחברה (צית"דח)מעיין נאור כדירקטורית חיצונית '' מוצע למנות את הגב. 1

, שנים (3)לתקופה כהונהבת שלוש ,  לחוק החברות245בהתאם לסעיף 

, כי להערכת דירקטוריון החברה, יצוין. 2022,  במרץ16שתחילה ביום 

נאור הינה בעלת '' הגב, נאור לחברה'' בהתבסס על מידע שמסרה גב

לתקנות  (1)(א)2בהתאם להוראות תקנה , מומחיות חשבונאית ופיננסית

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )החברות 

בגין כהונתה . 2005-ו"התשס, (ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

נאור זכאית לגמול '' תהיה גב, כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור

ובכלל כך , אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול כפי שאושרה בחברה

גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת 

כללים בדבר )לתקנות החברות  (לפי העניין)השנייה ובתוספת השלישית 

, "(תקנות הגמול: "להלן )2000- ס "התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול

וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים 

עם מינויה תהיה זכאית , כמו כן. המכהנים בחברה נכון למועד זימון האסיפה

מעיין נאור לכתב פטור והתחייבות לשיפוי בנוסח זהה לנוסח שאושר לכל'' גב

נגד
'' הסתייגותנו הינה על רקע כהונתה בעבר של הגב

.נאור כדירקטורית חיצונית בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות114196953112209/03/2022נאוויטס פטרו

לאשר למר חנן וולף החזר הוצאות בגין העתקת מקום מגוריו למערב . 1

 לדוח 2.1בהתאם למדיניות התגמול של השותפות וכמפורט בסעיף , אירופה

.זימון אסיפה כללית

.אנו סבורים כי החזר ההוצאות הינו סבירבעד

יחידת השתתפות114196953112209/03/2022נאוויטס פטרו

ל "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית קורנהאוזר כמנכ. 2

כמפורט , החל ממועד תחילת כהונתו בפועל, השותף הכללי של השותפות

. לדוח זימון אסיפה כללית2.2בסעיף 

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסביריםבעד

מניות1183656010/03/2022בית בכפר
מינוי מר פרץ גוזה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש . 1

.שנים
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1183656010/03/2022בית בכפר
ענת חרחס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ' מינוי גב. 2

.שלוש שנים
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1183656010/03/2022בית בכפר
מינוי מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה . 3

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1183656010/03/2022בית בכפר

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים ושל . 4

חרחס ולמר יצחק זינגר ' לגב, מוצע לאשר למר גוזה, הדירקטור הבלתי תלוי

.הענקת כתב התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות1183656010/03/2022בית בכפר

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים ושל . 5

חרחס ומר יצחק ' גב, מוצע להכליל את מר גוזה, הדירקטור הבלתי תלוי

.זינגר בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים כמקובל בחברה

.הביטוח תואם את המקובל בשוקבעד

מניות1183656010/03/2022בית בכפר

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים ושל . 6

חרחס ומר יצחק זינגר ' לגב, מוצע לאשר למר גוזה, דירקטור בלתי תלוי

.הענקת כתב פטור מאחריות בנוסח כמקובל בחברה

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות1183656010/03/2022בית בכפר
 לתקנון החברה באופן בו מספר הדירקטורים 95לאשר תיקון של סעיף . 7

.דירקטורים (5)המינימאלי בחברה לא יפחת מחמישה 
.התיקון המוצע מקובלבעד

מניות1172071010/03/2022אנרגין טכנו
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1

2020 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות1172071010/03/2022אנרגין טכנו

 ( ישראלPWC)רואי חשבון , למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה , הבאה של החברה

החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1172071010/03/2022אנרגין טכנו

ר גיל רונן כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית "למנות מחדש את ד. 3

בהתאם )השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון 

( לתקנון החברה30למנגנון המדורג הקבוע בתקנה 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי הדירקטורים 

.(דירקטוריון מדורג)



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172071010/03/2022אנרגין טכנו

למנות מחדש מר דיוויד ליבר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 4

בהתאם )השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון 

( לתקנון החברה30למנגנון המדורג הקבוע בתקנה 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי הדירקטורים 

.(דירקטוריון מדורג)

מניות1172071010/03/2022אנרגין טכנו

גורן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה -ר לאה כרמל"למנות מחדש את ד. 5

עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח 

הזימון

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי הדירקטורים 

.(דירקטוריון מדורג)

מניות699017213122010/03/2022נכסים ובנין
מדלן כהן כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה לראשונה של גב. 1

.שנים (3)לתקופת כהונה בת שלוש 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות699017213122010/03/2022נכסים ובנין
אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה של גב. 2

.שנים (3)בת שלוש  (שנייה)לתקופת כהונה נוספת 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדמינוי גברת ורדה טריואקס כדירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה. 1מניות1182484010/03/2022אייקון גרופ
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדחוה כדירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה-מינוי גברת קרן בר. 2מניות1182484010/03/2022אייקון גרופ
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות12701955785413/03/2022מבטח שמיר
עידית לוסקי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה ' מינוי הגב. 1

.2022 במרץ 28החל מיום , לתקופה של שלוש שנים
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות32801343291613/03/2022פריורטק
לתקופת , למנות את גברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה. 1

6.3.2022שתחילתה ביום , שנים (3)בת שלוש , (כהונה שניה)כהונה נוספת 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות32801343291613/03/2022פריורטק

לדוח ' לאשר את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב. 2

החל , שנים (3)מדיניות התגמול תהיה בתוקף לתקופה של שלוש . העסקה

לחוק החברות (ד)א267בהתאם להוראות סעיף , ממועד האסיפה

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות32801343291613/03/2022פריורטק

ל "כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית למנכ, לאשר הצעה פרטית מהותית. 3

מר יותם שטרן בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה , החברה

 לדוח העסקה3 וליתר התנאים המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות32801343291613/03/2022פריורטק

ר "ליו, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לאשר הצעה פרטית מהותית. 4

בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של , מר רפי עמית, דירקטוריון החברה

 לדוח העסקה3 החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות32801343291613/03/2022פריורטק

, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לאשר הצעה פרטית מהותית. 5

לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם ובכפוף לתכנית 

 לדוח העסקה3 האופציות וליתר התנאים המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות74907725292313/03/2022אלרון

כנותן שירותים )ר דירקטוריון פעיל לחברה "לאשר כי תמורת שירותי יו. 1

יוענקו למר דן הוז כתבי , כמתואר בדוח הזימון (ללא יחסי עובד מעביד

והכל כמפורט בדוח , אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה

הזימון

.אנו רואים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

מניות74907725292313/03/2022אלרון
ל החברה כמפורט "לאשר הענקת כתבי אופציה למניות החברה למנכ. 2

בדוח הזימון
.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנובעד

דיון2020דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדח קוסט פורר"מינוי מחודש של רו. 2מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש דירקטור מרקמן. 3מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש דירקטור רותם. 4מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש דירקטור מירון. 5מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש דירקטור שפיגלר. 6מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש דירקטור שמואל. 7מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש דירקטור בלתי תלוי מני וסרמן. 8מניות109054739070614/03/2022שלאג תעשיות

מניות1104488190577514/03/2022מגה אור
אישור תיקון של מדיניות התגמול הקיימת של החברה בהתאם לנוסח . 1

.לדוח זימון האסיפה' מדיניות התגמול בסימון שינויים המצורף כנספח א
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1104488190577514/03/2022מגה אור
לדוח ' בנוסח המוצע המצורף כנספח ב, אישור תיקון התקנון של החברה. 2

.זימון האסיפה
בעד

התיקון המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקי 

.החברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1104488190577514/03/2022מגה אור

לאשר ,  לעיל2כמפורט בסעיף , בכפוף לאישור תיקון התקנון של החברה. 3

לדירקטורים ולנושאי המשרה , בנוסח כתב השיפוי העדכני, מתן כתב שיפוי

או בחברות אחרות אשר החברה /או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/המכהנים ו

ולמעט , ל החברה"למעט למנכ, או בעקיפין/במישרין ו, מחזיקה במניותיהן

נוסח . או קרוביהם/לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו

לדוח זימון האסיפה בסימון שינויים ' כתב השיפוי המעודכן מצורף כנספח ג

.ביחס לנוסח כתב השיפוי הקיים

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות1104488190577514/03/2022מגה אור

לאשר ,  לעיל2כמפורט בסעיף , בכפוף לאישור תיקון התקנון של החברה. 4

ל החברה וכן "למנכ, בנוסח כתב השיפוי העדכני, מתן כתב שיפוי

או /לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו

או בחברות אחרות אשר /או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/קרוביהם המכהנים ו

ובכלל זה למר צחי , או בעקיפין/החברה מחזיקה במניותיהן במישרין ו

רעייתו , אפרת דרורי' בעל השליטה בחברה ולגב, ("מר נחמיאס")נחמיאס 

.("דרורי' גב")של מר נחמיאס והיועצת המשפטית הראשית של החברה 

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות1104488190577514/03/2022מגה אור

לאשר מתן כתב פטור בנוסח כתב הפטור העדכני לדירקטורים ולנושאי . 5

או בחברות אחרות אשר /או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/המשרה המכהנים ו

, ל החברה"למעט למנכ, או בעקיפין/במישרין ו, החברה מחזיקה במניותיהן

או /ולמעט לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו

לדוח זימון האסיפה ' נוסח כתב הפטור המעודכן מצורף כנספח ד. קרוביהם

.בסימון שינויים ביחס לנוסח כתב הפטור הקיים

בעד
כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג 

.במדיניותנו

מניות1104488190577514/03/2022מגה אור

ל החברה וכן "לאשר מתן כתב פטור בנוסח כתב הפטור העדכני למנכ. 6

או /לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו

או בחברות אחרות אשר /או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/קרוביהם המכהנים ו

ובכלל זה למר נחמיאס , או בעקיפין/החברה מחזיקה במניותיהן במישרין ו

.דרורי' ולגב

בעד
כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג 

.במדיניותנו

מניות621011115826514/03/2022קרור

, שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוי מחדש של גב. 1

לתקופת כהונה שלישית בת , לחוק החברות (א)245בהתאם לאמור בסעיף 

7.6.2022שלוש שנים שתחילתה עם מועד סיום כהונתה השניה ביום 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות621011115826514/03/2022קרור

בהתאם , אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה

לתקופת כהונה שלישית בת שלוש , לחוק החברות (א)245לאמור בסעיף 

7.6.2022שנים שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השניה ביום 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות777037583721414/03/2022שופרסל
לאשר את מינויו של אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 1

2022 במאי 24החל מיום , כהונה שלישית בת שלוש שנים
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות777037583721414/03/2022שופרסל
לאשר את מינויה של מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת 

2022 במרס 14החל מיום , כהונה שניהבת שלוש שנים
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות108184383466614/03/2022מיטב דש השקעות
לתקופה של שלוש שנים , אישור חידוש הסכם הניהול עם מר צבי סטפק. 1

בתפקיד דירקטור פעיל, 20.3.2022החל מיום 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108184383466614/03/2022מיטב דש השקעות

מבעלי , אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק. 2

בתפקיד , 20.3.2022לתקופה של שלוש שנים החל מיום , השליטה בחברה

ר דירקטוריון"סגן יו

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות108184383466614/03/2022מיטב דש השקעות

מבעלי , אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת. 3

בתפקיד , 20.3.2022לתקופה של שלוש שנים החל מיום , השליטה בחברה

.ר דירקטוריון"יו

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות108184383466614/03/2022מיטב דש השקעות
, אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה. 4

לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות108184383466614/03/2022מיטב דש השקעות
מ למר אילן "אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש הלוואות בע. 5

ל החברה"מנכ, רביב
בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדאישור שינוי שם החברה. 6מניות108184383466614/03/2022מיטב דש השקעות
אנו סבורים כי השינוי המוצע על ידי החברה לא 

.יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה

מניות11059073273014/03/2022אוגווינד
צדף כנרת כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה מחדש של גב. 1

לתקופת כהונה נוספת
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11059073273014/03/2022אוגווינד
אישור מינויו מחדש של מר קויש מיכאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 2

כהונה נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1182591015/03/2022אפיטומי
בתוקף , רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 1

החל ממועד אסיפה כללית זו
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1182591015/03/2022אפיטומי
, אסתר לנדס ברק כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב. 2

בתוקף החל ממועד אסיפה כללית זו
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1166768015/03/2022דוראל אנרגיה
ר דירקטוריון "דודוביץ כיו (דורי)אישור עדכון לתנאי כהונתו של מר דורון . 1

 לדוח הזימון2.1 כמפורט בסעיף , 2022 בינואר 1וזאת החל מיום , פעיל
.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

מניות1166768015/03/2022דוראל אנרגיה
ל "נוימן כמנכ (יקי)אישור עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה למר יעקב . 2

 לדוח הזימון2.2כמפורט בסעיף , 2022 בינואר 1וזאת החל מיום , החברה
.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

.התיקון המוצע תואם את מדיניותנובעדעדכון מדיניות התגמול של החברה. 3מניות1166768015/03/2022דוראל אנרגיה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081165401012116/03/2022מגדל ביטוח

מר חנן מלצר לדירקטור , מינויו של שופט בית המשפט העליון בדימוס. 1

 ועד תום 2022,  באפריל14בתוקף החל מיום , (צ"שאינו דח)בחברה 

למנות את שופט בית המשפט העליון . האסיפה הכללית השנתית הבאה

בתוקף החל מיום , (צ"שאינו דח)לדירקטור בחברה , מר חנן מלצר, בדימוס

. ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה2022,  באפריל14

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012116/03/2022מגדל ביטוח

החל , (צית"שאינה דח)חוה לדירקטורית בחברה -ר קרן בר"מינויה של ד. 2

. ממועד אישור האסיפה הכללית ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

החל , (צית"שאינה דח)חוה לדירקטורית בחברה -ר קרן בר"למנות את ד

.ממועד אישור האסיפה הכללית ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1081165401012116/03/2022מגדל ביטוח

בכפוף , ר דירקטוריון החברה"בחירה בשופט בדימוס מלצר לתפקיד יו. 3

ר "לבחור בשופט בדימוס מלצר לתפקיד יו. למינויו כדירקטור בחברה

.2022,  באפריל14בתוקף החל מיום , דירקטוריון החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012116/03/2022מגדל ביטוח

ר "אישור תנאי כהונתו והעסקתו של השופט בדימוס מלצר בגין כהונתו כיו. 4

בכפוף למינויו כדירקטור , דירקטוריון החברה בהיקף של שני שליש משרה

 2- ו1.11כמפורט בסעיפים , ר דירקטוריון החברה"בחברה ולבחירתו כיו

, לעיל בהתאמה לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של השופט בדימוס מלצר

בתוקף , ר דירקטוריון החברה בהיקף של שני שליש משרה"בגין כהונתו כיו

. לדוח הזימון2.4כמפורט בסעיף , 2022,  באפריל14החל מיום 

בעד
התנאים המוצעים תואמים את חוק תגמול שכר 

.בכירים

מניות1081165401012116/03/2022מגדל ביטוח

ל "ר גבריאל פיקר בגין כהונתו כמנכ"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של ד. 5

. 2022 ביולי 1- ועד ל2022 בינואר 18-בחברה לתקופת הביניים שבין ה

ל "ר גבי פיקר בגין כהונתו כמנכ"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של ד

כמפורט , החל ממועד תחילת כהונתו בפועל, בחברה לתקופת הביניים

. לדוח הזימון2.5בסעיף 

בעד
אנו מוצאים את השכר המוצע לו בתקופת הביניים 

.כמקובל

בעד.הענקת אישור לחברה לרכישת מניות עצמית. מניות1158823017/03/2022באטמ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172360017/03/2022פינרגי

הניתנות למימוש לעד ,  אופציות לא רשומות68,000אישור הקצאה של . 1

למר דניאל ,  מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת68,000

. כדירקטור בחברה2021 ביולי 28אשר כיהן עד ליום , אבהסרה

הורד מסדר היוםבעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172360017/03/2022פינרגי

הניתנות למימוש לעד ,  אופציות לא רשומות50,000אישור הקצאה של . 2

,  מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת למר ארו פרייד50,000

 כדירקטור בחברה ואשר הינו נכון להיום 2021 ביולי 28אשר כיהן עד ליום 

.בעל עניין מכוח החזקות

הורד מסדר היוםבעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172360017/03/2022פינרגי
 אופציות לא רשומות של 18,000אישור הארכה של תקופת המימוש של . 3

.2024 במרץ 25עד ליום , דירקטור בחברה, מר אבי טולדנו
הורד מסדר היוםבעד

אנו מוצאים את הארכת המימוש כסבירה ביחס 

.לנימוקיה של החברה

מניות1172360017/03/2022פינרגי
 אופציות לא רשומות של מר 18,000אישור הארכה של תקופת המימוש של 

.2024 במרץ 25עד ליום , דירקטור בחברה, יובל גולן
הורד מסדר היוםבעד

אנו מוצאים את הארכת המימוש כסבירה ביחס 

.לנימוקיה של החברה

מניות1172360017/03/2022פינרגי
 ועדכון הזכאות 2022אישור יעד לזכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת . 5

.ר הדירקטוריון של החברה"יו, לגמול הוני שנתי למר אביב צידון
בעד

תנאי המענק נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1172360017/03/2022פינרגי
 ועדכון הזכאות 2022אישור יעד לזכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת . 6

.מנהל חדשנות ראשי של החברה, לגמול הוני שנתי למר דקל צידון
בעד

תנאי המענק נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות61201088027520/03/2022הכשרת הישוב
לתקופת כהונה שנייה בת , מינוי מר צפריר הולצבלט לדירקטור חיצוני. 1

.שלוש שנים
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

בעדר מרים הרן לדירקטורית בלתי תלויה בחברה"אישרור מינויה של ד. 2מניות61201088027520/03/2022הכשרת הישוב
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדשירית כשר לדירקטורית בלתי תלויה בחברה' אישרור מינויה של גב. 3מניות61201088027520/03/2022הכשרת הישוב
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות61201088027520/03/2022הכשרת הישוב
לאשר הקצאה פרטית , בכפוף לאישור יתר הנושאים שעל סדר היום. 4

או קרוביהם/לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו
בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1173434020/03/2022פוםוום
 (3)אישור לראשונה של מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש . 1

שנים החל ממועד אישור האסיפה
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדאישור תוכנית תגמול הוני. 2מניות1173434020/03/2022פוםוום
תנאי התכנית ההונית נראים לנו כסבירים ביחס 

.לגודל החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות11199246250921/03/2022הזדמנות ישראלית

לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בשותף הכללי . 1

בנוסח , ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

לזימון לאסיפה' המצורף כנספח א

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.השותפות והיקף פעילותה

יחידת השתתפות11199246250921/03/2022הזדמנות ישראלית

לנשיא  (RSU) יחידות השתתפות חסומות 1,500,000לאשר הקצאת . 2

 לדוח זימון 2.2 כמפורט בסעיף Nicholas Alan Madenמר , השותפות

האסיפה הכללית

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.השותפות והיקף פעילותה

בעדר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה"מינויה מחדש של ד. 1מניות20901536996122/03/2022איילון
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

דיון2020דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס

בעדמינוי מחדש של רואה החשבון מבקר. 2מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

נגדתמר פרנקל לכהונה נוספת כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 3מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים הנמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגדמינוי מחדש של מר איתן נחום לכהונה נוספת כדירקטור בחברה. 4מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים הנמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגדמינוי מחדש של מר אסי שמלצר לכהונה נוספת כדירקטור בחברה. 5מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים הנמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגדמינוי מחדש של מר זי זנגון לכהונה נוספת כדירקטור בחברה. 6מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים הנמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגדמינוי מחדש של מר דיוויד וואי פנג לכהונה נוספת כדירקטור בחברה. 7מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים הנמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

מניות1170000022/03/2022יומן אקסטנשנס
שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בלתי תלויה ' מינוי מחדש של הגב. 8

בחברה
בעד

לא , מאחר ומדובר במינוי של דירקטורית בלתי תלויה

נסתייג על רקע שיעור דירקטורים בלתי תלוי נמוך 

.מהנדרש על פי מדיניותנו

מניות1183748023/03/2022יוזרוואי
 (3)מינוי של מר יצחק מלאך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש . 1

.שנים ממועד פרסום האסיפה הכללית ואישור זכאותו לגמול
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1166974023/03/2022משק אנרגיה

 500,000,000מוצע לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה מסך של . 1

כך שהון המניות הרשום של החברה , מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת

 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת ולתקן 2,000,000,000יורכב מסך של 

. לתקנון החברה6את סעיף 

.הגדלת ההון הינה נחוצה במצבה של החברהבעד

מניות5990193091623/03/2022וואליו קפיטל

קרן קיבוביץ לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' אישור מינוי הגב. 1

כהונה בת שלוש שנים וכן אישור כתב פטור וכתב שיפוי וכן כיסוי ביטוחי 

כמקובל בחברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע נוסח כתב הפטור שאינו 

.תואם את מדיניותנו

יחידת השתתפות4750201204333924/03/2022מד אנרג יהש-ניו
מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי . 1

בשותפות
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

יחידת השתתפות1173343024/03/2022איי ארגנטו

יועץ , מ"אישור הצעה פרטית והקצאת כתבי אופציות לאינפין קפיטל בע. 1

הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית או , של השותפות מוצע לאשר

חריגה של והקצאה של כתבי אופציה לא סחירים של השותפות בסך כולל של 

 יחידות השתתפות 284,280 כתבי אופציות הניתנים למימוש לעד 284,280

וזאת בהמשך לאישור וועדת  ("כתבי האופציה")של השותפות לאינפין 

 2022 בפברואר 15הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי של השותפות מיום 

 את 2022 בינואר 3בהמשך לאישור דירקטוריון השותף הכללי מיום 

בהסכם שירותים  ("אינפין")מ "התקשרות השותפות עם אינפין קפיטל בע

מבוהר כי אינפין . הכולל את הקצאת כתבי האופציה כאמור, (("ההסכם")

 ואינה 1999-ט"התשנ, כהגדרת המונח בחוק החברות" צד מעוניין"אינה 

חוק " ) 1968- ח "התשכ- כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בעלת עניין

.("ע"ני

.התשלום המוצע הינו סביר ביחס לשירותים הניתניםבעד

בעדאישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה. 1מניות699017213122027/03/2022נכסים ובנין
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות66001924498328/03/2022ניסן
למנות מחדש את מר בועז נגר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 1

.2022,  במרץ28החל מיום , בת שלוש שנים
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות66001924498328/03/2022ניסן
אסתר לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ' למנות מחדש את גב

2022,  במרץ28החל מיום , בת שלוש שנים
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11612641270271028/03/2022יוחננוף

' עובד בחברה ובן זוגה של בתה של הגב, יוסי-עדכון תנאיו של מר ציון בן. 1

כמנהל , ל החברה"מבעלי השליטה בחברה ומשנה למנכ, שרית יוחננוף

מחסנים רשתי

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11612641270271028/03/2022יוחננוף

עובד בחברה ואחיו של מרדכי , יוחננוף (רפאל)של מר אפי , עדכון תנאי. 2

כנאמן צי המשאיות של , ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה"יו, יוחננוף

החברה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1170513028/03/2022בלייד ריינגר
אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עודד פרוכטמן בתפקיד . 1

.ל החברה"מנכ
בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובלים ביחס 

.לשוק

מניות1170513028/03/2022בלייד ריינגר
מייסד משותף ומנהל , אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף פרידלר. 2

פעילות עסקית בחברה
.התנאים המוצעים לו מקובליםבעד

מניות114135796017728/03/2022תמר פטרוליום
ר דירקטוריון פעיל בחברה "אישור תנאי כהונתו של מר רוני בר און כיו. 1

 לדוח זימון האסיפה3כמפורט בסעיף 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות114135796017728/03/2022תמר פטרוליום
ל זמני בחברה כמפורט "אישור תנאי כהונתו של מר תמיר עבודי כמנכ. 2

 לדוח זימון האסיפה4בסעיף 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

יחידת השתתפות34501711699829/03/2022מודיעין יהש

 יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם 3,623,200לאשר הקצאת . 1

 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש 2,717,400

 בדוח זימון 2כמפורט בסעיף , ליחידת השתתפות אחת של השותפות

האסיפה

בעד
ההקצאה הינה באותם תנאים שהוקצו לגופים 

.המוסדיים

מניות109193324065029/03/2022גולן פלסטיק

ל החברה "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד שביט כמנכ. 1

כך שהתנאים המעודכנים יהיו בתוקף החל , כמפורט בדוח זימון האסיפה

1.1.2022מיום 

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

נגד:עדכונים למדיניות התגמול של החברה. 1מניות114361926693329/03/2022רני צים
הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע הגידול בתקרות 

.הרכיב הקבוע

מניות114361926693329/03/2022רני צים
, מ"עדכון והארכת תקופת הסכם שירותי ניהול עם רני צים אחזקות בע. 2

בשליטת בעל השליטה בחברה
נגד

אנו מתרשמים כי העדכון המוצע הינו גבוה ביחס 

.למקובל בשוק

מניות114361926693329/03/2022רני צים
מ של "לרני צים אחזקות בע (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 3

 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה6,000,000
נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מהענקות הוניות 

.עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114361926693329/03/2022רני צים

לרבות )למר יואב קפלן  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 4

כתבי 400,000של , ר דירקטוריון החברה"סגן יו, (באמצעות חברה בשליטתו

אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנובעד

מניות114361926693329/03/2022רני צים

ל עם מר אבישי אברהם או חברה "עדכונים להסכם למתן שירותי מנכ. 5

ובתוך כך אישור הקצאה פרטית מהותית , ("אבישי"או " המנהל")בשליטתו 

 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה424,000של  (לא חריגה)

.התנאים המוצעים לו מקובליםבעד

מניות114361926693329/03/2022רני צים

או חברה )לאבישי אברהם  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 6

 כתבי אופציה הניתנים למימוש 726,000-  מניות ו400,000של  (בשליטתו

בחריגה ממדיניות התגמול המוצעת, למניות החברה

נגד
מחיר המימוש נמצא עמוק בתוך הכסף ואינו תואם 

.את מדיניותנו

מניות114361926693329/03/2022רני צים

, ל חברה בת"מנכ, אישור עדכונים להסכם העסקתו של מר בני חליף. 7

 כתבי 400,000של  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית , ובתוך כך

בחריגה ממדיניות התגמול המוצעת, אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

נגד
מחיר המימוש נמצא עמוק בתוך הכסף ואינו תואם 

.את מדיניותנו

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

מ כנגד "הון המניות המונפק והנפרע ווינד באזז בע (100%)רכישת מלוא . 1

 ממניות החברה לניצעים במסגרת 74.99%הקצאה פרטית חריגה של 

עסקת "או " עסקת המיזוג")אישור עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות 

. לדוח זימון האסיפה1.1כמפורט בסעיף , ("ההקצאה

בעד

, התנאים המוצעים ביחס לעסקת המיזוג המוצעת

נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף 

.פעילותה

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי
מינוי מר מנחם כהן לדירקטור בחברה , בכפוף להשלמת עסקת ההקצאה. 2

 לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף , ואישור תנאי כהונתו
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי
כמפורט בסעיף , שינוי שמה של החברה, בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 3

 לדוח הזימון1.3
בעד

השינוי המוצע על ידי החברה הינו מתבקש , לדידנו

בנסיבות אלה ואינו צפוי ל פג ו ע בז כויותיהם של 

.בעלי מניות המיעוט בחברה

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי
, תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 4

 לדוח הזימון1.4כמפורט בסעיף 
נגד

כתב השיפוי במסגרת תקנון החברה עשוי להגיע 

בניגוד ,  מהונה העצמי של החברה50%לעד 

.למדיניותנו

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי
אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 5

 לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף , בחברה
נגד

 50%כתב השיפוי הקיים בחברה עשוי להגיע לעד 

.בניגוד למדיניותנו, מהונה העצמי של החברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי
אישור כפל הכהונה של מר מנחם כהן , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 6

 בדוח הזימון1.6כמפורט בסעיף , ל החברה"ר הדירקטוריון וכמנכ"כיו
נגד

ככלל אנו ממליצים להתנגד , בהתאם למדיניותנו

ממליצים ,  וכן, ר"ל כיו"לכהונה במקביל של מנכ

או מי , או מי מהכפופים לו , ל"להתנגד למינוי מנכ

במקביל , ר הדירקטוריון"לתפקיד  יו, מבני משפחתו

.ל החברה"לתפקידו כמנכ

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

אישור , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה ולאישור מדיניות התגמול המוצעת. 7

התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר מנחם כהן בקשר 

 לדוח הזימון1.7כמפורט בסעיף , ל של החברה"להעמדת שירותיו כמנכ

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

מתן התחייבות לפטור לדירקטורים , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 8

כמפורט , ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה ואילך

 לדוח הזימון1.8בסעיף 

בעד
כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג 

.במדיניותנו

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 9

כמפורט , ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה ואילך

 לדוח הזימון1.9בסעיף 

נגד
 50%כתב השיפוי הקיים בחברה עשוי להגיע לעד 

.בניגוד למדיניותנו, מהונה העצמי של החברה

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

אישור ועריכה של ביטוח אחריות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 10

דירקטורים ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה 

 בדוח הזימון1.10כמפורט בסעיף , ואילך

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

אישור ורכישת פוליסת ביטוח אחריות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 11

, Run-Offבמתכונת , המכהנים למועד זימון זה, דירקטורים ונושאים משרה

 בדוח הזימון1.11כמפורט בסעיף 

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

אישור מינוי משרד רואי חשבון ליאון , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 12

רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה בתוקף – ' אורליצקי ושות

 לדוח הזימון1.12כמפורט בסעיף , החל ממועד ההשלמה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות11051622631629/03/2022אל-אדרי

אישור התקשרות החברה עם חברות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 13

בהסכם למכירת מלוא נכסי , בעל השליטה בחברה, בשליטת מר גבי אדרי

 בדוח 1.13כמפורט בסעיף , החברה ואחזקותיה של החברה בחברות בנות

הזימון

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

איגרות חוב1136084479031.929/03/2022ביג

 2/3הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב )תיקון שטר הנאמנות . 1

לאשר את תיקון  (למעט הנמנעים, ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה

לכתב ' ב כנספח ב"בנוסח המצ ('סדרה ז)שטר הנאמנות לאגרות החוב 

ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על 

ככל שידרשו לביצוע , התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים

 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון 1ההחלטה בסעיף . החלטה זו

כחלק בלתי נפרד , 8ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  שבזימון8שבסעיף 

.ל"מהצעת ההחלטה הנ

.התיקון המוצע נראה לנו כסבירבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173434029/03/2022פוםוום
 (3)אישור לראשונה של מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש . 1

שנים החל ממועד אישור האסיפה
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדאישור תוכנית תגמול הוני. 2מניות1173434029/03/2022פוםוום
תנאי התכנית ההונית נראים לנו כסבירים ביחס 

.לגודל החברה והיקף פעילותה

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
1 .Re-election of Yoav Doppelt to serve as a director, effective 

as of the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
2 .Re-election of Aviad Kaufman to serve as a director, effective 

as of the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
3 .Re-election of Avisar Paz to serve as a director, effective as 

of the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
4 .Re-election of Sagi Kabla to serve as a director, effective as 

of the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
5 .Re-election of Ovadia Eli to serve as a director, effective as of 

the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
6 .Re-election of Reem Aminoach to serve as a director ,

effective as of the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
7 .Re-election of Lior Reitblatt to serve as a director, effective as 

of the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
8 .Re-election of Tzipi Ozer Armon to serve as a director ,

effective as of the date of this Meeting
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
9 .Re-election of Gadi Lesin to serve as a director, effective as 

of the date of this Meeting
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל

10 .Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of 

KPMG International, as the Company’s independent auditor until 

the next annual general meeting of shareholders of the Company

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.מדיניות התגמול המוצעת נמצאת על ידנו כסבירהבעדApproval of a new Compensation Policy for Office Holders. 11מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל

12 .Subject to approval of Proposal 3 and effective as of July 1 ,

2022 ,approval of amended compensation terms of Mr. Yoav 

Doppelt, the Executive Chairman of the Company, subject only 

to his reelection at the Meeting

.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוקבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל

13 .Approval of an equity-based award to Mr. Yoav Doppelt, the 

Executive Chairman of the Company, subject to his reelection at 

the Meeting

.מצאנו את תנאי ההקצאה כמקובליםבעד

מניות2810142394163130/03/2022אייסיאל
14 .Approval of an equity-based award to Mr. Raviv Zoller, the 

Chief Executive Officer of the Company
.מצאנו את תנאי ההקצאה כמקובליםבעד

דיון2020ח הדירקטוריון לשנת "ח הכספי ודו"דיון בדו. 1מניות1180306030/03/2022אימפקס אי או

מניות1180306030/03/2022אימפקס אי או
כרואה חשבון , (PWC Israel)ח קסלמן וקסלמן "למנות את משרד רו. 2

.מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1180306030/03/2022אימפקס אי או

לאשר את תיקון תנאי כתבי האופציה של מר אלכסנדר אייל כך שיתרת כתבי 

 כתבי אופציות יבשילו באופן 1,695קרי כמות של ; האופציה שטרם הובשלה

וכן תוארך תקופת , מיידי במועד אישורה של האסיפה הכללית כאמור

.12.12.2023המימוש של כלל כתבי האופציה שהוקצו למר אייל עד ליום 

בעד
התיקון המוצע הינו בעלות זניחה לחברה ונדרש על 

.מנת לאפשר לדירקטור למכור מניות

מניות1180306030/03/2022אימפקס אי או

קבוצה )למנות את מר אליצור כהן לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 4

החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית ועד תום האסיפה השנתית , ('א

.השלישית שלאחר האסיפה השנתית המזומנת על פי דוח זה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה

מניות1180306030/03/2022אימפקס אי או
 40,000 כתבי אופציה למר אלון סיון הניתנים למימוש לעד 40,000הענקת 

. 5₪במחיר מימוש של , מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה
בעד

ככלל בהתאם למדיניותנו אנו מסתיגים מהענקת 

לאור , עם זאת. תגמול הוני הנמצא בתוך הכסף

שהאופציות ניתנו עוד טרם ההנפקה ובצורה אחידה 

.לא נסתייג על רקע זה, לעובדים נוספים

מניות11038523403630/03/2022דיאןאיי ביומד
 31 ובדוחותיה הכספיים ליום 2020דיון בדוח השנתי של החברה לשנת . 1

2020בדצמבר 
דיון

מניות11038523403630/03/2022דיאןאיי ביומד
ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע "אישור מינוי מחדש רו. 2

את שכרו
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדאישור מינוי מחדש מר ארז נבון כדירקטור בחברה. 3מניות11038523403630/03/2022דיאןאיי ביומד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדאישור מינוי מחדש מר רון מירון כדירקטור בחברה. 4מניות11038523403630/03/2022דיאןאיי ביומד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדאישור מינוי מחדש מר אוהד גרינפלד כדירקטור בחברה. 5מניות11038523403630/03/2022דיאןאיי ביומד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדאישור מינוי מחדש מר אריק מור כדירקטור בחברה. 6מניות11038523403630/03/2022דיאןאיי ביומד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11038523403630/03/2022דיאןאיי ביומד
מינוי מחדש מר רונן מדברי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 7

נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות126011551429730/03/2022גזית גלוב

 מניות רגילות של החברה 2,000,000אישור הקצאה פרטית של : הנושא. 1

 כתבי אופציה המירים למניות רגילות של החברה לנורסטאר 1,000,000-ו

 2022 בפברואר 6ביום : פרטים. בעלת השליטה בחברה, החזקות אינק

הצעה פרטית  (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת)אישר דירקטוריון החברה 

שאינה הצעה פרטית מהותית ושאינה הצעה פרטית חריגה לבעלת השליטה 

 מניות 2,000,000של , (באמצעות נורסטאר ישראל)נורסטאר , בחברה

במחיר של  ("מניות רגילות")כל אחת של החברה . נ.ח ע" ש1רגילות בנות 

-המירים ל (לא סחירים) כתבי אופציה 1,000,000-ח למניה רגילה ו" ש32.5

 חודשים 24 מניות רגילות של החברה במהלך תקופה של 1,000,000

, ח לכל כתב אופציה" ש40בתמורה למחיר מימוש של , ממועד הקצאתם

חלוקת מניות , הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד: כגון, מותאם לאירועי חברה

ההקצאה כאמור תבוצע בתנאים זהים לתנאי . הטבה ושינויים בהון המניות

ההקצאה הפרטית למספר משקיעים מסווגים שאושרה ידי הדירקטוריון 

 בפברואר 13ראה דוח הקצאה פרטית מיום , לפרטים נוספים. באותו המועד

שהמידע האמור בו נכלל להלן  (2022-01-017671: אסמכתא' מס) 2022

המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי . על דרך ההפניה

האופציה

בעד
ההקצאה הינה בדומה להקצאה שנעשתה לגופים 

.המוסדיים

מניות62501224441931/03/2022על בד
צ בחברה לתקופה של שלוש שנים "רוני מנינגר כדח' חידוש כהונה של גב. 1

.1.4.2022החל מיום 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

בעדאישור עדכון למדיניות התגמול של החברה. 1מניות1179753003/04/2022מכלול מימון
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות72601855504503/04/2022ירושלים

-ט"התשנ, ר רות ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות"מינוי ד. 1

 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת 301 ולפי הוראה 1999

2022,  באפריל10של שלוש שנים שתחל ביום  (שלישית)

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות10809284534903/04/2022אינטר תעשיות

לאשר את השתתפותה של החברה בדמי הפיתוח של הפרויקט כמפורט . 1

עד לסכום הנמוך מבין דמי הפיתוח על פי ,  לדוח זימון האסיפה2בסעיף 

 מיליון 1.25חלקה היחסי המתוכנן של החברה בפרויקט כפי שהוצע לה או 

.אירו

בעד
תנאי העסקה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1420187117503/04/2022תדאה
 ועד ליום 1.1.2022 שנים מיום 3עדכון מדיניות התגמול ואישורה למשך . 1

31.12.2024
.הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע גובה התקרותנגד

מניות1420187117503/04/2022תדאה
לתקופה , ל החברה"אישור תנאי העסקתו של מר מרדכי גורפונג כמנכ

1.1.2022 - 31.12.2022
נגד

הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע תקרת המענק 

.האפשרית



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1420187117503/04/2022תדאה
ל פיתוח עסקי בחברה "אישור תנאי העסקתו של מר בעז גורפונג כסמנכ. 3

31.12.2022 - 1.1.2022לתקופה , ל חברת הבת מולודן"ומנכ
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע גובה תקרת המענק 

.האפשרית

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדר הדירקטוריון"יו, מינוי מחדש כדירקטור של מר אמיר רהב. 4מניות1420187117503/04/2022תדאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדל החברה"מנכ, מינוי מחדש כדירקטור של מר מרדכי גורפונג. 5מניות1420187117503/04/2022תדאה

בעדאלדר-טלי ירון' מינויה מחדש כדירקטורית בלתי תלויה של גב. 6מניות1420187117503/04/2022תדאה
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש כדירקטור של מר יצחק זאוברמן. 7מניות1420187117503/04/2022תדאה

מניות1420187117503/04/2022תדאה
ל "ל פיתוח עסקי ומנכ"סמנכ, מינוי מחדש כדירקטור של מר בעז גורפונג. 8

חברת הבת מולודן
נגד

מכהן במקביל לכהונתו כדירקטור בחברה גם 

. ל חברה בת"ל פיתוח עסקי בחברה וכמנכ"כסמנכ

.אנו סבורים כי מדובר בפוטנציאל לניגוד עניינים

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש כדירקטור של מר יאיר ביטון. 9מניות1420187117503/04/2022תדאה

מניות1420187117503/04/2022תדאה

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי . 10

והסמכת הדירקטוריון לקבוע , 2021החשבון המבקרים של החברה לשנת 

.את שכרם 

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

דיון.2020דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 11מניות1420187117503/04/2022תדאה

מניות1170216004/04/2022פולירם
מר יובל , ל החברה"הקצאת כתבי אופציה ועדכון שכרו החודשי של מנכ. 1

.פלג
.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

מניות1091065265391404/04/2022מיטרוניקס
 לדוח זימון 1.1כמפורט בסעיף , תיקון מדיניות התגמול של החברה. 1

.האסיפה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1091065265391404/04/2022מיטרוניקס
מכח מתאר שעתידה החברה , ל החברה"אישור הקצאת אופציות למנכ. 2

. לדוח זימון האסיפה1.2כמפורט בסעיף , לפרסם
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות387019322310904/04/2022אלרוב נדלן

לרבות )י אקירוב 'ורג'אישור הסכם העסקה ועדכון הסדרי תגמול עם מר ג. 1

כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל , (באמצעות חברה מטעמו

ל החל ממועד אישור האסיפה ועד תום שלוש שנים ממועד אישור "ובחו

.והכל בהתאם למפורט בדוח בנשוא, האסיפה הכללית

נגד
אנו מוצאים את השכר המוצע כגבוה ביחס לשכרם 

של נושאי משרה אחרים בחברה

מניות387019322310904/04/2022אלרוב נדלן
נעמי שפירר בלפר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' למנות את הגב. 2

.כך שתהיה זכאית לתנאי הכהונה המקובלים; כהונה בת שלוש שנים
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות387019322310904/04/2022אלרוב נדלן
פיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת -אסנת הלל' למנות את הגב. 3

.כך שתהיה זכאית לתנאי הכהונה המקובלים; כהונה בת שלוש שנים
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות627034266480904/04/2022דלתא

בתו של בעל , (לבית דבח)גלוריה ונדום ' אישור תנאי העסקתה של גב. 1

 President, Splendid Ladies, Men's-בתפקידה כ, השליטה בחברה

&amp; Kids , לתקופה של שלוש , 14.2.20218אותו היא ממלאת מיום

 לדוח 2 ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.4.2022-שנים שתחילתה ב

.הזימון

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

דיוןדיון בדוחות הכספיים. 1מניות108200715943206/04/2022שוהם ביזנס

מניות108200715943206/04/2022שוהם ביזנס
חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה . 2

לקבוע את שכרו
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות108200715943206/04/2022שוהם ביזנס

ר "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר איתן מימון כיו. 3

דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של 

בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108200715943206/04/2022שוהם ביזנס

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אלי נידם כדירקטור . 4

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108200715943206/04/2022שוהם ביזנס

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אור פורטמן כדירקטור . 5

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108200715943206/04/2022שוהם ביזנס

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אברהם ארזוני . 6

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של 

בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

נגד:עדכונים למדיניות התגמול של החברה. 1מניות114361926693306/04/2022רני צים
הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע הגידול בתקרות 

.הרכיב הקבוע

מניות114361926693306/04/2022רני צים
, מ"עדכון והארכת תקופת הסכם שירותי ניהול עם רני צים אחזקות בע. 2

בשליטת בעל השליטה בחברה
נגד

אנו מתרשמים כי העדכון המוצע הינו גבוה ביחס 

.למקובל בשוק

מניות114361926693306/04/2022רני צים
מ של "לרני צים אחזקות בע (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 3

 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה6,000,000
נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מהענקות הוניות 

.עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה

מניות114361926693306/04/2022רני צים

לרבות )למר יואב קפלן  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 4

כתבי 400,000של , ר דירקטוריון החברה"סגן יו, (באמצעות חברה בשליטתו

אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנובעד

מניות114361926693306/04/2022רני צים

ל עם מר אבישי אברהם או חברה "עדכונים להסכם למתן שירותי מנכ. 5

ובתוך כך אישור הקצאה פרטית מהותית , ("אבישי"או " המנהל")בשליטתו 

 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה424,000של  (לא חריגה)

.התנאים המוצעים לו מקובליםבעד

מניות114361926693306/04/2022רני צים

או חברה )לאבישי אברהם  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 6

 כתבי אופציה הניתנים למימוש 726,000-  מניות ו400,000של  (בשליטתו

בחריגה ממדיניות התגמול המוצעת, למניות החברה

נגד
מחיר המימוש נמצא עמוק בתוך הכסף ואינו תואם 

.את מדיניותנו

מניות114361926693306/04/2022רני צים

, ל חברה בת"מנכ, אישור עדכונים להסכם העסקתו של מר בני חליף. 7

 כתבי 400,000של  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית , ובתוך כך

בחריגה ממדיניות התגמול המוצעת, אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

נגד
מחיר המימוש נמצא עמוק בתוך הכסף ואינו תואם 

.את מדיניותנו

מניות10805226499006/04/2022אוסטרליה ישראל
ל "אישור מינויו מחדש של מר שלמה עקריש המכהן כדירקטור ומנכ. 1

במועד זימון האסיפה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10805226499006/04/2022אוסטרליה ישראל
ר דירקטוריון "ארלס ניומן המכהן כיו'אישור מינויה מחדש של מר אבן צ. 2

במועד זימון האסיפה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10805226499006/04/2022אוסטרליה ישראל
אישור מינויו מחדש של מר שלמה מצגר המכהן כדירקטור בלתי תלוי . 3

בחברה במועד זימון האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10805226499006/04/2022אוסטרליה ישראל
כלנית עקריש סלטון המכהנת כדירקטורית ' אישור מינויה מחדש של הגב. 4

בחברה במועד זימון האסיפה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות10805226499006/04/2022אוסטרליה ישראל

, אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 5

כרואה החשבון המבקר , רואי חשבון- ' משרד רואי החשבון פהאן קנה ושות

עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת , של החברה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות10805226499006/04/2022אוסטרליה ישראל
את דוח הדירקטוריון , בין היתר,  הכולל2020דיון בדוח התקופתי לשנת . 6

.2020 בדצמבר31ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

בעדתלויה בחברה-ורדה טריואקס כדירקטורית בלתי' מינוי גב. 1מניות1180173006/04/2022טראלייט
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1180173006/04/2022טראלייט
 לתקנון החברה לעניין המספר המרבי של חברי 79תיקון סעיף . 2

הדירקטוריון
.אנו מוצאים את התיקון כמקובלבעד

.אנו מוצאים זאת כמקובלבעדמינוי משקיף לדירקטוריון החברה. 3מניות1180173006/04/2022טראלייט

מניות20901536996107/04/2022איילון

, מ"אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם איילון חברה לביטוח בע. 1

החברות ", וביחד עם החברה" איילון ביטוח")חברה בת של החברה 

לפיו , "(הסכם המיזוג )"2022 בפברואר 28אשר נחתם ביום , ("המתמזגות

תתמזג איילון ביטוח עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי 

כך שעם השלמת , הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות

ובכלל זאת אישור כל הפעולות , המיזוג תתחסל איילון ביטוח ללא פירוק

והכל בהתאם ובכפוף , וההתקשרויות בקשר עם עסקת המיזוג כאמור

.ב"לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה הכללית המיוחדת המצ

בעד
תנאי המיזוג נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה ובשים לב לנימוקיה של החברה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

מ כנגד "הון המניות המונפק והנפרע ווינד באזז בע (100%)רכישת מלוא . 1

 ממניות החברה לניצעים במסגרת 74.99%הקצאה פרטית חריגה של 

עסקת "או " עסקת המיזוג")אישור עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות 

. לדוח זימון האסיפה1.1כמפורט בסעיף , ("ההקצאה

בעד

, התנאים המוצעים ביחס לעסקת המיזוג המוצעת

נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף 

.פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי
מינוי מר מנחם כהן לדירקטור בחברה , בכפוף להשלמת עסקת ההקצאה. 2

 לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף , ואישור תנאי כהונתו
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי
כמפורט בסעיף , שינוי שמה של החברה, בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 3

 לדוח הזימון1.3
בעד

השינוי המוצע על ידי החברה הינו מתבקש , לדידנו

בנסיבות אלה ואינו צפוי ל פג ו ע בז כויותיהם של 

.בעלי מניות המיעוט בחברה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי
, תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 4

 לדוח הזימון1.4כמפורט בסעיף 
נגד

כתב השיפוי במסגרת תקנון החברה עשוי להגיע 

בניגוד ,  מהונה העצמי של החברה50%לעד 

.למדיניותנו

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי
אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 5

 לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף , בחברה
נגד

 50%כתב השיפוי הקיים בחברה עשוי להגיע לעד 

.בניגוד למדיניותנו, מהונה העצמי של החברה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי
אישור כפל הכהונה של מר מנחם כהן , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 6

 בדוח הזימון1.6כמפורט בסעיף , ל החברה"ר הדירקטוריון וכמנכ"כיו
נגד

ככלל אנו ממליצים להתנגד , בהתאם למדיניותנו

ממליצים ,  וכן, ר"ל כיו"לכהונה במקביל של מנכ

או מי , או מי מהכפופים לו , ל"להתנגד למינוי מנכ

במקביל , ר הדירקטוריון"לתפקיד  יו, מבני משפחתו

.ל החברה"לתפקידו כמנכ

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

אישור , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה ולאישור מדיניות התגמול המוצעת. 7

התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר מנחם כהן בקשר 

 לדוח הזימון1.7כמפורט בסעיף , ל של החברה"להעמדת שירותיו כמנכ

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

מתן התחייבות לפטור לדירקטורים , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 8

כמפורט , ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה ואילך

 לדוח הזימון1.8בסעיף 

בעד
כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג 

.במדיניותנו

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 9

כמפורט , ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה ואילך

 לדוח הזימון1.9בסעיף 

נגד
 50%כתב השיפוי הקיים בחברה עשוי להגיע לעד 

.בניגוד למדיניותנו, מהונה העצמי של החברה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

אישור ועריכה של ביטוח אחריות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 10

דירקטורים ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה 

 בדוח הזימון1.10כמפורט בסעיף , ואילך

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

אישור ורכישת פוליסת ביטוח אחריות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 11

, Run-Offבמתכונת , המכהנים למועד זימון זה, דירקטורים ונושאים משרה

 בדוח הזימון1.11כמפורט בסעיף 

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

אישור מינוי משרד רואי חשבון ליאון , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 12

רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה בתוקף – ' אורליצקי ושות

 לדוח הזימון1.12כמפורט בסעיף , החל ממועד ההשלמה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות11051622631607/04/2022אל-אדרי

אישור התקשרות החברה עם חברות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 13

בהסכם למכירת מלוא נכסי , בעל השליטה בחברה, בשליטת מר גבי אדרי

 בדוח 1.13כמפורט בסעיף , החברה ואחזקותיה של החברה בחברות בנות

הזימון

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1097278857658707/04/2022אמות

אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול . 1

החל ,  שנים3לתקופה נוספת בת , מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע' מחב

ח " מיליון ש10.3בתמורה לסך של , 31.12.2024 ועד ליום 1.1.2022מיום 

 ("מדד הבסיס")2021צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר )לשנה 

אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים , (אך לא נמוך ממדד הבסיס

.בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

עברבעדשינוי שם החברה. 1מניות1174184010/04/2022צקראטק
אנו סבורים כי השינוי המוצע על ידי החברה לא 

.יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה

עברבעד:עדכונים למדיניות התגמול של החברה. 1מניות114361926693310/04/2022רני צים
הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע הגידול בתקרות 

.הרכיב הקבוע

מניות114361926693310/04/2022רני צים
, מ"עדכון והארכת תקופת הסכם שירותי ניהול עם רני צים אחזקות בע. 2

בשליטת בעל השליטה בחברה
עברבעד

אנו מתרשמים כי העדכון המוצע הינו גבוה ביחס 

.למקובל בשוק

מניות114361926693310/04/2022רני צים
מ של "לרני צים אחזקות בע (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 3

 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה6,000,000
עברנגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מהענקות הוניות 

.עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה

מניות114361926693310/04/2022רני צים

לרבות )למר יואב קפלן  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 4

כתבי 400,000של , ר דירקטוריון החברה"סגן יו, (באמצעות חברה בשליטתו

אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנועברבעד

מניות114361926693310/04/2022רני צים

ל עם מר אבישי אברהם או חברה "עדכונים להסכם למתן שירותי מנכ. 5

ובתוך כך אישור הקצאה פרטית מהותית , ("אבישי"או " המנהל")בשליטתו 

 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה424,000של  (לא חריגה)

.התנאים המוצעים לו מקובליםעברבעד

מניות114361926693310/04/2022רני צים

או חברה )לאבישי אברהם  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית . 6

 כתבי אופציה הניתנים למימוש 726,000-  מניות ו400,000של  (בשליטתו

בחריגה ממדיניות התגמול המוצעת, למניות החברה

הורד מסדר היוםנגד
מחיר המימוש נמצא עמוק בתוך הכסף ואינו תואם 

.את מדיניותנו

מניות114361926693310/04/2022רני צים

, ל חברה בת"מנכ, אישור עדכונים להסכם העסקתו של מר בני חליף. 7

 כתבי 400,000של  (לא חריגה)אישור הקצאה פרטית מהותית , ובתוך כך

בחריגה ממדיניות התגמול המוצעת, אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

הורד מסדר היוםנגד
מחיר המימוש נמצא עמוק בתוך הכסף ואינו תואם 

.את מדיניותנו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעדמינוי מר יצחק לקס כדירקטור בחברה. 1מניות108107480661311/04/2022איסתא



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעדמינוי מר אלחנן פלהיימר כדירקטור בחברה. 2מניות108107480661311/04/2022איסתא

דיון2020ח הדירקטוריון לשנת "ח הכספי ודו"דיון בדו. 1מניות1180306011/04/2022אימפקס אי או

מניות1180306011/04/2022אימפקס אי או
כרואה חשבון , (PWC Israel)ח קסלמן וקסלמן "למנות את משרד רו. 2

.מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1180306011/04/2022אימפקס אי או

לאשר את תיקון תנאי כתבי האופציה של מר אלכסנדר אייל כך שיתרת כתבי 

 כתבי אופציות יבשילו באופן 1,695קרי כמות של ; האופציה שטרם הובשלה

וכן תוארך תקופת , מיידי במועד אישורה של האסיפה הכללית כאמור

.12.12.2023המימוש של כלל כתבי האופציה שהוקצו למר אייל עד ליום 

בעד
התיקון המוצע הינו בעלות זניחה לחברה ונדרש על 

.מנת לאפשר לדירקטור למכור מניות

מניות1180306011/04/2022אימפקס אי או

קבוצה )למנות את מר אליצור כהן לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 4

החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית ועד תום האסיפה השנתית , ('א

.השלישית שלאחר האסיפה השנתית המזומנת על פי דוח זה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה

מניות1180306011/04/2022אימפקס אי או
 40,000 כתבי אופציה למר אלון סיון הניתנים למימוש לעד 40,000הענקת 

. 5₪במחיר מימוש של , מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה
בעד

ככלל בהתאם למדיניותנו אנו מסתיגים מהענקת 

לאור , עם זאת. תגמול הוני הנמצא בתוך הכסף

שהאופציות ניתנו עוד טרם ההנפקה ובצורה אחידה 

.לא נסתייג על רקע זה, לעובדים נוספים

מניות74501812614911/04/2022פוליגון

ח יונה אדמון לדירקטורית "מינויה של רו-  שעל סדר היום 1' נושא מס. 1

ח יונה אדמון "למנות את רו: חיצונית בחברה תמצית ההחלטה המוצעת

שתחילתה , כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

ולאשר את זכאותה לגמול שנתי ולגמול השתתפות , במועד אישור האסיפה

" סכום המזערי"בגובה ה, בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת

, כהגדרתו בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת החברה כפי שתהיה מעת לעת

ואת הענקת , את הכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה

כתב ההתחייבות לשיפוי כמקובל בחברה

לא עברבעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות74501812614911/04/2022פוליגון

מינויו של מר מיכאל קהן כדירקטור חיצוני -  שעל סדר היום 2' נושא מס. 2

למנות את מר מיכאל קהן כדירקטור : תמצית ההחלטה המוצעת. בחברה

שתחילתה במועד אישור , חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

ולאשר את זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת , האסיפה

כהגדרתו בתקנות " סכום המזערי"בגובה ה, החברה כפי שתהא מעת לעת

את הכללתו , הגמול ובהתאם לדרגת החברה כפי שתהיה מעת לעת

ואת הענקת כתב , במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה

.ההתחייבות לשיפוי כמקובל בחברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידלא עברבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות74501812614911/04/2022פוליגון

תמר אדלר כדירקטורית '''' מינויה של גב-  שעל סדר היום 3'''' נושא מס. 3

תמר אדלר '''' למנות את גב:  חיצונית בחברה תמצית ההחלטה המוצעת

שתחילתה , כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

ולאשר זכאותה לגמול שנתי ולגמול השתתפות , במועד אישור האסיפה

" סכום המזערי"בהתאם ל, בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת

וכן הכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי , כהגדרתו בתקנות הגמול

.והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, המשרה בחברה

לא עברנגד
אנו נתמוך במועמדים שהוצעו , לאור מבנה ההחלטה

.בשים לב להליך שביצעה החברה, מטעם החברה

מניות74501812614911/04/2022פוליגון

ד זיו עירוני כדירקטור חיצוני "מינויו של עו-  שעל סדר היום 4'''' נושא מס. 4

ד זיו עירוני כדירקטור "למנות את עו:  תמצית ההחלטה המוצעת. בחברה

שתחילתה במועד אישור , חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת , האסיפה

כהגדרתו בתקנות " סכום המזערי"בהתאם ל, החברה כפי שתהא מעת לעת

, וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, הגמול

.והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה

לא עברנגד
אנו נתמוך במועמדים שהוצעו , לאור מבנה ההחלטה

.בשים לב להליך שביצעה החברה, מטעם החברה

עברבעדאישור תיקון מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. 1מניות11047853762311/04/2022חממה סחר
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

יחידת השתתפות547018012/04/2022שדות נפט יהשש
הסכמה או התנגדות לבקשה שהוגשה לאיחוד תביעת השותפות עם . . 1

תביעת השותף הכללי לשעבר
 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןנגד

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת. 1מניות108448215915712/04/2022פועלים איביאי

מניות108448215915712/04/2022פועלים איביאי

חיתום והנפקות - אי .בי.ל פועלים אי"אישור הקצאת מניות חסומות  למנכ. 2

אישור הקצאת מניות חסומות וכתבי אופציות ; ("החברה הבת")מ "בע

בחריגה ; ל והיועץ המשפטי של החברה"ל חברת הבת ולמנכ"למשנה למנכ

מתנאי מדיניות התגמול הנוכחית של החברה ובהתאמה למדיניות התגמול 

.המוצעת

בעד
אנו סבורים כי ההקצאה נועדה לקשור את נושאי 

.המשרה לחברה ולהשאת ערך לבעלי המניות

מניות13601011077912/04/2022להב

ר דירקטוריון "בעל השליטה ויו, אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר אבי לוי. 1

לתקופה בת , מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"ר דירקטוריון "כיו, החברה

 לדוח 2.1 בהתאם למפורט בסעיף , 1.1.2022אשר תחילתה ביום ,  שנים3

זימון האסיפה

.החברה אינה מגדירה היקף משרהנגד

מניות13601011077912/04/2022להב

ר "סגן יו, נסקי'רוז (איליק)אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר הלל . 2

מ "בע (.פ.ד)ר דירקטוריון דלק ישראל נכסים "כיו, דירקטוריון החברה

בהתאם למפורט , 1.1.2022אשר תחילתה ביום ,  שנים3לתקופה בת 

 לדוח זימון האסיפה2.2 בסעיף 

.אנו סבורים כי התגמול המוצע הינו סבירבעד

.הצעד נועד לאפשר גמישות ניהולית לחברהבעדאישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 3מניות13601011077912/04/2022להב



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1097278857658712/04/2022אמות

אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול . 1

החל ,  שנים3לתקופה נוספת בת , מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע' מחב

ח " מיליון ש10.3בתמורה לסך של , 31.12.2024 ועד ליום 1.1.2022מיום 

 ("מדד הבסיס")2021צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר )לשנה 

אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים , (אך לא נמוך ממדד הבסיס

.בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

נגדל החברה"מנכ, הקצאת אופציות לא סחירות למר מיכאל גרוסמן. 1מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן
, תקופת ההבשלה של האופציות עומדת על שנתיים

.בניגוד למדיניותנו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.מינוי מר חן גולן כדירקטור בדירקטוריון החברה. 2מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.מינוי מר בוריס קיפניס כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.מינוי מר יוסי סנדלר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.מינוי מר נחמן בנשעיה כדירקטור בדירקטוריון החברה. 5מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן

בעד.תמר לנדא כדירקטורית בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 6מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד.מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 7מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן

דיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 8מניות1176593012/04/2022נקסט ויזן

בעדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.1כמפורט בסעיף , אישור חלוקת דיבידנד. 1מניות37301942614613/04/2022אאורה
חלוקת הדיבדינד נראית לנו כסבירה בהתאם 

.לתוצאותיה של החברה

מניות37301942614613/04/2022אאורה
 לתקנון ההתאגדות של 31.1- ו14.6לאשר את התיקונים בתקנות . 2

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2החברה כמפורט בסעיף 
נגד

אנו נמליץ להתנגד לתיקון , בהתאם למדיניותנו

המאפשר לדירקטוריון שיקול דעת בלעדי בדבר 

.חלוקת דיבידנד

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

חות הכספיים המבוקרים של "דיון בדו: 2020עיון בדוח התקופתי לשנת . 1

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום "החברה ובדו

.2020 בדצמבר 31

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של : מינוי רואה חשבון מבקר. 2

החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד : "תמצית ההחלטה המוצעת. שכרם

כרואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם , (KPMG)חייקין -ח סומך"רו

".לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

אשר ימשיך , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן. 3

.  לדוח זימון האסיפה 2להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

, לאשר את חידוש כהונתו של מר אביעד קאופמן: "תמצית ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

".האסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

אשר ימשיך להיות , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון. 4

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

אשר , לאשר את חידוש כהונתו של מר אמנון ליאון: "ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

".האסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

אשר ימשיך להיות , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי. 5

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

אשר ימשיך , לאשר את חידוש כהונתו של מר יאיר כספי: "ההחלטה המוצעת

". לדוח זימון האסיפה2להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

אשר תמשיך , מישוד-לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש. 6

.  לדוח זימון האסיפה 2להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

-טלי בליש' לאשר את חידוש כהונתה של גב: "תמצית ההחלטה המוצעת

 2אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף , מישוד

".לדוח זימון האסיפה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

אשר ימשיך להיות , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט. 7

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

אשר , לאשר את חידוש כהונתו של מר ויקטור שוחט: "ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

".האסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

אשר תמשיך , לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית רות סולומון. 8

.  לדוח זימון האסיפה 2להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

, רות סולומון' לאשר את חידוש כהונתה של גב: "תמצית ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

".האסיפה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות576017660528514/04/2022חברה לישראל

כאמור , רות סולומון' לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב. 9

לאשר את : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת.  לדוח זימון האסיפה3בסעיף 

 לדוח 3כאמור בסעיף , רות סולומון' הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב

".זימון האסיפה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות109498628566614/04/2022אופל בלאנס

עם  (באמצעות חברה בת)אישור עדכון והארכת התקשרותה של החברה . 1

הנמנה על בעלי השליטה , אשתו של מר שחר מזרחי, איריס מזרחי' הגב

בחברה לתפקיד מנהלת חשבונות

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1100007523202114/04/2022פז נפט

ל פז בית זיקוק "מנכ, לאשר תנאים למתן מענק מיוחד למר עמית כרמל. 1

בסך , חברת בת בבעלות מלאה של החברה, ("א"פז: "להלן)מ "אשדוד בע

בדרך של חריגה ממדיניות התגמול לנושאי ,  משכורות חודשיות12של 

לפרטים נוספים . ב"לדוח הזימון המצ' משרה בחברה בכפוף לאמור בחלק ב

.ב"לדוח הזימון המצ' ראו חלק ב

.אנו מוצאים את המענק כמקובלבעד

מניות1100007523202114/04/2022פז נפט
בהתאם לסעיף , לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. 2

.ב"לדוח זימון המצ' לפרטים נוספים ראו חלק ג. א לחוק החברות267
.התיקון המוצע תואם את המקובל בשוקבעד

מניות1100007523202114/04/2022פז נפט

לאשר הענקת כתב פטור ספציפי מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים . 3

או שיכהנו מעת לעת בחברה בקשר /המכהנים ו, ל"לרבות המנכ, בחברה

וכן הענקת כתב  ("כתב פטור ספציפי מהחברה: "להלן)או עסקיה /א ו"לפז

א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר "פטור כללי מאחריות על ידי פז

ל "לרבות מנכ, א"או יכהנו במקביל כנושאי משרה בפז/או מכהנים ו/כיהנו ו

כתב פטור כללי : "להלן)א "החברה בקשר עם כהונתו כדירקטור בפז

. ב"לדוח הזימון המצ' וב' נוסח כתבי הפטור מצורפים כנספחים א. ("א"מפז

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

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות2820124308214/04/2022אימקו
, דורית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור הארכת כהונתה של גב. 1

2022,  באפריל17החל מיום , שנים נוספות (3)לתקופה של שלוש 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות2820124308214/04/2022אימקו

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

בתנאים , 2022 במרס 1באופן רטרואקטיבי החל מיום , משרה בחברה

 לדוח זימון האסיפה1.2.4המפורטים בסעיף 

.הפוליסה המוצעת תואמת את המקובל בשוקבעד

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

מ כנגד "הון המניות המונפק והנפרע ווינד באזז בע (100%)רכישת מלוא . 1

 ממניות החברה לניצעים במסגרת 74.99%הקצאה פרטית חריגה של 

עסקת "או " עסקת המיזוג")אישור עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות 

. לדוח זימון האסיפה1.1כמפורט בסעיף , ("ההקצאה

בעד

, התנאים המוצעים ביחס לעסקת המיזוג המוצעת

נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף 

.פעילותה

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי
מינוי מר מנחם כהן לדירקטור בחברה , בכפוף להשלמת עסקת ההקצאה. 2

 לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף , ואישור תנאי כהונתו
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי
כמפורט בסעיף , שינוי שמה של החברה, בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 3

 לדוח הזימון1.3
בעד

השינוי המוצע על ידי החברה הינו מתבקש , לדידנו

בנסיבות אלה ואינו צפוי ל פג ו ע בז כויותיהם של 

.בעלי מניות המיעוט בחברה

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי
, תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 4

 לדוח הזימון1.4כמפורט בסעיף 
נגד

כתב השיפוי במסגרת תקנון החברה עשוי להגיע 

בניגוד ,  מהונה העצמי של החברה50%לעד 

.למדיניותנו

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי
אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 5

 לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף , בחברה
נגד

 50%כתב השיפוי הקיים בחברה עשוי להגיע לעד 

.בניגוד למדיניותנו, מהונה העצמי של החברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי
אישור כפל הכהונה של מר מנחם כהן , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 6

 בדוח הזימון1.6כמפורט בסעיף , ל החברה"ר הדירקטוריון וכמנכ"כיו
נגד

ככלל אנו ממליצים להתנגד , בהתאם למדיניותנו

ממליצים ,  וכן, ר"ל כיו"לכהונה במקביל של מנכ

או מי , או מי מהכפופים לו , ל"להתנגד למינוי מנכ

במקביל , ר הדירקטוריון"לתפקיד  יו, מבני משפחתו

.ל החברה"לתפקידו כמנכ

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

אישור , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה ולאישור מדיניות התגמול המוצעת. 7

התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר מנחם כהן בקשר 

 לדוח הזימון1.7כמפורט בסעיף , ל של החברה"להעמדת שירותיו כמנכ

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

מתן התחייבות לפטור לדירקטורים , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 8

כמפורט , ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה ואילך

 לדוח הזימון1.8בסעיף 

בעד
כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג 

.במדיניותנו

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 9

כמפורט , ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה ואילך

 לדוח הזימון1.9בסעיף 

נגד
 50%כתב השיפוי הקיים בחברה עשוי להגיע לעד 

.בניגוד למדיניותנו, מהונה העצמי של החברה

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

אישור ועריכה של ביטוח אחריות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 10

דירקטורים ונושאי משרה בחברה בגין פעילות החברה ממועד ההשלמה 

 בדוח הזימון1.10כמפורט בסעיף , ואילך

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

אישור ורכישת פוליסת ביטוח אחריות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 11

, Run-Offבמתכונת , המכהנים למועד זימון זה, דירקטורים ונושאים משרה

 בדוח הזימון1.11כמפורט בסעיף 

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

אישור מינוי משרד רואי חשבון ליאון , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 12

רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה בתוקף – ' אורליצקי ושות

 לדוח הזימון1.12כמפורט בסעיף , החל ממועד ההשלמה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות11051622631617/04/2022אל-אדרי

אישור התקשרות החברה עם חברות , בכפוף לאישור עסקת ההקצאה. 13

בהסכם למכירת מלוא נכסי , בעל השליטה בחברה, בשליטת מר גבי אדרי

 בדוח 1.13כמפורט בסעיף , החברה ואחזקותיה של החברה בחברות בנות

הזימון

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109722913795319/04/2022ביאיר

הנמנה על , מר ליפא רפאל, ר הדירקטוריון"לאשר מתן החזר הוצאות ליו. 1

ל מטעם החברה בסך "וזאת בקשר עם נסיעות לחו, בעלי השליטה בחברה

.ח לשנה" אלפי ש50שלא יעלה על סך של 

.החזר ההוצאות מוגבל לתקרה סבירהבעד

מניות109722913795319/04/2022ביאיר

הנמנים על , לאשר מתן תנאי כהונה לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

מר , (ר הדירקטוריון"יו)מר ליפא רפאל , קרי, בעלי השליטה החברה

ומר יחזקאלי ניר  (דירקטור)מר עמית גל , (דירקטור)גולדשמידט ארז דויד 

(ל החברה"דירקטור ומנכ)

.נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנובעד

מניות109722913795319/04/2022ביאיר

כתב התחייבות לשיפוי והכללתה , אישור מתן כתב פתור מאחריות . 3

דירקטורית בלתי , לזרוביץ אריאלה' בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים לגב

.תלויה בחברה

.תואם את מדיניותנובעד

מניות109722913795319/04/2022ביאיר

, לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יחזקאלי ניר. 4

, קרי, החל ממועד מינויו, ל החברה"כמנכ, הנמנה על בעלי השליטה בחברה

.2022,  בינואר20מיום 

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109722913795319/04/2022ביאיר

י "או כל שם דומה אחר שייקבע ע)לאשר את שינוי שמה של החברה . 5

ושינוי תקנון ותזכיר  (דירקטוריון החברה ויאושר על ידי רשם החברות

.החברה בהתאם

.אין בשינוי השם כדי לפגוע בבעלי מניות המיעוטבעד

דיון2021ח הדירקטוריון לשנת "חות כספיים ודו"דיון בדומניות1171933021/04/2022נקסטפרם

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם
משרד קסלמן , מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר הנוכחי של החברה. 2

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה (PWC Israel)וקסלמן 
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם

לאשר מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי אשר יחול החל משנת . 3

כמפורט ,  ועד לחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית2022

. לדוח זימון האסיפה2.3בסעיף 

.אנו סבורים כי מדובר במנגנון סבירבעד

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם
בגין ,  125,000₪לאשר למר בועז נוי מענק בשיקול דעת בסכום של . 4

.2021שנת 
בעד

 3אנו תומכים במענק בשיקול דעת עד לגובה 

.משכורות חודשיות

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם
בתנאים ,  כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי170,100לאשר הענקת . 5

. לדוח זימון האסיפה2.5המפורטים בסעיף 
.ההקצאה תואמת את מדיניותנובעד

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם
ר "יו,  כתבי אופציה לא סחירים למר יוסי פלד17,000לאשר הענקת . 6

. לדוח זימון האסיפה2.6בתנאים המפורטים בסעיף , הדירקטוריון
.ההקצאה המוצעת תואת את מדיניותנובעד

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם
,  כתבי אופציה לא סחירים למר שחר נחמיאס17,000לאשר הענקת . 7

. לדוח זימון האסיפה2.6בתנאים המפורטים בסעיף 
.ההקצאה המוצעת תואת את מדיניותנובעד

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם
בתנאים ,  כתבי אופציה לא סחירים למר ארי פריד17,000לאשר הענקת . 8

. לדוח זימון האסיפה2.6המפורטים בסעיף 
.ההקצאה המוצעת תואת את מדיניותנובעד

מניות1171933021/04/2022נקסטפרם
בתנאים ,  כתבי אופציה לא סחירים למר רן מגד17,000לאשר הענקת . 9

. לדוח זימון האסיפה2.6המפורטים בסעיף 
.ההקצאה המוצעת תואת את מדיניותנובעד

מניות621011115826524/04/2022קרור
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

2021 בדצמבר 31
דיון

מניות621011115826524/04/2022קרור

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה . 2

ועד למועד האסיפה הכללית , 2022החשבון המבקר של החברה לשנת 

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו , השנתית הבאה של החברה

של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולאופי והיקף 

.השירותים שיינתנו על ידו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות621011115826524/04/2022קרור

לתקופת , המכהן כדירקטור החברה, למנות מחדש את מר שלמה רודב. 3

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות621011115826524/04/2022קרור

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר דוד שמואל. 4

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות621011115826524/04/2022קרור
לאשר מחדש את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף לדוח . 5

'העסקה כנספח ב
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות621011115826524/04/2022קרור

לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה . 6

לתקופה של שלוש שנים החל , הנמנים עם בעל השליטה או קרובו, בחברה

.'בנוסח המצורף לדוח העסקה כנספח ג, ממועד אישור האסיפה

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות74907725292324/04/2022אלרון

ר דירקטוריון "לאשר את תנאי כהונתו של מר דן הוז תמורת שירותי יו. 1

' כמפורט בחלק ב, (כנותן שירותים ללא יחסי עובד מעביד)פעיל לחברה 

.לדוח זימון האסיפה הכללית

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסביריםבעד

מניות1174457024/04/2022פריים אנרגי

ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה "יו, אישור כהונתו של מר ירון קיקוז. 1

ל החברה לתקופת כהונה זמנית של עד שנים "גם כממלא מקום מנכ, בחברה

ל לחברה"עד למינוי מנכ, חודשים החל ממועד אישור האסיפה (12)עשר 

עברבעד

 12לאור העובדה כי מדובר בתקופה מוגבלת של 

ל חדש לחברה ובשים לב "עד לאיתור מנכ, חודשים

לא נסתייג על רקע המינוי , לנימוקי הדירקטוריון

.ל"ר דירקטוריון החברה כמנכ"במקביל של יו

מניות1174457024/04/2022פריים אנרגי
תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין מסגרת התקשרות בפוליסות . 2

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה
עברבעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד ראשוני , המשרה בחברה

.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

מניות1091651115739825/04/2022ארד
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

.2021 בדצמבר 31
דיון

מניות1091651115739825/04/2022ארד

משרד בריטמן , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה ', אלמגור זהר ושות

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את , הכללית השנתית הבאה של החברה

.שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1091651115739825/04/2022ארד

מר , ל החברה"ח למנכ" אלפי ש600אישור הענקת בונוס מיוחד בסך של . 3

, בחריגה מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול של החברה, גבי ינקוביץ

ובהמשך לאישור ועדת התגמול ,  לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף 

.בהתאמה, 20.3.2022- ו6.3.2022ודירקטוריון החברה מימים 

.תקרת המענק חורגת ממדיניותנונגד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1091651115739825/04/2022ארד

ר "ח ליו" אלפי ש200אישור הענקת בונוס מיוחד בשיקול דעת בסך של . 4

כמפורט , בהתאם למדיניות התגמול, אופן'ר הוגו צ"ד, דירקטוריון החברה

 לדוח זימון האסיפה ובהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון 1.4בסעיף 

.בהתאמה, 20.3.2022- ו6.3.2022החברה מימים 

.תקרת המענק חורגת ממדיניותנונגד

מניות1091651115739825/04/2022ארד

לתקופה , אופן'ר צ"ד, ר דירקטוריון החברה"אישור הארכת כהונתו של יו. 5

, 30.4.2025 ותסתיים ביום 1.5.2023של שנתיים נוספות שתחל ביום 

 לדוח הזימון ובהמשך לאישור ועדת התגמול 1.5בתנאים המפורטים בסעיף 

.בהתאמה, 20.3.2022- ו6.3.2022ודירקטוריון החברה מימים 

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

הורד מסדר היוםתיקון הסכם השותפות והסכם הנאמנות. 1יחידת השתתפות232017401520825/04/2022ישראמקו יהש

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר אהוד שניג כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי. 2יחידת השתתפות232017401520825/04/2022ישראמקו יהש

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר אריה פורר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי. 3יחידת השתתפות232017401520825/04/2022ישראמקו יהש

מניות53201057745425/04/2022גן שמואל
בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור הארכת כהונתה של גב. 1

.לתקופת כהונה נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1082379577984625/04/2022טאואר

1 .The Merger Proposal: To approve the acquisition of the 

Company by Intel FS Inc., a Delaware corporation (“Parent”) ,

including the approval of: (a) the Agreement and Plan of Merger ,

(as it may be amended from time to time, the “Merger 

Agreement”), dated February 15, 2022, by and among Parent ,

Steel Titanium 2022 Ltd., a company organized under the laws 

of the State of Israel and a wholly owned subsidiary of Parent 

(“Merger Sub”), Intel Corporation, a Delaware corporation 

("Intel") and the Company, pursuant to which Merger Sub will 

merge with and into the Company (and will cease to exist as a 

separate legal entity), and the Company will be the surviving 

company and will become a wholly owned subsidiary of Parent 

and a subsidiary of Intel (the “Merger”); (b) the Merger itself, on 

the terms and subject to the conditions set forth in the Merger 

Agreement; (c) the consideration to be received by the 

shareholders of the Company in the Merger, consisting of $53.00 

per share in cash, without

בעד
אנו סבורים כי עסקת המיזוג הינה לטובת בעלי 

.המניות בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1082379577984625/04/2022טאואר

2 .The Adjournment Proposal: To approve the adjournment of 

the extraordinary general meeting to a later date or dates if 

necessary to solicit additional proxies if there are insufficient 

votes to approve the Merger Proposal at the time of the 

extraordinary general meeting.

.אנו תומכים במוצע לאור תמיכתנו בעסקת המיזוגבעד

דיון2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות632018152856926/04/2022אינפיניה

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה
לתקופת כהונה , מר ישי דוידי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 2

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה
לתקופת , מר עמירם בם, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 3

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה
לתקופת , מר עמית בן צבי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 4

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה
לתקופת , מר יצחק שריר, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 5

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה
, מר שלום זינגר, מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה. 6

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה
, טרומן-קרן כהן' גב, מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה. 7

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה

 (E&amp;Y)' ח קוסט פורר גבאי את קסירר ושות"מינוי מחדש את רו. 8

כרואי חשבון מבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את , כאשר בהתאם לתקנון החברה, הבאה

.שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות632018152856926/04/2022אינפיניה

ר "לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותי הניהול לקבלת שירותי יו. 9

בעלת השליטה בחברה , מ" בע2012דירקטוריון פעיל עם פימי חמש 

.בהתאם למפורט במסגרת דוח זימון האסיפה

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

מניות68601467826426/04/2022מהדרין
אישור מינויו לראשונה של מר מישל בן וייס כדירקטור חיצוני בחברה . 1

2022 באפריל 26-ה, לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל מיום שלישי
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות57801386835526/04/2022אפקון החזקות
אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל . 1

ח" ש25,000,000של  (ברוטו)
בעד

החלוקה לא צפויה למנוע מהחברה לעמוד 

.בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות

מניות109794892209326/04/2022אפריקה מגורים

 53,600-  כתבי אופציה הניתנים למימוש ל53,600לאשר הענקה של . 1

כתבי : "להלן)ל החברה "מנכ, למר מיכאל קליין, מניות רגילות של החברה

וזאת מכוח תכנית תגמול , (בהתאמה, "ל החברה"מנכ- "ו" ל"האופציה למנכ

החלטת - "ו" תוכנית התגמול ההוני: "להלן)הוני לנושאי משרה בחברה 

 לדוח זימון 2.1והכל כמפורט בסעיף , ("ל החברה"התגמול ההוני למנכ

 לחוק 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. האסיפה

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע , בשינויים המחויבים, החברות

אם יש לו עניין , או על גבי כתב ההצבעה, לחברה לפני ההצבעה באסיפה

בעל שליטה : על בעל מניה לציין האם הוא. אישי באישור ההחלטה אם לאו

מי שלא סימן . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בחברה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו /קיומה

.במניין

.אנו סבורים כי ההקצאה הינה סבירהבעד

מניות44801911528026/04/2022גיבוי אחזקות
שלומית פן לכהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון ' מינוי גב. 1

החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות44801911528026/04/2022גיבוי אחזקות
יפעת אדורם זק לכהונה שלישית כדירקטורית חיצונית ' מינוי גב. 2

בדירקטוריון החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מר יהונתן כהן כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות44801911528026/04/2022גיבוי אחזקות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מר יוסף לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4מניות44801911528026/04/2022גיבוי אחזקות

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מר ערן מזור כדירקטור בדירקטוריון החברה. 5מניות44801911528026/04/2022גיבוי אחזקות

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד.מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 6מניות44801911528026/04/2022גיבוי אחזקות

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 7מניות44801911528026/04/2022גיבוי אחזקות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1166917026/04/2022סופרגז אנרגיה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה . 1

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה . 2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

 באתר ההפצה של רשות 2022 במרס 14 אשר פורסם ביום 2021לשנת 

מ "אביב בע-ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

.(2022-01-025134: אסמכתא מספר)

דיון

מניות1166917026/04/2022סופרגז אנרגיה
ח "רו, גבאי את קסירר, פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

.כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1166917026/04/2022סופרגז אנרגיה
מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

.נוספת באותם תנאי כהונה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1166917026/04/2022סופרגז אנרגיה
מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

.נוספת באותם תנאי כהונה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1166917026/04/2022סופרגז אנרגיה
מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

.נוספת באותם תנאי כהונה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1166917026/04/2022סופרגז אנרגיה
מינוי מחדש של מר נחמיה חצקלביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 6

.לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

דיון.2021דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון לשנת מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס

מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס
מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון . 2

.לקבוע את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס
מינוי מחדש של מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 3

.הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס
מינוי מחדש של מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 4

.הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס
מינוי מחדש של מר רן פורר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 5

הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס
פאי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . יט ו'מינוי מחדש של מר אג. 6

.הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס
וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה 'מינוי מחדש של מר סטיבן ג. 7

.השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד.אישור מדיניות תגמול חדשה לחברה. 8מניות110766325339327/04/2022בי קומיונקיישנס

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1

31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיון

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 2

, לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה: המוצעת

.החל ממועד אישור האסיפה הכללית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

: מינוי מחדש של מר חי גאליס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 3

החל ממועד , לאשר את מינויו מחדש של מר חי גאליס כדירקטור בחברה

.אישור האסיפה הכללית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 4

, לאשר את מינויה מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה: המוצעת

.החל ממועד אישור האסיפה הכללית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה ' מינוי מחדש של גב. 5

, מיכל קמיר כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של גב: המוצעת

.החל ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

רחל לוין כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה ' מינוי מחדש של גב. 6

רחל לוין לתקופת כהונה נוספת ' לאשר את מינויה מחדש של גב: המוצעת

החל מיום , בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה (כהונה שניה)

30.4.2022

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

: נוסח ההחלטה המוצעת. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם . 7

כרואה החשבון המבקר , (EY)למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר 

.של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

ל החברה נוסח "מנכ, אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה למר אבי ברזילי. 8

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי : ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , ל החברה"מנכ, ברזילי

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

לאשר : אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה נוסח ההחלטה המוצעת

לדוח זימון ' ב כנספח א"בנוסח המצ, עדכון למדיניות התגמול של החברה

.1999– ט "התשנ, לחוק החברות' א267בהתאם להוראות סעיף , האסיפה

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1091354318278427/04/2022אפי נכסים

מכח )ל החברה ולנושאי משרה נוספים "אישור תוכנית תגמול הוני למנכ. 10

לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני : נוסח ההחלטה המוצעת (מתאר

 עובדים ונושאי משרה נוספים בחברה ובחברות בת של 35- ל ול"למנכ

 כתבי 70,000ל החברה יהיה זכאי לקבלת "מנכ, בין היתר, לפיה, החברה

.אופציה ניתנים למימוש למניות החברה

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות323014851613927/04/2022מליסרון

רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית ' אישור מינויה של גב. 1

לתקופה בת , היינו)החל מתום תקופת כהונתה השנייה , חיצונית בחברה

 לדוח 1.1כמפורט בסעיף , (26.5.2022-שלוש שנים שתחילתה ביום ה

המיידי בדבר זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות323014851613927/04/2022מליסרון

אישור מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני . 2

לתקופה בת שלוש , היינו)החל מתום תקופת כהונתו הראשונה , בחברה

 לדוח המיידי בדבר 1.2כמפורט בסעיף , (6.5.2022-שנים שתחילתה ביום ה

זימון האסיפה המצורף לטופס זה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות63901385446027/04/2022דיסקונט השקעות
לית "כמנכ, זכאי-נטלי משען' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב. 1

החברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדר דירקטוריון החברה"כיו, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון כהן. 2מניות63901385446027/04/2022דיסקונט השקעות
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות230011734513028/04/2022בזק

את דוח , בין היתר, הכולל, 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה 

.2022 במרץ 23אשר פורסם ביום , 2021 בדצמבר 31ביום 

דיון

מניות230011734513028/04/2022בזק

 כמשרד רואה KPMGלמנות מחדש את משרד רואי חשבון סומך חייקין . 2

עד למועד תום האסיפה הכללית , 2022החשבון המבקר של החברה לשנת 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות230011734513028/04/2022בזק

מר גיל , (ר הדירקטוריון"המכהן כיו)לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה , שרון

.הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות230011734513028/04/2022בזק

לתקופת כהונה , מר דארן גלאט, לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור. 4

נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות230011734513028/04/2022בזק

לתקופת כהונה , מר רן פורר, לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור. 5

נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות230011734513028/04/2022בזק

לתקופת כהונה , ד"מר תומר ראב, לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור. 6

נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות230011734513028/04/2022בזק

, מר דוד גרנות, לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי. 7

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות230011734513028/04/2022בזק

, מר פטריס טייב, לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים. 8

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות230011734513028/04/2022בזק

בכפוף לאישור מינויו של המועמד לכהונה כדירקטור מקרב העובדים . 9

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ,  לדוח זימון האסיפה2.8 כמפורט בסעיף 

וכתב פטור מאחריות למועמד לכהונה כדירקטור מקרב העובדים בנוסח 

הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות 

 6שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה בימים 

–  ו 2021 בינואר 18, 2020 בספטמבר 6, 2020 במאי 14, 2020בפברואר 

.2021 באפריל 22

.התנאים תואמים את מדיניותנובעד

מניות230011734513028/04/2022בזק
לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה כמפורט . 10

. לדוח זימון האסיפה2.10.1  בסעיף 
.החברה עומדת במבחני הרווח והחלוקהבעד

מניות230011734513028/04/2022בזק
 לדוח זימון 2.11.1 לאשר את התיקונים לתקנון החברה כמפורט בסעיף . 11

.האסיפה
.התיקונים המוצעים מקובלים על ידנובעד

מניות230011734513028/04/2022בזק

, ר דירקטוריון החברה"לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו. 12

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי 

ר " יו2022באופן שבגין התקופה שהחל משנת , המשרה של החברה

 משכורות 9בסך של עד , במזומן, הדירקטוריון יהיה זכאי גם למענק שנתי

אשר יוענק בהתאם להוראות , ( משכר הבסיס השנתי75%עד )חודשיות 

.מדיניות התגמול המעודכנת

נגד
ר "הסתייגותנו הינה על רקע האפשרות להעניק ליו

.מענק שנתי שכולו עשוי להינתן על בסיס שיקול דעת

מניות230011734513028/04/2022בזק

,  לדוח זימון האסיפה2.14 בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 13

משכורות  (3)לאשר הענקת מענק שנתי בשיקול דעת על סך של שלוש 

.2021בגין שנת , ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, חודשיות למר גיל שרון

בעד
 משכורות 3אנו מוצאים את המענק המוצע בגובה 

.חודשיות כסביר

מניות230011734513028/04/2022בזק
, שנים (3)לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לתקופה של שלוש . 14

.2022 בינואר 1בתוקף החל מיום 
נגד

ר "הסתייגותנו הינה על רקע האפשרות להעניק ליו

.מענק שנתי שכולו עשוי להינתן על בסיס שיקול דעת

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1

 ולשנה שהסתיימה ביום 2020 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול ,  לרבות2021 בדצמבר 31

.חות הדירקטוריון"בדו

הורד מסדר היוםדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק

כרואי החשבון ,  סומך חייקיןKPMGח "מינוי מחדש של משרד רו. 2

, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, המבקרים של החברה

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק

ר "יו, מר משה קפלינסקי פלג (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית , הדירקטוריון

.הבאה של החברה

הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק

, קפלן-מאיה אלשיך' גב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית . 4

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
לתקופת , מר יעקב גוטנשטיין (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 5

.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
לתקופת כהונה , מר רון הדסי (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 6

.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
לתקופת כהונה , מר אלכס פסל (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 7

.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
לתקופת , מר שגיא קאבלה (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 8

.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
לתקופת כהונה , מר יאיר כספי (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 9

.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
לתקופת , מר רפאל ערד (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 10

.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
הורד מסדר היום

מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
לתקופת , נירה דרור' גב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית . 11

.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
הורד מסדר היום

 למדיניות9'' בהתאם לס, חלוקת דיבידנדבעד.ב" מיליוני דולר ארה60אישור חלוקת דיבידנד בסך של . 12מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק

בעדדירקטור ובעל שליטה בחברה, אישור הארכת התקשרות עם אלכס פסל. 13מניות2590248586561028/04/2022בתי זיקוק
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות72601855504528/04/2022ירושלים
, 2021בגין שנת , מר גיל טופז, ל הבנק"לאשר מענק שנתי משתנה למנכ. 1

ח" ש300,000בסכום של 
.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים
מנהל , ל"משנה בכיר למנכ, לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר. 2

ח" ש492,000 בסכום של 2021בגין שנת , חטיבה פיננסית ואסטרטגיה
.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים
ן "מנהל חטיבת נדל, ל"סמנכ, אישור מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה. 3

ח" ש492,000 בסכום של 2021בגין שנת , ומוצרים בנקאיים
.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים

מנהל חטיבת , ל"סמנכ, לאשר מענק שנתי משתנה למר בעז ליבוביץ. 4

 בסכום של 2021בגין שנת , ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי, הסיכונים

ח" ש400,000

.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים
המבקר הפנימי , ל"סמנכ, לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא. 5

ח" ש400,000 בסכום של 2021בגין שנת , הראשי
.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים
מנהל אגף , ל"סמנכ, לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן. 6

ח" ש355,000 בסכום של 2021בגין שנת , הכספים והחשבונאי הראשי
.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים

היועצת , ל"סמנכ, שרית וייסטוך' לאשר מענק שנתי משתנה לגב. 7

 345,000 בסכום של 2021בגין שנת , המשפטית ומנהלת אגף ייעוץ משפטי

ח"ש

.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים
בגין , מנהלת משאבי אנוש, אודי גלעדי' לאשר מענק שנתי משתנה לגב. 8

ח" ש164,000 בסכום של 2021שנת 
.המענק תואם את מדיניות התגמול של הבנקבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים
מזכיר הבנק וחברות , מיכל קופרשטיין' לאשר מענק שנתי משתנה לגב. 9

ח" ש154,000 בסכום של 2021בגין שנת , בנות
בעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים

- א ו267אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף . 10

ת "נב,  ב לחוק החברות ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין267

301Aבהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח המיידי כנספח א'.

.מדיניות התגמול של הבנק נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות72601855504528/04/2022ירושלים

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית . 11

לאשר את עדכון תנאי הכהונה ,  שעל סדר היום1.3' במסגרת נושא מס

כך שמשכורתו החודשית , מר זאב נהרי, ר הדירקטוריון"והעסקה של יו

כשהיא )ח " ש146,800ר הדירקטוריון תעמוד על סך של "של יו (ברוטו)

 1החל מיום , (1.4.2022- צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע ב

, מר נהרי, ר הדירקטוריון"ביתר תנאי כהונתו והעסקתו של יו. 2022באפריל 

.לא יחול כל שינוי

.התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוקבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות72601855504528/04/2022ירושלים

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית . 12

ל "לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ,  לעיל3.3' במסגרת נושא מס

, ב לדוח המיידי"המצ' המפורטים בנספח ב, מר יאיר קפלן, הבנק הנכנס

 או המועד בו יתקבל אישור 1.4.2022לתקופה של ארבע שנים החל מיום 

.לפי המאוחר מבניהם, ל הבנק"בנק ישראל למינויו של מר קפלן כמנכ

.התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוקבעד

מניות759019409402328/04/2022גב ים
לתקופת כהונה , חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של גב. 1

.שניה בת שלוש שנים
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1175611028/04/2022תורפז
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות1175611028/04/2022תורפז
כרואה חשבון ' לאשר את מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות. 2

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, מבקר של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1175611028/04/2022תורפז

לתקופת , קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה של גב. 3

כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים 

.בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.ר"ל וכיו"הסתייגותנו הינה על רקע כפל כהונתה כמנכנגד

מניות1175611028/04/2022תורפז

לתקופת כהונה , ר ישראל לשם כדירקטור בחברה"לאשר את מינויו של ד. 4

נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום 

.האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1175611028/04/2022תורפז

לתקופת כהונה נוספת , לאשר את מינויו של ארז מלצר כדירקטור בחברה. 5

אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1175611028/04/2022תורפז

לתקופת כהונה נוספת , לאשר את מינויו של שי חזון כדירקטור בחברה. 6

אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1175611028/04/2022תורפז

לתקופת כהונה , לאשר את מינויו של אוהד פינקלשטיין כדירקטור בחברה. 7

נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום 

.האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1175611028/04/2022תורפז

הניתנות ,  אופציות לא רשומות למסחר2,094,000לאשר הקצאת . 8

קרן '  מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגב2,094,000- למימוש ל

, לית החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"יו, בעלת השליטה בחברה, כהן חזון

האופציות . בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות ולמדיניות התגמול של החברה

במזומן או , ח למניה" ש23.51יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 

Cashlessבאמצעות מנגנון 

נגד
בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מהענקת תגמול 

.הוני עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1175611028/04/2022תורפז

הניתנות למימוש לכמות , לא רשומות,  אופציות157,000לאשר הענקת . 9

מנהל מפעל , זהה של מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה למר שי חזון

הניתנים , ח למניה" ש23.51במחיר מימוש של , תורפז תמציות ודירקטור

בהתאם ובכפוף לתכנית , Cashlessלמימוש במזומן או באמצעות במנגנון 

.האופציות של החברה

נגד
בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מהענקות הוניות 

.עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה

מניות1175611028/04/2022תורפז

יהיה זכאי , מנהל מפעל תורפז תמציות ודירקטור, לאשר כי מר שי חזון. 10

כפי שתהיה , ל"בהתאם למדיניות התגמול ביחס לסמנכ, למענקים שנתיים

אשר יחושבו על פי יעדי חברה שיקבעו בהתאם למדיניות , מעת לעת

ח " ש100,000וכן לאשר תשלום מענק שנתי בסך של , התגמול מעת לעת

2021בגין שנת 

נגד
אנו מסתייגים ממענקים בשיקול דעת לנושאי משרה 

.הנמנים על בעלי השליטה בחברה

מניות1175611028/04/2022תורפז

הניתנות למימוש ,  אופציות לא רשומות למסחר105,000לאשר הקצאת . 11

, שיר קסלמן'  מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגב105,000- ל

, ח למניה" ש23.51במחיר מימוש של , קרובה של בעלת השליטה בחברה

 בהתאם ובכפוף Cashlessהניתנים למימוש במזומן או באמצעות במנגנון 

לתכנית האופציות

נגד
לא קיבלנו את התייחסות החברה לתגביי התגמול 

.שלה ביחס לעובדים בדרג מקביל

מניות1175611028/04/2022תורפז
קרובה של בעלת השליטה , שיר קסלמן' לאשר תשלום מענק שנתי לגב. 12

2021בגין שנת  ₪ 50,000בסך , בחברה
נגד

לא קיבלנו את התייחסות החברה לתגביי התגמול 

.שלה ביחס לעובדים בדרג מקביל

מניות699017213122028/04/2022נכסים ובנין
לית "כמנכ, זכאי-נטלי משען' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב. 1

החברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדר דירקטוריון החברה"כיו, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון כהן. 2מניות699017213122028/04/2022נכסים ובנין
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות699017213122028/04/2022נכסים ובנין
או מטעמם /אישור כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב ו. 3

של בעלי השליטה בחברה
בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות699017213122028/04/2022נכסים ובנין
או מטעמם של בעלי /אישור כתבי פטור לנושאי משרה בחברה מקרב ו. 4

השליטה בחברה החברה
בעד

בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות26501718206201/05/2022אורביט
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

2021 בדצמבר 31
דיון

מניות26501718206201/05/2022אורביט

קוסט פורר , למנות מחדש את משרד רואי החשבון המבקר של החברה. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה , גבאי את קסירר

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את , הכללית השנתית הבאה של החברה

שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות26501718206201/05/2022אורביט

לתקופת כהונה , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר יצחק גת. 3

נוספת ממועד אישור אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים 

.באותם תנאי כהונה, לראשונה לאחר מועד המינוי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות26501718206201/05/2022אורביט

לתקופת כהונה , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר גילון בק. 4

נוספת ממועד אישור אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים 

.באותם תנאי כהונה, לראשונה לאחר מועד המינוי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות26501718206201/05/2022אורביט

המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה , נעמה זלדיס' למנות מחדש את הגב. 5

לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו ועד לתום האסיפה , בחברה

.באותם תנאי כהונה, השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות26501718206201/05/2022אורביט

למנות את מר יצחק כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתחילתה . 6

ולאשר כי , במועד אישור האסיפה וסיומה במועד האסיפה השנתית הבאה

לרבות , תנאי כהונתו יהיו בהתאם לגמול המשולם ליתר הדירקטורים בחברה

.מתן כתב שיפוי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות26501718206201/05/2022אורביט

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף כנספח . 7

מדיניות התגמול תהיה בתוקף לתקופה של שלוש . לדוח זימון האסיפה' ב

לחוק  (ד)א267בהתאם להוראות סעיף , 1.5.2022החל מיום , שנים (3)

החברות

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות26501718206201/05/2022אורביט

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור הקשור לבעלת השליטה . 8

, 2022 במאי 1לתקופה של שלוש שנים החל מיום , מר גילון בק, בחברה

.כמפורט בדוח הזימון

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו

2021 בדצמבר 31-  ו 2020 ביום 31שהסתיימה ביום 
דיון

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
 זיו האפט כרואה החשבון המבקר של BDOח"חידוש מינויו של משרד רו. 2

.או הנהלת החברה לקבוע את שכרו/החברה והסמכת הדירקטוריון ו
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
 (ר הדירקטוריון"יו)אופיר  (חזי)ה יחזקאל "לאשר את המינוי מחדש של ה. 3

,.כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט

טלי דינר כדירקטורית בחברה לתקופת ' לאשר את המינוי מחדש של הגב. 4

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה וכן לאשר לה את הגמול בהתאם 

לתקנות הגמול וכמקובל בחברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
ון סקוט כדירקטור בחברה לתקופת 'לאשר את המינוי מחדש של מר ג. 5

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
לאשר את המינוי מחדש של מר רוברט בנטון כדירקטור בחברה לתקופת . 6

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
הסדר שיפוי , לרבות ביטוח, ון סקוט'לאשר את הגמול לדירקטור מר ג. 7

ופטור כמפורט בדוח זימון האסיפה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
הסדר שיפוי , לרבות ביטוח, לאשר את הגמול לדירקטור מר רוברט בנטון. 8

ופטור כמפורט בדוח זימון האסיפה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
ה שמעון קשתי כדירקטור חיצוני בחברה ולאשר "לאשר את מינויו של ה. 9

הסדר שיפוי ופטור כמפורט בדוח זימון האסיפה, לרבות ביטוח, תגמול
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט
לאשר מינויו מחדש של עמוס סיון כדירקטור חיצוני בחברה ולאשר . 10

הסדר שיפוי ופטור כמפורט בדוח זימון האסיפה, לרבות ביטוח, תגמול
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט

 אופציות של החברה 12,800טלי דינר ' לאשר להעניק לדירקטורית גב. 11

והכל בהתאם לתנאים , אשר תהיינה לא סחירות ולא ניתנות להעברה

 לדוח זימון האסיפה2.6המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט

 אופציות של 12,800לאשר להעניק לדירקטור החיצוני מר שמעון קשתי . 12

והכל בהתאם , אשר תהיינה לא סחירות ולא ניתנות להעברה, החברה

 לדוח זימון האסיפה2.6לתנאים המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט

 אופציות של 12,800לאשר להעניק לדירקטור החיצוני מר עמוס סיון . 13

והכל בהתאם , אשר תהיינה לא סחירות ולא ניתנות להעברה, החברה

 לדוח זימון האסיפה2.6לתנאים המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט

,  אופציות של החברה12,800ון סקוט 'לאשר להעניק לדירקטור מר ג. 14

והכל בהתאם לתנאים , אשר תהיינה לא סחירות ולא ניתנות להעברה

 לדוח זימון האסיפה2.7המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10997871543301/05/2022מיקרונט

,  אופציות של החברה12,800לאשר להעניק לדירקטור מר רוברט בנטון . 15

והכל בהתאם לתנאים , אשר תהיינה לא סחירות ולא ניתנות להעברה

 לדוח זימון האסיפה2.7המפורטים בסעיף 

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1178862001/05/2022גנגו
דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 

2021 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 
דיון

מניות1178862001/05/2022גנגו
קוסט , ארנסט יאנג- מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

רואי חשבון, פורר גבאי את קסירר
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.(ר"יו)חידוש כהונתו של מר אופיר הרבסט כדירקטור בחברה . 3מניות1178862001/05/2022גנגו

נגדענת הרבסט כדירקטורית בחברה' חידוש כהונתה של הגב. 4מניות1178862001/05/2022גנגו

אנו ממליצים להתנגד , ככלל, בהתאם למדיניותנו

למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים 

.כדירקטורים בחברה, ל"למנכ

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מר תומר פלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 5מניות1178862001/05/2022גנגו

נגד בחברהCOOבתפקיד , ענת הרבסט' אישור תנאי העסקת הגב. 6מניות1178862001/05/2022גנגו

אנו ממליצים להתנגד , ככלל, בהתאם למדיניותנו

למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים 

.כדירקטורים בחברה, ל"למנכ

בעדמר עופר סוחמי, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 7מניות1178862001/05/2022גנגו
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות110350625660101/05/2022אוריין
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

2021 בדצמבר 31
דיון

מניות110350625660101/05/2022אוריין
', אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות. 2

.לתקופת כהונה נוספת, כרואה החשבון המבקר של החברה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות110350625660101/05/2022אוריין
אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

.ב" לוח זימון האסיפה המצ1נוספת כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110350625660101/05/2022אוריין
פינס כדירקטור בחברה לתקופת -אישור מינויו מחדש של מר אופיר פז. 4

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1כהונה נוספת כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110350625660101/05/2022אוריין
הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה ' אישור מינויה מחדש של גב. 5

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110350625660101/05/2022אוריין
אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת . 6

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1כהונה נוספת כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110350625660101/05/2022אוריין
אישור מינויו מחדש של מר גדי לסין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 7

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1נוספת כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110350625660101/05/2022אוריין
מוסלר דירקטור בלתי תלוי  (אבי)אישור מינויו מחדש של מר אבשלום . 8

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110350625660101/05/2022אוריין

אישור מינויו לראשונה של מר אסף שריב כדירקטור חיצוני בחברה . 9

שנים החל ממועד אישורה של האסיפה  (3)לתקופת כהונה בת שלוש 

.הכללית ואישור תנאי כהונתו

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום

כרואי ', מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה , החשבון המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום

ל "מנכ, בעל השליטה בחברה, אישור מינויו מחדש של מר גיא ישראלי. 3

כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה , ר דירקטוריון החברה"החברה ויו

הכללית השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום
רחל בן אורי כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור מינויה מחדש של גב. 4

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום
יק כדירקטור בחברה עד למועד 'צ'אישור מינוי מחדש של מר ישראל צ. 5

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום

הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם פיטנגו ישראלי . 6

, אשתו של גיא ישראלי, חברה בשליטתה של נגה ישראלי, ("פיטנגו")מ "בע

שנים נוספות (3)לשלוש , בעל השליטה בחברה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדתיקון מדיניות התגמול של החברה. 7מניות10957856376002/05/2022נקסטקום
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדתיקון תקנון החברה. 8מניות10957856376002/05/2022נקסטקום
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום

לדירקטורים ולנושאי המשרה , ללא תמורה, לאשר הענקת כתב פטור. 9

או בחברות אחרות אשר החברה /או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/המכהנים ו

בעלי , למעט מר גיא ישראלי, או בעקיפין/במישרין ו, מחזיקה במניותיהן

ר דירקטוריון החברה"ל ויו"המכהן כמנכ, השליטה בחברה

בעד
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות10957856376002/05/2022נקסטקום

בנוסח כתב הפטור לדירקטורים , ללא תמורה, לאשר הענקת כתב פטור. 10

המכהן , בעל השליטה בחברה, ולנושאי משרה בחברה למר גיא ישראלי

.ר דירקטוריון החברה"ל ויו"כמנכ

בעד
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון.2021 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה ליום מניות20801768341302/05/2022נאוי

מניות20801768341302/05/2022נאוי
מינויו מחדש של מר שחר אושרי כדירקטור בדירקטוריון החברה עד . 2

.לאסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות20801768341302/05/2022נאוי
מינויו מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה . 3

.השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות20801768341302/05/2022נאוי
קימא לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי -מירב בר' מינויה מחדש של גב. 4

.תלויה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות20801768341302/05/2022נאוי
מינויו מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 5

.החברה עד לאסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות20801768341302/05/2022נאוי

כמשרד רואי החשבון המבקר , זיו האפט, BDOמינוי משרד רואי החשבון . 6

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של 2022של החברה לשנת 

.רואה החשבון

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 1

 לרבות שכר טרחת רואה 2021 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.החשבון

דיון

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה

עד , זיו האפט , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה . 2

לאסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה
 לדוח 1.3ר הדירקטוריון מר דוד עזרא כמפורט בסעיף "מינוי מחדש של יו. 3

.זימון האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה
 לדוח זימון 1.3מינוי מחדש של הדירקטור עמיהוד גולדין כמפורט בסעיף . 4

.האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה
 לדוח זימון 1.3מינוי מחדש של הדירקטורית גלית מלול כמפורט בסעיף . 5

האסיפה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה
 1.3סרוב כמפורט בסעיף  (קי'ג)ר יעקב "מינוי מחדש של הדירקטור ד. 6

.בדוח זימון האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה

מבעלי השליטה ,מתן התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד למר דוד עזרא . 7

 שנים 3ר הדירקטוריון בחברה וזאת לתקופה נוספת של "המכהן כיו, בחברה

. לדוח זימון האסיפה1.4 כמפורט בסעיף 2021 באוקטובר 6שתחילתה מיום 

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות110509794170502/05/2022נטו מלינדה

מ על ידי החברה מאת נטו "בע (2014)רכישת מניות פאלאס תעשיות נטו . 8

 לדוח זימון 1.5בעלת השליטה בחברה כמפורט בסעיף -מ"אחזקות בע. ע.מ

.האסיפה

בעד
אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת בעלי המניות 

.בחברה

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון
ר דירקטוריון החברה "אישור מינויו מחדש של מר שלמה ענף המכהן כיו. 1

במועד זימון האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון
ל החברה "אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ המכהן כדירקטור ומנכ. 2

במועד זימון האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון
אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן המכהן כדירקטור בחברה . 3

במועד זימון האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון
אישור מינויו מחדש של מר בנימין פרץ המכהן כדירקטור בחברה במועד . 4

זימון האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון

, אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 5

כרואה החשבון המבקר , רואי חשבון, (BDO)משרד רואי החשבון זיו האפט 

עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת , של החברה

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון

אחותו של מר , אישור הארכת תנאי העסקתה של הגברת מרים גרציאן. 6

, בעל השליטה בחברה, ר דירקטוריון החברה"ל ויו"מנכ- עמרם פרץ

המועסקת כאשת מכירות במחלקת השיווק של החברה

נגד

החברה לא מציינת האם צפויה להיות הלימה בין 

גובה המענק הממוצע לעובדים שאינם נמנים על בעל 

.השליטה לאלה שכן

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון
אישור הארכת התחייבות למתן שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי . 7

השליטה וקרוביהם
בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון

בחברות , אישור מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה. 8

אשר נמנים על בעלי , בנות ובחברות קשורות וכפי שיכהנו בה מעת לעת

או קרוביהם/השליטה ו

נגד
בניגוד , כתב הפטור אינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון
, אישור הענקת פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה. 9

בחברות בנות ובחברות קשורות וכפי שיכהנו בה מעת לעת
נגד

בניגוד , כתב הפטור אינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות5310124022702/05/2022בוני תיכון
את דוח הדירקטוריון , בין היתר, דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל. 10

2020 בדצמבר 31ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדהתקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים. 1מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ
התנאים המוצעים בהסכם השכירות נראים לנו 

.כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ
מר , ר דירקטוריון החברה" ליו2022אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 2

גיא פרג
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעדר דירקטוריון החברה"יו, הקצאת אופציות למר גיא פרג. 3מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדלית החברה"מנכ, צופית הראל' הקצאת אופציות לגב. 4מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. 5מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ

בעד.מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 6מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 7מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדמינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 8מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 9מניות31301543947102/05/2022אספן גרופ

מניות1170000002/05/2022יומן אקסטנשנס
ל "אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן קסטרו כמנכ. 1

החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

בעדרוני מנינגר כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מניות52201136895003/05/2022כפרית
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

דיון31.12.2021דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום מניות1084128742144003/05/2022דלק קבוצה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 2מניות1084128742144003/05/2022דלק קבוצה

מניות1084128742144003/05/2022דלק קבוצה
אישור הענקת מענק מיוחד בחריגה ממדיניות התגמול של החברה . 3

ל החברה מר עידן ולס"למנכ
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב

לתקופת , מר דורון שנידמן, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו. 1

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של , כהונה נוספת

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב

, שנידמן (מוקי)מר משה , ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של סגן יו. 2

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , לתקופת כהונה נוספת

.המניות של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב
לתקופת כהונה , יק'מר יוסי קוצ, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 3

.עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב
לתקופת כהונה , מר בצלאל לבנה, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 4

.עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב

, מר שמואל מאיר מסנברג, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 5

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , לתקופת כהונה נוספת

.המניות של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב
לתקופת כהונה , מר ברוך טנה, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 6

.עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב

הילה בן ' גב, לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה. 7

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , לתקופת כהונה נוספת, חיים

.המניות של החברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב

רואי , לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 8

עד , כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת, חשבון

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב
לשנה שהסתיימה , דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה. 9

.2021,  בדצמבר31ביום 
דיון

מניות1168186003/05/2022מימון ישיר קב
כמפורט , ל החברה"מנכ, לאשר תכנית מענקים עבור מר ערן וולף. 10

.ב" לדוח הזימון המצ2בסעיף 
נגד

ככלל נתמוך במענק מותנה , בהתאם למדיניותנו

. מהרכיב הקבוע100%ביצועים שאינו עולה על 



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות
 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 1

 לרבות בשכר טרחת רואי חשבון2021בדצמבר 
דיון

בעד.מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרו. 2מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות
המשרד הינו בעל הידע וההמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות
מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה דוד עזרא כמפורט . 3

. לדוח זימון האסיפה1.3בסעיף 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות
מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה עמיהוד גולדין . 4

. לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות
מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בדירקטוריון החברה ארתור דוד . 5

. לדוח זימון האסיפה1.3נסקי כמפורט בסעיף ''זרנצ
נגד

הסתייגותנו הינה לאור היותו נושא משרה בחברה 

.הבת

מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות
ר רזיאל לוריא לכהונת דירקטור בלתי תלוי כמפורט בסעיף "מינוי של ד. 6

. לדוח זימון האסיפה1.4
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות
מיכל רייס כדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט '' הארכת כהונתה של גב. 7

. לדוח זימון האסיפה1.5בסעיף 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות168013109867903/05/2022נטו אחזקות

למר דוד עזרא מבעלי השליטה , ובדיעבד, מראש, מתן התחייבות לשיפוי. 8

וזאת לתקופה נוספת של שלוש , ר הדירקטוריון בחברה "המכהן כיו, בחברה

 לדוח זימון 1.6 כמפורט בסעיף 2022 במרץ 10שנים שתחילתה ביום 

.האסיפה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות1178490003/05/2022סקודיקס
, ל החברה"כמנכ, לאשר עדכון לתנאי הכהונה והעסקה למר גרינברג. 1

 לדוח זימון האסיפה1כמפורט בסעיף 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות57801386835503/05/2022אפקון החזקות

אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת . 1

- עתליה שמלצר ' חברה בשליטת הגב, מ"טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע

, 2022 במאי 1לתקופה של שלוש שנים החל מיום , בעלת השליטה בחברה

ר "במסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו

, 4.3יעודכנו סעיפים , בהתאם ובשים לב לאמור. מר ישראל רייף, דירקטוריון

 על 2020 באוגוסט 23אשר אושרה ביום , למדיניות התגמול11.1-  ו7.2.4

ללא שינוי בתקופת מדיניות , ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים

התגמול

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות110387857292203/05/2022רבל
ח דירקטוריון של החברה "הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה. 2מניות110387857292203/05/2022רבל

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדלמנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה. 3מניות110387857292203/05/2022רבל

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדלמנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה. 4מניות110387857292203/05/2022רבל

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדלמנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה. 5מניות110387857292203/05/2022רבל

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדלמנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה. 6מניות110387857292203/05/2022רבל

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדלמנות את מר גדעון אלטמן לדירקטור בחברה. 7מניות110387857292203/05/2022רבל

מניות110387857292203/05/2022רבל

 בריטמן אלמגור זוהר Deloitteלמנות מחדש את משרד רואי החשבון . 8

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית ', ושות

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, השנתית הבאה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות110387857292203/05/2022רבל
לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה . 9

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110387857292203/05/2022רבל
גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של גב. 10

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות110387857292203/05/2022רבל
החל , לאשר את עדכון מחיר ארוחת הצהריים על פי הסכם ההסעדה. 11

2022 במרץ 1מיום 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות23501020642603/05/2022בית הזהב

אישור הארכת התקשרות החברה עם תאגיד בבעלותו ושליטתו של מר . 1

המכהן כדירקטור בחברה בקשר , מבעלי השליטה בחברה, אהוד רובינשטיין

.2022 ביולי 23להעמדת שירותים לחברה בתוקף החל מיום 

.התנאים המוצעים סבירים ביחס לשוקעברבעד

מניות23501020642603/05/2022בית הזהב
אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה . 2

.ואישורה לתקופה בת שלוש שנים
עברנגד

הסתייגותנו הינה על רקע תקרת המענק האפשרית 

.ל החברה אשר חורגת ממדיניותנו"למנכ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות23501020642603/05/2022בית הזהב

הנמנה עם , אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו של מר גולן רובינשטין. 3

לתקופה של שלוש שנים , ל החברה"בעלי השליטה בחברה והמכהן כמנכ

החל ממועד אישור האסיפה

עברנגד
הסתייגותנו הינה על רקע תקרת המענק האפשרית 

.ל החברה אשר חורגת ממדיניותנו"למנכ

מניות23501020642603/05/2022בית הזהב
הנמנה , אישור עדכון והארכת תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין. 4

.בקשר עם כהונתו כמנהל מקומי באנגליה, עם בעלי השליטה בחברה
עברנגד

הסתייגותנו הינה על רקע העובדה שהפיצוי אינו 

.מוגבל בתקרה

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעדהתקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר יהודה גורסד. 1מניות4860279393804/05/2022בוקס-וויי

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעדמן'התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר יוסף תורג. 2מניות4860279393804/05/2022בוקס-וויי

נגדשרה ויינשטיין' התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם הגב. 3מניות4860279393804/05/2022בוקס-וויי
שומר "אנו מסתייגים למינוי נושא משרה לתפקיד 

.אשר הינו מטעם בעל השליטה בחברה" סף

.תואם את המקובל בשוקבעדאישור החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח לנושאי משרה. 4מניות4860279393804/05/2022בוקס-וויי

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר יוסף כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה. 5מניות4860279393804/05/2022בוקס-וויי

מניות1179753004/05/2022מכלול מימון

מרגליות לכהונה כדירקטורית  (מלי)אישור מנויה של גברת חנה מזל . 1

וזאת החל , בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.ממועד אישורה של האסיפה הכללית

בעד
אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1143429594424504/05/2022פתאל החזקות

הכולל בין היתר את  , 2021ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 1

ח הדירקטוריון על מצב "חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"הדו

(ללא החלטה)המוגש לאסיפה הכללית , ענייני החברה

דיון

מניות1143429594424504/05/2022פתאל החזקות

מוצע  - (החלטה)מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם . 2

ארנסט אנד יאנג כרואי , למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר

.החשבון המבקרים של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1143429594424504/05/2022פתאל החזקות

ל החברה לתקופת "ר ומנכ"מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו. 3

מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל –  (החלטה)כהונה נוספת כדירקטור 

.כדירקטור בדירקטוריון החברה (בעל השליטה בחברה)

.ר"ל וכיו"הסתייגותנו הינה על רקע כפל הכהונה כמנכנגד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1143429594424504/05/2022פתאל החזקות

מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה . 4

מוצע למנות מחדש את מר –  (החלטה)לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

.כדירקטור בדירקטוריון החברה ("הראל: "להלן)שמשון הראל 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1143429594424504/05/2022פתאל החזקות

מינויו מחדש של מר יובל ברונשטיין המכהן כדירקטור בדירקטוריון . 5

מוצע למנות מחדש –  (החלטה)החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

.כדירקטור בדירקטוריון החברה ("ברונשטיין: "להלן)את מר יובל ברונשטיין 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1143429594424504/05/2022פתאל החזקות

מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה . 6

מוצע למנות מחדש את מר –  (החלטה)לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

.כדירקטור בדירקטוריון החברה ("עקה: "להלן)שחר עקה 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע כפל כהונתו כדירקטור 

.ל כספים בחברה"וכסמנכ

מניות1143429594424504/05/2022פתאל החזקות

ל "דירקטור וסמנכ, אישור הענקת מענק כספי מיוחד למר שחר עקה. 7

 - (החלטה)וכן אישור שינויים לא מהותיים בתנאי העסקתו , הכספים החברה

,  למדיניות התגמול של החברה11.1בהתאם להוראות סעיף , להעניק (1)

ל הכספים "סמנכ, ח למר שחר עקה" אלפי ש527מענק כספי מיוחד בסך 

להגדיל את השכר החודשי ודמי הייעוץ המשולמים  (2); ודירקטור בחברה

באופן , א" כ10%-ל הכספים של החברה ב"למר עקה בגין כהונתו כסמנכ

 אלפי 43- השכר החודשי ודמי הייעוץ יסתכמו בכ2022שבו נכון לחודש מרץ 

להגדיל את סכום תקרת המענק  (3)-ו; בהתאמה, ח" אלפי ש63-ח ובכ"ש

ח לתום " מיליון ש2.18-באופן שיעמוד על כ) 10%-השנתי של מר עקה ב

כאשר סכום התקרה המעודכנת , ("התקרה המעודכנת: "להלן) 2021שנת 

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

נגד
אנו סבורים כי התנאים המוצעים לו חריגים ביחס 

.למקובל בשוק

מניות35401931942108/05/2022טלסיס
אישור המשך העסקתו ותנאי העסקתו של מר אסף יגודה כאיש מכירות . 1

 ואילך25/04/22מיום 
.התנאים המוצעים לו הינם סביריםבעד

מניות35401931942108/05/2022טלסיס
ר "מ בגין שירותי יו"אישור המשך התקשרות עם ארלדן השקעות בע. 2

. לתקופה בת שלוש שנים25/04/2022- דירקטוריון בחברת ואריסיייט מ
.התנאים המוצעים לו הינם סביריםבעד

מניות35401931942108/05/2022טלסיס
למען , הענקת כתב פטור ושיפוי לנושאי משרה שהחברה רואה בהם. 3

בעלי שליטה ולקרוביהם, הזהירות
.נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1183656008/05/2022בית בכפר

הניתנות למימוש ,  אופציות לא רשומות למסחר270,000לאשר הקצאת . 1

למר , כל אחת של החברה. נ.ח ע" ש0.1בנות ,  מניות רגילות270,000- ל

ל החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של "מנכ, פרנס (מיקי)מיכה 

.החברה

.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנובעד

מניות1183656008/05/2022בית בכפר

הניתנות למימוש , לאשר כי ההקצאה של אופציות לא רשומות למסחר. 2

שהוקצו , כל אחת של החברה. נ.ח ע" ש0.1למניות רגילות של החברה בנות 

 תהיה 2022,  במרץ28ביום , ל הכספים בחברה"סמנכ, למר רוני חיימוף

.בחריגה ממדיניות התגמול של החברה

.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנובעד

מניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל

, קרוב של בעל השליטה, אישור עדכון הסכם העסקה של מר אלון וולקן. 1

 75%בהיקף של )ל בקרדן ישראל "בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כמנכ

הצעת "(. הסכם וולקן )"2022 באפריל 1לתקופה שתחילתה ביום  (משרה

לאשר את התקשרות קרדן ישראל בהסכם עם מר אלון וולקן : ההחלטה

 75%בהיקף של ), ל בקרדן ישראל"בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כמנכ

 בתנאים 2022 באפריל 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  (משרה

.שפורטו בדוח הזימון

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

דיון2021ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדומניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל

מניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל

: הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו הצעת החלטה, ח מבקר"מינוי רו. 3

כרואי , רואי חשבון, (EY)למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 

החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל
: מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת החלטה. 4

.למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל
למנות : מינוי מחדש של מר אבי שנור כדירקטור בחברה הצעת החלטה. 5

.מחדש את מר אבי שנור כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל
למנות : מינוי מחדש של מר רוני בירם כדירקטור בחברה הצעת החלטה. 6

.מחדש את מר רוני בירם כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל
למנות : מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת החלטה. 7

.מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות121015222967308/05/2022קרדן ישראל

זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ' מינוי מחדש של גב. 8

למנות מחדש את זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה : הצעת החלטה

בחברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178862008/05/2022גנגו
דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 

2021 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 
דיון

מניות1178862008/05/2022גנגו
קוסט , ארנסט יאנג- מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

רואי חשבון, פורר גבאי את קסירר
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.(ר"יו)חידוש כהונתו של מר אופיר הרבסט כדירקטור בחברה . 3מניות1178862008/05/2022גנגו

נגדענת הרבסט כדירקטורית בחברה' חידוש כהונתה של הגב. 4מניות1178862008/05/2022גנגו

אנו ממליצים להתנגד , ככלל, בהתאם למדיניותנו

למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים 

.כדירקטורים בחברה, ל"למנכ

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מר תומר פלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 5מניות1178862008/05/2022גנגו

נגד בחברהCOOבתפקיד , ענת הרבסט' אישור תנאי העסקת הגב. 6מניות1178862008/05/2022גנגו

אנו ממליצים להתנגד , ככלל, בהתאם למדיניותנו

למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים 

.כדירקטורים בחברה, ל"למנכ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדמר עופר סוחמי, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 7מניות1178862008/05/2022גנגו
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1173228008/05/2022ווישור גלובלטק
 עם קיסריה אלקטרוניקה 2022 במרץ 17אישור התקשרות החברה מיום 

2021 בספטמבר 11מ בתיקון להסכם מיום "בע (2000)רפואית החזקות 
בעד

התנאים המוצעים בעסקה נראים לנו כסבירים ביחס 

.לגודל החברה והיקף פעילותה

דיון2021דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות
עד , מר ניר ברכה, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 2

.לתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות
עד , מר אהוד דגן, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 3

.לתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות
אחינועם ' גב, אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה. 4

.עד לתום האסיפה השנתית הבאה, אלוני
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות
עד , מר איתי עוז, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 5

.לתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות
עד , מר עוזיא לינדר, אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 6

.לתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות
, תמר אנגל' גב, אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה. 7

.עד לתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות
, אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה. 8

.עד לתום האסיפה השנתית הבאה, שימול-סול לביא בן' גב
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1081603146370208/05/2022פלסאון תעשיות

' זהר ושות, אלמגור, לאשר את מינויו של משרד רואה החשבון בריטמן. 9

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד , כרואה החשבון המבקר של החברה

כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת וועדת המאזן

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1183813008/05/2022אימאגסט אינט

לתקופת כהונה , חנה אלדן כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי הגב. 1

ולאשר לה תגמול , שנים החל ממועד אישור האסיפה (3)ראשונה של שלוש 

ח זימון האסיפה" לדו3כמפורט בסעיף 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1183813008/05/2022אימאגסט אינט

לתקופת כהונה ראשונה , כדירקטור חיצוני בחברה, מינוי מר משה יעלון. 2

ולאשר לו תגמול כמפורט , שנים החל ממועד אישור האסיפה (3)של שלוש 

.ח זימון האסיפה" לדו3בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

דיון2021ח הדירקטוריון לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדומניות38201066700508/05/2022אמת

מניות38201066700508/05/2022אמת
כדירקטור בחברה עד תום , לאשר מחדש את מינויו של מר גילון בק. 2

.האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות38201066700508/05/2022אמת
כדירקטור בחברה עד תום , לאשר מחדש את מינויו של מר עמית בן צבי. 3

.האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות38201066700508/05/2022אמת
כדירקטור בחברה עד תום , לאשר מחדש את מינויו של מר אהוד לביא. 4

.האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות38201066700508/05/2022אמת
כדירקטור בחברה עד תום , לאשר מחדש את מינויו של מר עופר שלח. 5

.האסיפה הכללית השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות38201066700508/05/2022אמת
מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון . 6

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, המבקר של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות38201066700508/05/2022אמת
החל ממועד אישור , למנות את מר אלון בדש לדירקטור בלתי תלוי בחברה. 7

האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תנאי כהונתו והעסקתו
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1173145008/05/2022קבסיר

ה  עמית רגב  אשר מינויו "ה, ר הדירקטוריון המכהן "מינוי מחדש של יו. 1

מובא לאישור מחדש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1173145008/05/2022קבסיר

ה  "ה, שאינו דירקטור חיצוני, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 2

אשר מינויו מובא לאישור מחדש לתקופת כהונה , ל החברה"מנכ,איתי קופל

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1173145008/05/2022קבסיר

ה  "ה, שאינו דירקטור חיצוני, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 3

אשר מינויו מובא לאישור מחדש לתקופת כהונה  (יועץ בחברה)סימי אפרתי 

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1173145008/05/2022קבסיר

ה  "ה, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  בחברה שאינו דירקטור חיצוני. 4

רוני ארזי אשר מינויו מובא לאישור מחדש לתקופת כהונה נוספת עד לתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173145008/05/2022קבסיר

ה "ה, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן  בחברה שאינו דירקטור חיצוני. 5

איתן ארזי אשר מינויו מובא לאישור מחדש לתקופת כהונה נוספת עד לתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון

מניות1173145008/05/2022קבסיר

 BDO (רואי חשבון , מינוי מחדש של משרד רואי חשבון זיו האפט. 6

תל אביב כרואי החשבון  , 48דרך מנחם בגין  , BDOמבית אמות , )ישראל

וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של , המבקרים של החברה

.החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1173145008/05/2022קבסיר

 ובדוח 2020 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 7

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שנים עשר חודשים 

אשר פורסמו כחלק מהדוח התקופתי  , 2020 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

מספר ( 2021 במרץ 25 כפי שפורסם ביום 2020של החברה לשנת 

וכן דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום  ) 2021-01-046494: אסמכתא

 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 2021 בדצמבר 31

אשר פורסמו כחלק  , 2021 בדצמבר 31שנים עשר חודשים שנסתיימה ביום 

 2022 במרץ 8 כפי שפורסם ביום 2021מהדוח התקופתי של החברה לשנת 

בנושא זה לא נדרשת החלטת בעלי  ). 2022-01-023049: אסמכתא'''' מס(

.המניות

דיון

מניות1177484008/05/2022גמא ניהול

בהתאם , מר ארז יוסף, ר דירקטוריון החברה"לאשר הקצאת אופציות ליו. 1

 2 ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 

לדוח זימון האסיפה

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1177484008/05/2022גמא ניהול

, מר אריאל גנוט, ל החברה ודירקטור"לאשר הקצאת אופציות למנכ. 2

בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים 

 לדוח זימון האסיפה2 בסעיף 

נגד

הינה , ל החברה"עלות התגמול עבור מנכ, לדידנו

גבוהה ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס 

לים אחרים מחברות בעלות היקפי "לשכרם של מנכ

.פעילות דומים

מניות1177484008/05/2022גמא ניהול

ר "להסמיך את דירקטוריון החברה להעניק בכל שנה אופציות ליו. 3

מכח החלטת האסיפה )הדירקטוריון בקשר עם המענק השנתי שמאושר לו 

 1.3 בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף , (2022 בפברואר 20מיום 

לדוח זימון האסיפה

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1156926008/05/2022גנריישן קפיטל
 לדוח 1.1כמפורט בסעיף , 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

.זימון האסיפה
דיון

מניות1156926008/05/2022גנריישן קפיטל

כרואה החשבון ,  סומך חייקין רואי חשבוןKPMGמינוי מחדש של משרד . 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית , המבקר של החברה

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, השנתית הבאה של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1156926008/05/2022גנריישן קפיטל

אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 3

קרי מיום , החל ממועד אישור האסיפה הכללית את הארכת הכהונה, החברה

 ולתקופה של שלוש שנים2022 במאי 8

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1156926008/05/2022גנריישן קפיטל

אישור מינויו מחדש של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 4

קרי מיום , החל ממועד אישור האסיפה הכללית את הארכת הכהונה, החברה

 ולתקופה של שלוש שנים2022 במאי 8

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1156926008/05/2022גנריישן קפיטל

החל , אישור מינויו מחדש של מר אשר גרינבאום כדירקטור חיצוני בחברה. 5

 במאי 8קרי מיום , ממועד אישור האסיפה הכללית את הארכת הכהונה

 ולתקופה של שלוש שנים2022

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1156926008/05/2022גנריישן קפיטל

אישור מינויה מחדש של הגברת ענת קינן כדירקטורית חיצונית . 6

החל ממועד אישור האסיפה הכללית את הארכת , בדירקטוריון החברה

 ולתקופה של שלוש שנים2022 במאי 8קרי מיום , הכהונה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1184985008/05/2022הייפר

לתקופת כהונה ראשונה של , כדירקטור חיצוני בחברה, מינוי מר אמיר קרן. 1

ולאשר לו תגמול כמפורט , שנים החל ממועד אישור האסיפה (3)שלוש 

.ח זימון האסיפה" לדו3בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1184985008/05/2022הייפר

לתקופת כהונה ראשונה , כדירקטור חיצוני בחברה, מינוי מר רון אלרואי. 2

ולאשר לו תגמול כמפורט , שנים החל ממועד אישור האסיפה (3)של שלוש 

.ח זימון האסיפה" לדו3בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

בעדאישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה. 1מניות109168540887308/05/2022פיסיבי טכנ
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות1173376009/05/2022איירטאצ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר. 2מניות1173376009/05/2022איירטאצ

מניות1173376009/05/2022איירטאצ

, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, מינוי מחדש של מר יניר אלוש. 3

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173376009/05/2022איירטאצ
מינוי מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

.נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173376009/05/2022איירטאצ
מינוי מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

.נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173376009/05/2022איירטאצ
מינוי מחדש של מר דני אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 6

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173376009/05/2022איירטאצ
עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת ' מינוי מחדש של הגב. 7

.כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדל החברה"אישור תנאי הכהונה של מר טל לאופר בתפקיד מנכ. 8מניות1173376009/05/2022איירטאצ
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות10852657465309/05/2022ארן מופ

 31ח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון וקבלת הדו. 1

אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר , 2020בדצמבר 

-2021-01: אסמכתא' מס) 2021 במרץ 25האינטרנט של הבורסה ביום 

.(2021-01-046407-  ו046215

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10852657465309/05/2022ארן מופ

כרואה , רואי חשבון- ' מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אברהם זכאי לדירקטוריון החברה. 3מניות10852657465309/05/2022ארן מופ

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר רן סתו לדירקטוריון החברה. 4מניות10852657465309/05/2022ארן מופ

מניות10852657465309/05/2022ארן מופ
 (כדירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר תומר חיל לדירקטוריון החברה . 5

.ועדכון שכרו כדירקטור לשכר הקבוע על פי תקנות הגמול
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10852657465309/05/2022ארן מופ
כדירקטור בלתי )מינוי מחדש של מר יהונתן רגב לדירקטוריון החברה . 6

.ועדכון שכרו כדירקטור לשכר הקבוע על פי תקנות הגמול (תלוי
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

דיון.2021דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות1104488190577509/05/2022מגה אור

מניות1104488190577509/05/2022מגה אור

מר צחי נחמיאס  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1104488190577509/05/2022מגה אור

מר עמית ברגר  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1104488190577509/05/2022מגה אור

מר משה  (דירקטור בלתי תלוי)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 4

הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות 

.של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1104488190577509/05/2022מגה אור
ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את "מינוי מחדש של רו. 5

.שכרו
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1175488009/05/2022ריטיילורס

אשר , 2021יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת . 1

,  במרץ21ביום , 2021פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 

.("הדוח התקופתי") (2022-01-032005: אסמכתא' מס) 2022

דיון

מניות1175488009/05/2022ריטיילורס

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי . 2

עד , רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, את קסירר

יימסר דיווח של דירקטוריון , כמו כן. למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור 

.ככל שהיו כאלה, שירותים נוספים

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעדאישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל לדירקטור בחברה. 3מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו מחדש של מר שחר רניה לדירקטור בחברה. 4מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו מחדש של מר מייקי בן ארי לדירקטור בחברה. 5מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדון מיורר לדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מר ג. 6מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדנועה לנדאו לדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדקרן קורץ זילבר לדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 8מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו מחדש של מר ישראל יעקבי לדירקטור בלתי תלוי בחברה. 9מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
 1.4אישור התקשרות בהסכם טרמינל איקס המעודכן כמפורט בסעיף . 10

לדוח האסיפה
 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןבעד

מניות1175488009/05/2022ריטיילורס
ל נייקי "עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל לאור מינויו לתפקיד מנכ. 11

NSP לדוח אסיפה1.5 ישראל בחברה כמפורט בסעיף 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות110996676117409/05/2022ויתניה
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 1

.2022 במרס 27אשר פורסמו ביום , 2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות110996676117409/05/2022ויתניה
 (EY)גבאי את קסירר ,פורר,מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

.כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

מינוי מחדש של מר אהוד סמסונוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

מינוי מחדש של מר גד פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 4

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

מינוי מחדש של מר דן פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 5

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

גולדברג כדירקטור בחברה -כידון (מודי)מינוי מחדש של מר מרדכי . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

או תקנון /החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

מינוי מחדש של מר ירון שמיע כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 7

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

מינוי מחדש של מר דן לרר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 8

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

הורד מסדר היוםנגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

ארדמן כדירקטור בחברה לתקופת  (אליק )מינוי מחדש של מר אליעזר . 9

כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

קרן כליפה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה עד ' מינוי מחדש של גב. 10

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

בעד
אנו תומכים לאור היותה נציגה של גוף מוסדי שהינו 

.בעל עניין בחברה

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

מטלון כדירקטור בלתי תלוי בחברה  (מוץ)מינוי מחדש של מר משה . 11

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או 

לפי , או תקנון החברה/עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.המוקדם

בעד
תמיכתנו הינה לאור העובדה כי מדובר במינוי של 

.דירקטור בלתי תלוי



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

מינוי מחדש של מר אבי רייק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד . 12

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

הורד מסדר היוםנגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

.תלויים נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות110996676117409/05/2022ויתניה

 למר 2021אישור תשלום מענק שנתי מיוחד בשיקול דעת בגין שנת . 13

 אלפי 250בסך של ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה , אהוד סמסונוב

בנוסף למענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים ששולם למר סמסונוב , ח"ש

.בהתאם למדיניות התגמול של החברה

נגד
אנו מסתייגים ממענקים בשיקול דעת עבור מי 

.שנמנה על בעלי השליטה בחברה

מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס

אשר , 2021יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת . 1

,  במרץ14ביום , 2021פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 

.("הדוח התקופתי") (2022-01-029473: אסמכתא' מס) 2022

דיון

מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי . 2

עד , רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, את קסירר

יימסר דיווח של דירקטוריון , כמו כן. למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור 

.ככל שהיו כאלה, שירותים נוספים

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

נגדאישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל לדירקטור בחברה. 3מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדאישור מינויו מחדש של מר רן ארנון לדירקטור בחברה. 4מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדאישור מינויו מחדש של מר גיא אלדר לדירקטור בחברה. 5מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדאישור מינויו מחדש של מר שחר רניה לדירקטור בחברה. 6מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדאישור מינויו מחדש של מר אלעד ורד לדירקטור בחברה. 7מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדאישור מינויו מחדש של מר מייקי בן ארי לדירקטור בחברה. 8מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדורדית גונדטר דרוקמן לדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 9מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו מחדש של מר רוני בר און לדירקטור בלתי תלוי בחברה. 10מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןבעד לדוח האסיפה1.4אישור התקשרות בהסכם ריטיילורס כמפורט בסעיף . 11מניות1178714009/05/2022טרמינל איקס

.אנו מוצאים את תיקון ההסכם כמקובלבעדתיקון הסכם השותפות והסכם הנאמנות. 1יחידת השתתפות232017401520809/05/2022ישראמקו יהש

בעדהגדלת ההון הרשום של החברה. 1מניות11086383582109/05/2022מירלנד
אנו סבורים כי מדובר בהליך המהווה חלק בלתי 

.נפרד מניהול עסקיה השוטפים של החברה 

מניות11086383582109/05/2022מירלנד
 (Pre-Emptive)וויתור על זכויות המצרנות  (Disapplying)אי הפעלה . 2

. של חוק החברות הקפריסאי 59A- ו60Bבהתאם לסעיף 
בעד

אנו סבורים כי יש לאפשר לדירקטוריון את הגמישות 

.הניהולית בגיוס הון לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדאימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה. 3מניות11086383582109/05/2022מירלנד
התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

נגדל החברה"עדכון תנאי העסקה של מנכ. 4מניות11086383582109/05/2022מירלנד
התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1175561009/05/2022ביונ תלת מימד
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

2021,  בדצמבר31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1175561009/05/2022ביונ תלת מימד
כרואה , (ח"רו, קסלמן וקסלמן) PwC Israelמינוי מחדש של משרד . 2

החשבון המבקר של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

נגדאישור מינוי מחדש של מר דניאל פייר איושה לכהונה כדירקטור בחברה. 3מניות1175561009/05/2022ביונ תלת מימד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג 

.הקיים בחברה

נגדאישור מינוי מחדש של מר רן משה בלבוס כדירקטור בחברה. 4מניות1175561009/05/2022ביונ תלת מימד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג 

.הקיים בחברה

מניות1175561009/05/2022ביונ תלת מימד
ל "מנכ,  למר רן ברמן2022אישור יעדים למתן מענקים בגין שנת . 5

ודירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה
בעד

אשר , היעדים מבוססים על יעדים ניתנים למדידה

.נקבעו על פי מטרות החברה

דיון2021- הצגת הדוחות השנתיים למניות52201136895010/05/2022כפרית



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבחירה של איציק שריר לדירקטור בלתי תלוי. 2מניות52201136895010/05/2022כפרית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבחירת עמוס ענתות לדירקטור. 3מניות52201136895010/05/2022כפרית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבחירה מחדש של רפאל עדס לדירקטור. 4מניות52201136895010/05/2022כפרית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבחירה מחדש של עמוס בוכובזה לדירקטור. 5מניות52201136895010/05/2022כפרית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבחירה מחדש של נעם שטהל לדירקטור. 6מניות52201136895010/05/2022כפרית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבחירה מחדש של אורי אפשטיין לדירקטור. 7מניות52201136895010/05/2022כפרית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבחירה מחדש של אביב קוץ לדירקטור. 8מניות52201136895010/05/2022כפרית

מניות1183748010/05/2022יוזרוואי
מירב דודק לתפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה ואישור ' מינוי גב. 1

זכאותה לגמול
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה. 2מניות1183748010/05/2022יוזרוואי

מניות1183748010/05/2022יוזרוואי
ר "אבן בהסכם למתן שירותי יו- יעל הר' אישור התקשרות החברה עם גב. 3

דירקטוריון
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1183748010/05/2022יוזרוואי
בהסכם , דירקטור בחברה, אישור התקשרות החברה עם מר יצחק זקן. 4

ייעוץ עם החברה והענקת גמול הוני עבורו
בעד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

'' בהתאם לס, למדיניות שכר דירקטורים ודחצים

 למדיניות4.2.8

מניות111768843559710/05/2022אלון גז

לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר קויש כדירקטור חיצוני בחברה . 1

לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית 

 לדוח 2לפרטים נוספים ראו סעיף . (16.5.2022שלוש שנים החל מיום , קרי)

.זימון האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות256016282791010/05/2022פורמולה מערכות

1 .To re-elect Mr. Marek Panek to the Company’s board of 

directors (the “Board”), to hold office until the Company’s next 

annual general meeting of shareholders and until his successor 

is duly elected

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות256016282791010/05/2022פורמולה מערכות

2 .To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office 

until the Company’s next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות256016282791010/05/2022פורמולה מערכות

3 .To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until 

the Company’s next annual general meeting of shareholders and 

until his successor is duly elected

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות256016282791010/05/2022פורמולה מערכות

4 .To elect Mr. Tomer Jacob as an external director who will 

serve on the Board for a three-year term pursuant to the Israeli 

Companies Law, 5759-1999 (the “Companies Law”), and to 

approve the terms of his compensation

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות256016282791010/05/2022פורמולה מערכות

5 .To elect Ms. Relly Danon as an external director who will 

serve on the Board for a three-year term pursuant to the 

Companies Law, and to approve the terms of her compensation

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות256016282791010/05/2022פורמולה מערכות

6 .To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp ;

Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of 

Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent 

registered public accounting firm, and to authorize the Board 

and/or its audit committee to fix the compensation for such 

independent registered public accountants

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות108235342762710/05/2022סאני תקשורת
לדוח זימון ' אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח א. 1

האסיפה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות108235342762710/05/2022סאני תקשורת
 2021ח בגין שנת " אלפי ש80אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגובה . 2

מר גדי טילבור, ל הכספים של החברה"לסמנכ
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות108235342762710/05/2022סאני תקשורת
 2021ח בגין שנת " אלפי ש89אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגובה . 3

מר יוסי חלפון, ל התפעול של החברה"לסמנכ
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות108235342762710/05/2022סאני תקשורת
 2021ח בגין שנת " אלפי ש62אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגובה . 4

מר ערן לוי, ל המכירות המשותף של החברה"לסמנכ
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות108235342762710/05/2022סאני תקשורת
 2021ח בגין שנת " אלפי ש62אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגובה . 5

מר רועי פדידה, ל המכירות המשותף של החברה"לסמנכ
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות3930179228010/05/2022ראלקו
 (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)דיון בדוח התקופתי של החברה 

.2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות3930179228010/05/2022ראלקו
לרואה חשבון המבקר ' זהר ושות, אלמגור, מינוי מחדש את משרד בריטמן. 2

.של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות3930179228010/05/2022ראלקו
לתקופת , מר ירון רוזיאק, למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה. 3

.כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות3930179228010/05/2022ראלקו
לתקופת , מר יוסף דנאל, למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה. 4

.כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות3930179228010/05/2022ראלקו

עינב חן מסלוש ' גב, למנות מחדש את הדירקטורית המכהנת בחברה. 5

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של , נסומה

.החברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות3930179228010/05/2022ראלקו

שאינם בעלי שליטה )תכנית תגמול ושימור לנושאי משרה של החברה . 6

ח במסגרתה ישולמו מענקים חד פעמיים " מיליון ש2בהיקף כולל של  (בה

לנושאי משרה בחברה בחריגה מהתקרות הקבועות במדיניות התגמול 

מר אילן מזרחי וסכום , ל החברה"ח למנכ"מיליון ש: הקיימת כמפורט להלן

ל מכירות ומר אליהו "סמנכ, ה צחי מזרחי"ח לכל אחד מה" אלפי ש500של 

אמיתי מנהל הכספים

נגד

הינה , ל החברה"עלות התגמול עבור מנכ, לדידנו

גבוהה ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס 

לים אחרים מחברות בעלות היקפי "לשכרם של מנכ

.פעילות דומים

דיון2021 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף

מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף

 כמשרד רואי BDO- מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 2

, החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף

, מר מרדכי יוחננוב, ר דירקטוריון החברה"לאשר את מינויו מחדש של יו. 3

כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות 

החברה

נגד

אנו , בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי תקין

ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם קרובי 

מעל שליש מהיקף , משפחה של בעל השליטה

.לרבות בעל השליטה עצמו, הדירקטורים



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף
לאשר את מינויו מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד . 4

לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה
נגד

אנו , בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי תקין

ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם קרובי 

מעל שליש מהיקף , משפחה של בעל השליטה

.לרבות בעל השליטה עצמו, הדירקטורים

מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף
שרית יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת ' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 5

עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה
נגד

אנו , בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי תקין

ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם קרובי 

מעל שליש מהיקף , משפחה של בעל השליטה

.לרבות בעל השליטה עצמו, הדירקטורים

מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף
לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד . 6

לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה
נגד

אנו , בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי תקין

ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם קרובי 

מעל שליש מהיקף , משפחה של בעל השליטה

.לרבות בעל השליטה עצמו, הדירקטורים

מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף
אתי לנגרמן כדירקטור בחברה וזאת עד ' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 7

לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדל החברה"משנה למנכ, הענקת מענק מיוחד למר אלעד חרזי. 8מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעדל הכספים של החברה"סמנכ, הענקת מענק מיוחד למר עוז יוסף. 9מניות11612641270271011/05/2022יוחננוף
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות109428316512111/05/2022ברימאג דיגיטל
הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה 

2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיון

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטיין. 2מניות109428316512111/05/2022ברימאג דיגיטל



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדבסקי'מינוי מחדש של הדירקטור יוסף זרז. 3מניות109428316512111/05/2022ברימאג דיגיטל

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור משה קטן. 4מניות109428316512111/05/2022ברימאג דיגיטל

מניות109428316512111/05/2022ברימאג דיגיטל

כרואה החשבון ', מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות. 5

והסמכת , המבקר של החברה לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות109428316512111/05/2022ברימאג דיגיטל

חברה בת , מ"אישור הארכת התקשרותה של ברימאג מערכות בע. 6

עם מר אבי זילברשטיין , ("ברימאג מערכות")באחזקה מלאה של החברה 

ר דירקטוריון החברה "יו, בנו של מר שאול זילברשטיין, ("אבי זילברשטיין")

בהסכם העסקה בתפקיד מנהל תחום , ("זילברשטיין")ובעל השליטה בה 

למשך תקופה נוספת של שלוש שנים החל , (B2B)מכונות קפה מוסדיות 

 6.1 כמפורט בסעיף , ממועד אישור ההתקשרות האמורה על ידי האסיפה

לדוח זימון האסיפה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

יחידת השתתפות10912489788511/05/2022לפידות חלץ יהש

שלי אמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף ' אישור מינויה של גב. 1

הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל במועד אישור 

.האסיפה

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 1

2020 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה לתקופת . 4

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר רועי דוד כדירקטור בחברה לתקופת . 5

.כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי

לאשר את מינויו מחדש של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה לתקופת . 6

 9המועד בו ישלים תקופת כהונה של , 2022 ביוני 25כהונה נוספת עד ליום 

שנים כדירקטור בלתי תלוי בחברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה . 7

.לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי

חייקין - סומךKPMGלאשר את מינויים מחדש של משרד רואי החשבון . 8

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית ', ושות

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

.שכרם בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידם

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
א לחוק 267אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף . 9

.החברות
נגד

תנאי הסף המוצע נראה לנו כלא מאתגר ביחס 

.לתוצאות החברה

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
, מר תמיר כהן, ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ. 10

.תנאים נלווים ותוכנית מענק שנתי ותגמול הוני, ובכלל זה תגמול קבוע
נגד

תנאי הסף המוצע נראה לנו כלא מאתגר ביחס 

.לתוצאות החברה

מניות1081942420013511/05/2022שיכון ובינוי
בגין , מר תמיר כהן, ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"לאשר מענק נוסף ליו. 11

.2021שנת 
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדר דירקטוריון החברה"אישור הענקת מענק מיוחד ליו. 1מניות109404476322711/05/2022אלקטרה נדלן
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעדל החברה"אישור הענקת מענק מיוחד למנכ. 2מניות109404476322711/05/2022אלקטרה נדלן
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעדל חשבונאות ובקרה של החברה"אישור הענקת מענק מיוחד לסמנכ. 3מניות109404476322711/05/2022אלקטרה נדלן
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעדר דירקטוריון החברה"אישור העמדת הלוואה ליו. 4מניות109404476322711/05/2022אלקטרה נדלן
ההלוואה המוצעת נראית לנו כסבירה בהתאם 

.לנימוקיה של החברה

בעדל החברה"אישור העמדת הלוואה למנכ. 5מניות109404476322711/05/2022אלקטרה נדלן
ההלוואה המוצעת נראית לנו כסבירה בהתאם 

.לנימוקיה של החברה

מניות109404476322711/05/2022אלקטרה נדלן

 (לרבות דירקטורים חיצוניים)אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים . 6

או בחברות /ונושאי משרה המכהנים בחברה ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו

ל החברה ולמעט לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם "למעט מנכ, קשורות

או קרוביהם/בעלי השליטה בחברה ו

בעד
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות109404476322711/05/2022אלקטרה נדלן

ל החברה וכן לדירקטורים ונושאי משרה "אישור הענקת כתב פטור למנכ. 7

או שיכהנו מעת /או קרוביהם המכהנים ו/שהינם מבעלי השליטה בחברה ו

ה דניאל זלקינד ומיכאל "לה, או בחברות קשורות ובכלל זה/לעת בחברה ו

זלקינד

בעד
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות1087022132447612/05/2022פוקס

אשר , 2021יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת . 1

,  במרץ27ביום , 2021פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 

.("הדוח התקופתי") (2022-01-035011: אסמכתא' מס) 2022

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1087022132447612/05/2022פוקס

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי . 2

עד , רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, את קסירר

יימסר דיווח של דירקטוריון , כמו כן. למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור 

.ככל שהיו כאלה, שירותים נוספים

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעדאישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן לדירקטור בחברה. 3מניות1087022132447612/05/2022פוקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל לדירקטור בחברה. 4מניות1087022132447612/05/2022פוקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדציפי קורן לדירקטורית בלתי תלויה' אישור מינויה מחדש של גב. 5מניות1087022132447612/05/2022פוקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו של מר ישי פוקס לדירקטור בחברה. 6מניות1087022132447612/05/2022פוקס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1087022132447612/05/2022פוקס
 3צ לתקופת כהונה שלישית בת "הארכת כהונתו של מר דני רימוני כדח. 7

שנים
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1087022132447612/05/2022פוקס

אישור תיקון חד פעמי למדיניות התגמול בדבר מענק מיוחד וחד פעמי . 8

ח אשר ישולם למספר נושאי משרה בחברה " מיליון ש1.6בסך כולל של 

 (ח לנושא משרה" אש400-ולא יותר מ) 2021מעבר למענק השנתי בגין 

 לדוח אסיפה1.5כמפורט בסעיף 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1087022132447612/05/2022פוקס

משנה , ח למר אלעד ורד" אש400אישור מענק מיוחד וחד פעמי בסך של . 9

בחריגה )ל בתחום הרכש והלוגיסטיקה וקרוב של בעל שליטה "למנכ

 לדוח אסיפה1.6כמפורט בסעיף  (ממדיניות התגמול

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות126011551429712/05/2022גזית גלוב

י 'מוצע לאשר את שינוי שם החברה לג: שינוי שם החברה פרטים: הנושא. 1

או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי  (G City Ltdבאנגלית )מ "סיטי בע

מ "י סיטי בע'לשנות את שם החברה לשם ג: ההחלטה. רשם החברות

או לכל שם דומה או אחר שיאושר על ידי רשם  (G City Ltdבאנגלית )

וכן ולתקן את תקנון החברה אשר ישקף את שינוי שם החברה כפי , החברות 

.שיאושר על ידי רשם החברות

בעד
אין בשינוי השם כדי לפגוע בבעלי מניות המיעוט 

.בחברה

מניות126011551429712/05/2022גזית גלוב

המכהן כדירקטור , אישור תנאי כהונתו של מר מודי קניגסברג: הנושא. 2

מר מודי : פרטים. בגין כהונתו כדירקטור בגזית ברזיל, חיצוני בחברה

. 2022 בינואר 1קניגסברג מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 

לדוח התקופתי לשנת '  בפרק ד26ראו תקנה , לפרטים אודות מר קניגסברג

-2022-01: אסמכתא' מס) 2022 במרץ 23 כפי שפורסם ביום 2021

אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך , "(הדוח התקופתי )"(033577

לפרטים אודות הגמול שלו זכאי מר קניגסברג החל ממועד תחילת . ההפניה

וכן לגמול שלו יהיה זכאי מר קניגסברג החל , 2022,  במאי1כהונתו ועד ליום 

, לדוח התקופתי'  בפרק ד21לתקנה ' ראו סעיף יא, 2022,  במאי1מיום 

זכאי מר קניגסברג , כמו כן. אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה

לכיסוי חבותו בביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן להתחייבות לפטור 

אשר המידע הכלול בה מובא , א לדוח התקופתי29כמפורט בתקנה , ושיפוי

מאחר ומר קניגסברג מונה לכהונה כדירקטור . כאן על דרך ההפניה

: להלן)הפעילה בברזיל , בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה

בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו של מר , מוצע לאשר, ("גזית ברזיל"

תשלום גמול בגין כהונתו בדירקטוריון גזית, קניגסברג בגזית ברזיל

בעד
החברה בת הינה חברה בבעלות מלאה של החברה 

.כך שאיננו מוצאים ניגוד עניינים בכהונה זו

מניות11022358341912/05/2022סולגרין

מר גל , ר דירקטוריון החברה" ליו2021אישור תשלום מענק שנתי בגין שנת 

ח וזאת לאור תרומתו הרבה לחברה במהלך " אלפי ש300בסך של , בוגין

2021שנת 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11022358341912/05/2022סולגרין

, מר תום שפרן, ל החברה" למנכ2021אישור תשלום מענק שנתי בגין שנת 

 (3)בנוסף למענק בשיקול דעת בגובה של שלוש )ח " אלפי ש100בסך של 

אשר תשלומו אושר על , ח ברוטו" אלפי ש150משכורות חודשיות בסך של 

ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה 

וזאת לאור תרומתו הרבה לחברה במהלך שנת  (ח" אלפי ש250ובסך הכל 

2021

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11022358341912/05/2022סולגרין

ל "ל וסמנכ" למשנה למנכ2021אישור תשלום מענק שנתי בגין שנת . 3

בנוסף )ח " אלפי ש107.5בסך של , מר גיא ליברמן, הכספים של החברה

משכורות חודשיות בסך של  (3)למענק בשיקול דעת בגובה של שלוש 

אשר תשלומו אושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון , ח" אלפי ש142.5

 (ח" אלפי ש250החברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובסך הכל 

2021וזאת לאור תרומתו הרבה לחברה במהלך שנת 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11022358341912/05/2022סולגרין
ר " ליו2022אישור קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת . 4

מר גל בוגין, דירקטוריון החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות4240102922912/05/2022בליץ

אורית ברזילי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית ' מינוי מחדש של גב. 1

אורית ברזילי לכהונה כדירקטורית חיצונית ' מוצע למנות מחדש את גב

כמפורט , שנים (3)בת שלוש  (שלישית)בחברה לתקופת כהונה נוספת 

ברזילי לכהונה כדירקטורית ' הצהרתה של גב.  לדוח זימון האסיפה2בסעיף 

 לחוק 241-ו (א)ב224כנדרש על פי הוראות סעיפים , חיצונית בחברה

ברזילי הוערכה על ידי ' גב. לדוח זימון האסיפה' ב כנספח א"החברות מצ

בהתאם לתקנות , דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית )החברות 

על סמך , וזאת בין היתר, 2005-ו"תשס, (ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

ברזילי ' גב, בכפוף למינויה באסיפה. ניסיונה וכישוריה כפי שנמסרו לחברה

תמשיך להיות זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי 

ולגמול השתתפות בגובה הסכום המרבי האפשרי בהתאם לתקנות החברות 

תקנות ") 2000- ס"תש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)

ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא , כפי שיתעדכן מעת לעת, ("הגמול

ברזילי ' גב, כמו כן. ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול, מעת לעת

תמשיך להיות זכאית להיכלל בהסדר ביטוח נושאי משרה בחברה

עברבעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1136829015/05/2022אלמוגים החזקות

 20אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה על פי תיקון . 1

לחוק החברות לאשר את השינויים למדיניות התגמול של נושאי המשרה 

על מי .  לדוח הזימון המצורף2.1אשר עיקריהם מפורטים בסעיף , בחברה

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

אם יש לו עניין אישי באישור , או על גבי כתב ההצבעה, ההצבעה באסיפה

בעל ; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. ההחלטה אם לאו

העדרה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; עניין אישי

.של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1136829015/05/2022אלמוגים החזקות

לית החברה לאשר מענק מיוחד "אישור מענק מיוחד בשיקול דעת למנכ. 2

 פעמים הגמול 4 בסך של 2021בגין שנת , לית החברה"מנכ, מיכל גור' לגב

על מי שיש לו עניין אישי . ח " אלפי ש300בסכום של , החודשי הקבוע

לפיו על , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , בנושא

או על , בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, גבי כתב ההצבעה

נושא משרה ; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: מניה לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; בכירה

.תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

בעד
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1136829015/05/2022אלמוגים החזקות

לית פיתוח עסקי ותחום "אישור שינוי תנאי ההעסקה של סמנכ. 3

בתו של בעל שליטה בחברה בכפוף לאישורה של , ההתחדשות העירונית

 אשר על סדר יומה של 1' כמפורט בנושא מס, מדיניות התגמול המעודכנת

בתו של מר , נוי דותן' לאשר את השינויים בתנאי העסקתה של הגב, האסיפה

לית פיתוח עסקי "בתפקיד סמנכ, מבעלי השליטה בחברה, עמי בר משיח

 לדוח הזימון 2.3והכל כמפורט בסעיף , ותחום ההתחדשות העירונית

 לחוק 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. המצורף

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע , בשינויים המחויבים, החברות

אם יש לו עניין , או על גבי כתב ההצבעה, לחברה לפני ההצבעה באסיפה

בעל שליטה : על בעל מניה לציין האם הוא. אישי באישור ההחלטה אם לאו

מי שלא סימן . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בחברה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו /קיומה

.במניין

נגד
ככלל נתמוך במענק מותנה , בהתאם למדיניותנו

. מהרכיב הקבוע%100ביצועים שאינו עולה על 

בעדורד קרין כדירקטורית חיצונית בחברה' אישרור מינוייה של גב. 1מניות1184381015/05/2022מור גמל פנסיה
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

בעדושרה בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה' אישרור מינוייה של גב. 2מניות1184381015/05/2022מור גמל פנסיה
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

הורד מסדר היוםאברהם שמחון כדירקטור חיצוני בחברה' מינויו של פרופ. 3מניות1184381015/05/2022מור גמל פנסיה

יחידת השתתפות114196953112215/05/2022נאוויטס פטרו

לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו . 1

וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון , במפורט בהסכם השותפות

למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה , השותף הכללי ביחס לכל פרויקט

. לדוח הזימון2.1וכמפורט בסעיף 

.ההסכם המוצע הינו לטובת השותפותבעד

יחידת השתתפות114196953112215/05/2022נאוויטס פטרו

כמפקח השותפות לתקופת כהונה ' למנות את משרד פאהן קנה ושות. 2

 ולאשר כי יהיה זכאי לקבל 20.6.2022 שנים החל מתאריך 3נוספת בת 

כמפורט בסעיף , (מ"בתוספת מע)ב " דולר ארה4,000שכר חודשי בסך של 

. לדוח הזימון2.2

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

יחידת השתתפות114196953112215/05/2022נאוויטס פטרו

 משכורות חודשיות ברוטו למר חנן וולף 14.6לאשר הענקת בונוס של . 3

וכמפורט , בהתאם להוראות מדיניות התגמול, ( אלפי דולר400- בסך של כ)

. לדוח הזימון2.3בסעיף 

.המענק המוצע הינו סביר ביחס לביצועיםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11051392302316/05/2022ש-מובייל מקס
מ ובעלי "אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם באבלס מותגים בע. 1

.מניותיה ואישור ההחלטות הנלוות להסכם המיזוג כמקשה אחת
נגד

הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע מדיניות התגמול 

.של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.ר דירקטוריון בחברה"מינויו של מר רונן טויטו כיו. 2מניות11051392302316/05/2022ש-מובייל מקס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינויו של מר יודי לזר כדירקטור בחברה. 3מניות11051392302316/05/2022ש-מובייל מקס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינויו של מר יצחק שלום פריד כדירקטור בחברה. 4מניות11051392302316/05/2022ש-מובייל מקס

נגד.מינויו של מר אהרון נחום כדירקטור בחברה. 5מניות11051392302316/05/2022ש-מובייל מקס
אנו סבורים כי הדירקטור אינו בעל ההשכלה והניסיון 

הדרושים למילוי תפקיד דירקטור בחברה ציבורית

מניות114057348418816/05/2022מניבים ריט

ניתן . 2021הצגה ודיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1

 17.3.2022 אשר פורסם ביום 2021לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות 

.(2022-01-031087אסמכתא )מ "אביב בע-ערך בתל

דיון

מניות114057348418816/05/2022מניבים ריט
כמשרד רואי  (BDO)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 2

.החשבון המבקר של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות114768545160016/05/2022כלל משקאות

לאשר כמקשה אחת את התקשרות החברה בהסכם מיזוג בדרך של . 1

וכן עם חברים נוספים . מ.החלפת מניות עם כרמל עם הפנים קדימה ש

מ אשר "צ וזכרון יעקב בע"באגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל

וכן לאשר את כל , על מכלול תנאיו ונספחיו, (ככל שיצטרפו)יבחרו להצטרף 

לדוח ' ט עד ' א ההתקשרויות הנלוות להסכם וההחלטות המפורטות בסעיפים 

ובכלל כך להסמיך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה , זימון האסיפה

לבצע בשם החברה את הפעולות הנדרשות לצורך מימוש זכויות והתחייבויות 

והכל בהתאם לתנאים , החברה על פי ההסכם לאחר מועד השלמתו

המפורטים בדוח זימון האסיפה

בעד
התנאים המוצעים בעסקה נראים לנו כסבירים ביחס 

.לגודל החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדהגדלת ההון הרשום של החברה. 1מניות11086383582116/05/2022מירלנד
אנו סבורים כי מדובר בהליך המהווה חלק בלתי 

.נפרד מניהול עסקיה השוטפים של החברה 

מניות11086383582116/05/2022מירלנד
 (Pre-Emptive)וויתור על זכויות המצרנות  (Disapplying)אי הפעלה . 2

. של חוק החברות הקפריסאי 59A- ו60Bבהתאם לסעיף 
בעד

אנו סבורים כי יש לאפשר לדירקטוריון את הגמישות 

.הניהולית בגיוס הון לחברה

הורד מסדר היוםנגדאימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה. 3מניות11086383582116/05/2022מירלנד
התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

הורד מסדר היוםנגדל החברה"עדכון תנאי העסקה של מנכ. 4מניות11086383582116/05/2022מירלנד
התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ

ורד בירון שרביט כדירקטורית חיצונית בחברה ' מינוי מחדש של גב. 1

 10 ועד ליום 2022 ביולי 11 שנים החל מיום 3לתקופת כהונה נוספת של 

. לדוח הזימון1כמפורט בסעיף ;  ואת התגמול המגיע לה2025ביולי 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ
החל ממועד , ורד בירון שרביט' אישור הענקת כתב שיפוי ופטור לגב. 2

. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , מינויה
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר ניר מנדלבוים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 3

 2025 ביולי 10 ועד ליום 2022 ביולי 11 שנים החל מיום 3כהונה נוספת של 

. לדוח הזימון3כמפורט בסעיף ; ואת התגמול המגיע לו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ
, החל ממועד מינויו, אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר ניר מנדלבוים. 4

. לדוח הזימון4כמפורט בסעיף 
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 5

 5כמפורט בסעיף , למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.לדוח הזימון

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 6

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו 

. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ
, החל ממועד מינויו, אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר אלון בכר. 7

. לדוח הזימון6כמפורט בסעיף 
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה . 8

הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו כמפורט בסעיף 

.לדוח הזימון5

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ
, החל ממועד מינויו, אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר צבי טרופ. 9

. לדוח הזימון6כמפורט בסעיף 
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ

ר "ל ויו"המכהן בתפקיד מנכ, אישור הארכת כפל כהונה של מר רןו הדסי. 10

בהתאם להוראות , לתקופה של שלוש שנים נוספות, דירקטוריון החברה

. לדוח הזימון7כמפורט בסעיף , לחוק החברות (ג)121סעיף 

בעד
בשים לב , אנו מקבלים את נימוקיה של החברה

.לגודל החברה ופעילותה

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ
ל "ר הדירקטוריון ומנכ"אישור תנאי העסקתו של מר רון הדסי בתפקיד יו. 11

. לדוח הזימון8כמפורט בסעיף , החברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ
 לדוח 9כמפורט בסעיף , אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר רון הדסי. 12

.הזימון
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ

גבאי את קסירר , פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 13

לתקופת כהונה נוספת עד למועד , כרואה החשבון המבקר של החברה

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו כמפורט 

. לדוח הזימון10בסעיף 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות47401518148316/05/2022ש-אלביט טכנ
 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 14

2021
דיון

בעדרונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה לראשונה של הגב. 1מניות63901385446016/05/2022דיסקונט השקעות
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות63901385446016/05/2022דיסקונט השקעות
אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה . 2

שנים (3)בת שלוש  (שלישית)לתקופה נוספת 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

2021בדצמבר 
דיון

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדאישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברה. 2מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

נגדשרונה שניצר כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 3מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה. 4מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדארנה טופל כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 5מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 6מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברה. 7מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

נגדרבקה בן עזר כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 8מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה. 9מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדעדי מאייר כדירקטור בחברה' מינוי מחדש של הגב. 10מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר זכריה עודד כדירקטור בחברה. 11מניות7160193186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

2021בדצמבר 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדאישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברה. 2מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

נגדשרונה שניצר כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 3מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה. 4מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדארנה טופל כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 5מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה. 6מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברה. 7מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

נגדרבקה בן עזר כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 8מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה. 9מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדעדי מאייר כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 10מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי מחדש של מר זכריה עודד כדירקטור בחברה. 11מניות7160353186916/05/2022מטעי הדר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

כמו כן שיעור בני המשפחה , מהסף הנדרש על ידנו

.בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות1162775016/05/2022ריט אזורים ליוי

מניות1162775016/05/2022ריט אזורים ליוי

כרואה , רואי חשבון' למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום , החשבון המבקר של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע , האסיפה הכללית השנתית הבאה

.את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.מדיניות התגמול תואמת את מדיניותנובעדאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. 3מניות1162775016/05/2022ריט אזורים ליוי

מניות1162775016/05/2022ריט אזורים ליוי
 (שאינו דירקטור חיצוני)הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור . 4

בדירקטוריון החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1162775016/05/2022ריט אזורים ליוי
, מר ערן ענבים, ל החברה"אישור הענקת מענק שנתי בשיקול דעת למנכ. 5

2021בגין שנת 
.אנו סבורים כי המענק המוצע הינו סביר בהיקפובעד

מניות1140300017/05/2022קומפיולאב
ר "יו, ל"מנכ, אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר גדעון ימפולסקי. 1

ובעל השליטה בחברה, הדירקטוריון
נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממענק בשיקול 

.דעת עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1140300017/05/2022קומפיולאב
גיסו של מר גדעון , אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר דב שיינפלד. 2

ימפולסקי
בעד

המענק דומה למענקים שחולקו לנושאי משרה 

.שאינם קרובים לבעל השליטה

מניות1140300017/05/2022קומפיולאב
רעייתו של מר , גילה ימפולסקי' אישור הענקת מענק בשיקול דעת לגב. 3

גדעון ימפולסקי
נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממענק בשיקול 

.דעת עבור בעל שליטה או קרובו

מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס

דוח הדירקטוריון של , הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה

לרבות שכרו של רואה החשבון המבקר של , החברה על מצב ענייני התאגיד

והדוח השנתי , החברה בגין פעולות ביקורת ושכרו בגין פעולות נוספות

.2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  (במתכונת ועדת ברנע)התקופתי 

דיון

מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס

כרואה החשבון המבקר של ,  זיו האפטBDOח "מינוי מחדש של משרד רו. 2

החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה 

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

נגד.מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 3מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.( בלבד25%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

נגד.מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 4מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.( בלבד25%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

נגד.מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 5מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.( בלבד25%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 6

.בחברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.( בלבד25%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 7מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.( בלבד25%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 8

.בחברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.( בלבד25%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
רבקה גרנות לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית ' מינוי מחדש של גב. 9

.בחברה לתקופה של שלוש שנים
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
יושב ראש , אישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר חיים שני. 10

לתקופה נוספת בת שלוש שנים, דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המענק אותו מצאנו 

.כלא מתמרץ במידה מספקת

מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס

יושב ראש , אישור מחדש של תנאי השירות של מר עמית בן צבי. 11

מבעלי השליטה , דירקטוריון פעיל משותף שותף ונושא משרה בקבוצת פימי

.לתקופה נוספת בת שלוש שנים, בחברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המענק אותו מצאנו 

.כלא מתמרץ במידה מספקת

נגד.אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה. 12מניות108383117740517/05/2022יוניטרוניקס
נוסח כתב הפטור ותנאי הפרישה אינם תואמים את 

.מדיניותנו

דיון2021 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום מניות108782446845517/05/2022אל על

מניות108782446845517/05/2022אל על

כרואה החשבון ', למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרם 

בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108782446845517/05/2022אל על

לתקופת , ר הדירקטוריון"יו, לאשר מינוי מחדש של מר עמיקם בן צבי. 3

כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועד למועד 

האסיפה הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108782446845517/05/2022אל על

, ר הדירקטוריון"סגן יו, ניל רוזנברג' לאשר מינוי מחדש של מר קנת. 4

לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועד 

למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108782446845517/05/2022אל על

לתקופת , ר הדירקטוריון"סגן יו, לאשר מינוי מחדש של מר דרל הגלר. 5

כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועד למועד 

האסיפה הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108782446845517/05/2022אל על

ייסון גרינבלט לתקופת כהונה נוספת שתחל 'לאשר מינוי מחדש של מר ג. 6

עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108782446845517/05/2022אל על

אנגלמן לתקופת כהונה נוספת  (מוטי)לאשר מינוי מחדש של מר מרדכי . 7

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה 

הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108782446845517/05/2022אל על

לתקופת כהונה נוספת  (ת"דב)ר אמנון שרייבר "לאשר מינוי מחדש של ד. 8

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה 

הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות108782446845517/05/2022אל על

לתקופת כהונה נוספת  (ת"דב)לאשר מינוי מחדש של מר גבריאל מימון . 9

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה 

הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

דיון2021-ו2020ים ?דיון בדוחות התקופתיים לשנמניות114258730883518/05/2022הולמס פלייס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו"מינוי מחדש של משרד רוה. 2מניות114258730883518/05/2022הולמס פלייס

נגדמינוי מחדש של מר דניאל בן רעי לדירקטור בחברה. 3מניות114258730883518/05/2022הולמס פלייס
ככלל אנו נמליץ להתנגד למנגנון של דירקטוריון 

.מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

נגדמינוי מחדש של מר יוסף עליאש כדירקטור בחברה. 4מניות114258730883518/05/2022הולמס פלייס
ככלל אנו נמליץ להתנגד למנגנון של דירקטוריון 

.מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

נגדגברת קרן שתוי, לית החברה"אישור הקצאה פרטית למנכ. 5מניות114258730883518/05/2022הולמס פלייס
כמות המניות החסומות המוצעות חורגות ממדיניותנו 

.ועל כן לא נוכל לתמוך בתגמול ההוני המוצע

בעדגברת קרן שתוי, לית החברה"אישור תיקון תנאי העסקתה של מנכ. 6מניות114258730883518/05/2022הולמס פלייס
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1166974018/05/2022משק אנרגיה

מינוי מר גיל שינה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתחל במועד מינויו . 1

על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד למועד האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות1166974018/05/2022משק אנרגיה

יק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתחל במועד 'מינוי מר רון רוגוז. 2

מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד למועד 

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות1166974018/05/2022משק אנרגיה

מינוי מר דורון סט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתחל במועד מינויו . 3

על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד למועד האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המענק אותו מצאנו 

.כלא מתמרץ במידה מספקת



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1166974018/05/2022משק אנרגיה

מינוי מר אלון פלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתחל במועד מינויו . 4

על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד למועד האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

.אנו מוצאים את תיקון ההסכם כמקובלבעדתיקון הסכם השותפות והסכם הנאמנות. 1יחידת השתתפות232017401520819/05/2022ישראמקו יהש

מניות1100957113010419/05/2022אבגול
לאשר את מינויו של מר בן הראל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 1

.שנים (3)של שלוש 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1100957113010419/05/2022אבגול
לאה כרמל גורן כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של הגב. 2

.שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדRe-Election of Director - Ducau. . 1מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדRe-Election of Director - Bonnier. . 2מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדRe-Election of Director - Charney. . 3מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדRe-Election of Director - Cohen. . 4מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדRe-Election - Fine. . 5מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדRe-Election of Director - Foo. . 6מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדRe-Election of Director - Kaufman. . 7מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדRe-Election of Director - Sen. . 8מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס

9 . .Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year 

Ending December 31, 2022 and Authorization of Our Directors 

(which may act through the Audit Committee) to Fix Their 

Remuneration

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןנגדTo Authorize the Ordinary Share Issuances. . 10מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס

מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס

11 . .To Authorize the Grant of Awards Under the Kenon 

Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under 

the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the 

Allotment and Issuance of Ordinary Shares

נגד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
12 . .To Approve the Renewal of the Share Purchase 

Authorization
 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1134139393813319/05/2022קנון הולדינגס
13 . .To Approve the Capital Reduction in Respect of the 

Distribution
 למדיניות9'' בהתאם לס, חלוקת דיבידנדבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

ר דירקטוריון "לאשר מחדש את מינויו של מר גבריאל רוטר לתפקיד יו. 1

 (3)למשך שלוש , לחוק החברות (ג)121בהתאם להוראות סעיף , החברה

.2022 ביוני 24שנים בתוקף החל מיום 

בעד
אנו תומכים במוצע לאור שיעור הדירקטורים הבלתי 

.(50%העומד על )תלויים בדירקטוריון 

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

בהתאם , לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר מריאנו קרפ

, ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל-לתנאים שאושרו על

.2022 בינואר 1בתוקף החל מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

בהתאם לתנאים , לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל שני. 3

בתוקף החל , ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל-שאושרו על

.2022 בינואר 1מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

בהתאם , לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניצן ישראלי. 4

, ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל-לתנאים שאושרו על

.2022 בינואר 1בתוקף החל מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

בהתאם , לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא פאוזנר. 5

, ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל-לתנאים שאושרו על

.2022 בינואר 1בתוקף החל מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

בהתאם לתנאים , לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי גבי. 6

בתוקף החל , ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל-שאושרו על

.2022 בינואר 1מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

בהתאם , גיל-לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן בר. 7

, ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל-לתנאים שאושרו על

.2022 בינואר 1בתוקף החל מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

בהתאם , לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית שוק. 8

, ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל-לתנאים שאושרו על

.2022 בינואר 1בתוקף החל מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר אוחיון וכן לחדש את . 9

שנים  (3)ל הכספים של החברה לתקופה בת שלוש "ההתקשרות עימו כסמנכ

.והכל כמפורט בדוח הזימון, 2022 באוגוסט 1החל מיום 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות28001646326919/05/2022קסטרו
בנוסח המצורף , לאשר את התיקונים למדיניות התגמול של החברה. 10

.לדוח זימון האסיפה' כנספח א
.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות36801979883619/05/2022אלקטריאון וירלס
בגין , ל החברה ומבעלי השליטה בה"מנכ, אישור הענקת מענק למר אורן עזר

2021שנת 
נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממענק בשיקול 

.דעת עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה

מניות36801979883619/05/2022אלקטריאון וירלס
המדען הראשי של החברה ומבעלי , אישור הענקת מענק למר חנן רומבק

2021בגין שנת , השליטה בה
נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממענק בשיקול 

.דעת עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה

דיון2021דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת מניות2490116246422/05/2022שיח מדיקל גרופ

בעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר. 2מניות2490116246422/05/2022שיח מדיקל גרופ
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות2490116246422/05/2022שיח מדיקל גרופ
דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית בחברה ' מינוי מחדש של גב. 3

לתקופת כהונה נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות2490116246422/05/2022שיח מדיקל גרופ
מינוי מחדש של מר יחזקאל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2490116246422/05/2022שיח מדיקל גרופ

' ה גב"ה, אישור הענקת כתבי אופציה לא סחירים לדירקטורים החיצוניים. 5

ה "וכן לדירקטור בלתי תלוי מכהן ה, דלית ויכסלבאום ומר יחזקאל כהן

בכפוף למינויים מחדש של הדירקטורים החיצוניים, איתמר אליצור

.התגמול המוצע תואם את מדיניותנובעד

.מדיניות התגמול אינה תואמת את מדיניותנונגדאישור מדיניות תגמול מתוקנת. 1מניות48501138107222/05/2022בונוס ביוגרופ

מניות48501138107222/05/2022בונוס ביוגרופ
ל החברה "מנכ, ר שי מרצקי"אישור חידוש תוקף כתב פטור ושיפוי לד. 2

ובעל השליטה בה
נגד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי אינם תואמים את 

.מדיניותנו

נגדדירקטור בחברה, אישור התקשרות עם מר גיל שפירא. 3מניות48501138107222/05/2022בונוס ביוגרופ
החברה אינ המפרטת את היקף הייעוץ הצפוי במה 

.שמקשה עלינו לבחון את המוצע

נגדמינוי מחדש של מר יוסף רויך כדירקטור בחברה. 4מניות48501138107222/05/2022בונוס ביוגרופ
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה

מניות48501138107222/05/2022בונוס ביוגרופ
כמשרד רואי החשבון , רואי חשבון, לאשר מחדש מינוי של קסלמן וקסלמן. 5

המבקרים של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

דיון2021דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת . 6מניות48501138107222/05/2022בונוס ביוגרופ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן

רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה הצעת ' מינוי מחדש של גב. 1

רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' למנות את גב: ההחלטה

החל ממועד תום תקופת כהונתה הנוכחית , כהונה שלישית בת שלוש שנים

.2022 ביוני 6ביום 

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן

: מינוי מחדש של מר יורם בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה הצעת ההחלטה

למנות את מר יורם בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה 

 ביולי 17החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום , בת שלוש שנים

2022.

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן

ן בהסכם למתן שירותי ייעוץ משפטי "אישור עדכון התקשרות קרדן נדל. 3

ן "לאשר לעדכן את התקשרות קרדן נדל: לקרדן ישראל הצעת החלטה

בהסכם למתן שירותים משפטיים לקרדן ישראל לתקופה שתחילתה במועד 

. לדוח זימון האסיפה3.1בהיקף ובתנאים כמפורט בסעיף , בתמורה, האסיפה

בעד

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

דיון2021ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 4מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן

קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את , ח מבקר"מינוי רו. 5

גבאי את קסירר , פורר, ח קוסט"למנות את משרד רו: הצעת החלטה. שכרו

כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון  (ארנסט יאנג)

.החברה לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן
: מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה. 6

.למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן
למנות : מינוי מחדש של מר אבי שנור כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה. 7

.מחדש את מר אבי שנור כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן
למנות : מינוי מחדש של מר רוני בירם כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה. 8

.מחדש את מר רוני בירם כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן
למנות : מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה. 9

.מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות111844734874522/05/2022קרדן נדלן
: מינוי מחדש של מר אלון וולקן כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה. 10

.למנות מחדש את מר אלון וולקן כדירקטור בחברה
בעד

דיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה. 1מניות11047853762322/05/2022חממה סחר

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה. 2מניות11047853762322/05/2022חממה סחר

מניות11047853762322/05/2022חממה סחר
אישור מינוי מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11047853762322/05/2022חממה סחר
אישור מינוי מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11047853762322/05/2022חממה סחר
אישור מינוי מחדש של מר אליהו חממה כדירקטור בחברה לתקופת . 5

כהונה נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11047853762322/05/2022חממה סחר
תומכת מכירות ואחותו של מר אליהו , שושנה כץ' אישור מענק שנתי לגב. 6

ל החברה ובעל השליטה בה"מנכ, חממה
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11047853762322/05/2022חממה סחר
מנהלת תפעול ובתו של מר אליהו , מורן זרוג' אישור מענק שנתי לגב. 7

ל החברה ובעל השליטה בה"מנכ, חממה
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות11047853762322/05/2022חממה סחר
מנהל המרכז הלוגיסטי של החברה , אישור מענק שנתי למר מרדכי דוד. 8

ל החברה ובעל השליטה בה"מנכ, ובן דודו של מר אליהו חממה
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות11047853762322/05/2022חממה סחר
לית מנהל ומשאבי אנוש "סמנכ, שולמית חממה' אישור מענק שנתי לגב. 9

ל החברה ובעל השליטה בה"מנכ, בחברה ורעייתו של מר אליהו חממה
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח

גבאי את קסירר , פורר, לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

.שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח
לתקופה שסיומה , לאשר מינוי מחדש של הדירקטור מר אתגר סוארי. 3

.בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח
לתקופה , אלבק (שוני)לאשר מינוי מחדש של הדירקטור מר שמשון . 4

.שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח
לתקופה שסיומה בתום , לאשר מינוי מחדש של הדירקטור סער לביא. 5

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח
, (דירקטור בלתי תלוי)לאשר מינוי מחדש של הדירקטור דוד יחיאל שורץ . 6

.לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח

ר נעמי שפירר בלפר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון "למנות את ד. 7

ר "ד. החל ממועד אישור האסיפה, לתקופת כהונה של שלוש שנים, החברה

נעמי שפירר בלפר תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטור 

חיצוני מומחה בגובה הסכומים הקבועים המופיעים בתוספת הרביעית 

-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)לתקנות החברות 

.ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת, 2000

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח

בכפוף , ר נעמי שפירר בלפר"לאשר את הענקת כתבי פטור ושיפוי לד. 8

בנוסחים שניתנו ליתר חברי , למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה

.הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח

 מניות 2,904של , אלבק (שוני)לאשר הענקת תגמול הוני למר שמשון . 9

כאשר , אשר תשוחררנה מחסימה בשמונה מנות שוות, חסומות של החברה

המנה הראשונה תשוחרר מחסימה לאחר שנה ממועד הקצאת המניות 

וכל אחת מהמנות הנותרות תשוחרר מחסימה בתום כל רבעון , החסומות

משבעת הרבעונים העוקבים החל מתום הרבעון בו שוחררה מחסימה המנה 

. לדוח הזימון2.7והכל מפורט בסעיף , הראשונה

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו ממליצים להעניק תגמול הוני 

שאינו מבוסס ביצועים עד לגובה שליש משווי 

.התגמול ההוני

מניות81001056145722/05/2022כהן פיתוח

 מניות 2,904של , אלבק (שוני)לאשר הענקת תגמול הוני למר שמשון . 10

ח בהתאם למנגנון " אלפי ש250בשווי כולל של , חסומות של החברה

. לדוח הזימון2.7המפורט בסעיף 

נגד
אנו ממליצים כי תגמול הוני שאינו מבוסס ביצועים לא 

.יעלה על שליש משווי התגמול ההוני

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדמר עידו אילון, ל החברה המיועד"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 1מניות1177518022/05/2022 דיאם3שלוש 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדר דירקטוריון פעיל"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כיו. 2מניות1177518022/05/2022 דיאם3שלוש 

מניות1178912022/05/2022קיור-אריקה בי

ח לחודש כנגד חשבונית " ש35,000לאשר למר יואב ברק תשלום של . 1

באמצעות חברה בבעלותו בגין מתן שירותי ייעוץ לחברה בעבור היקף משרה 

שאינם במסגרת מדיניות התגמול של החברה, 45%של 

בעד
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1178912022/05/2022קיור-אריקה בי

לאשר התקשרות בעסקה של החברה עם אייגן לשיווק והפצה בלעדית . 2

 להחלקת קמטים ולמיצוק AiGAiN- קוסמטי -של המוצר הרפואי, בישראל

 לדוח זימון 3בתנאים המפורטים בסעיף , עור הפנים והמוצרים הנלווים לו

האסיפה

 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןבעד

מניות11051392302322/05/2022ש-מובייל מקס
מ ובעלי "אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם באבלס מותגים בע. 1

.מניותיה ואישור ההחלטות הנלוות להסכם המיזוג כמקשה אחת
נגד

הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע מדיניות התגמול 

.של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.ר דירקטוריון בחברה"מינויו של מר רונן טויטו כיו. 2מניות11051392302322/05/2022ש-מובייל מקס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינויו של מר יודי לזר כדירקטור בחברה. 3מניות11051392302322/05/2022ש-מובייל מקס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינויו של מר יצחק שלום פריד כדירקטור בחברה. 4מניות11051392302322/05/2022ש-מובייל מקס

נגד.מינויו של מר אהרון נחום כדירקטור בחברה. 5מניות11051392302322/05/2022ש-מובייל מקס
אנו סבורים כי הדירקטור אינו בעל ההשכלה והניסיון 

הדרושים למילוי תפקיד דירקטור בחברה ציבורית

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות1162775022/05/2022ריט אזורים ליוי

מניות1162775022/05/2022ריט אזורים ליוי

כרואה , רואי חשבון' למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום , החשבון המבקר של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע , האסיפה הכללית השנתית הבאה

.את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.מדיניות התגמול תואמת את מדיניותנובעדאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. 3מניות1162775022/05/2022ריט אזורים ליוי

מניות1162775022/05/2022ריט אזורים ליוי
 (שאינו דירקטור חיצוני)הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור . 4

בדירקטוריון החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1162775022/05/2022ריט אזורים ליוי
, מר ערן ענבים, ל החברה"אישור הענקת מענק שנתי בשיקול דעת למנכ. 5

2021בגין שנת 
.אנו סבורים כי המענק המוצע הינו סביר בהיקפובעד

מניות613034294134123/05/2022ישרס
של שלוש שנים  (ראשונה)מינויו של מר עודד שמיר לתקופת כהונה . 1

2022 ביוני 1כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה מיום 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

בעדל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עדי דנה. 2מניות613034294134123/05/2022ישרס
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1173137023/05/2022דניה סיבוס
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות1173137023/05/2022דניה סיבוס
כרואה חשבון מבקר של , לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין. 2

.החברה בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1173137023/05/2022דניה סיבוס
, ר דירקטוריון החברה"למנות מחדש את מר אריאל שפיר כדירקטור וכיו. 3

.בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173137023/05/2022דניה סיבוס
בתוקף עד , למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה. 4

.למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1173137023/05/2022דניה סיבוס
בתוקף עד למועד , למנות מחדש את מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה. 5

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1173137023/05/2022דניה סיבוס
בתוקף עד למועד , למנות מחדש את מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה. 6

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1173137023/05/2022דניה סיבוס

לאשר את התקשרות החברה בעסקה לרכישת זכויות לפידות קפיטל . 7

בפרוייקט הנתיבים המהירים של גוש דן , בעלת השליטה בחברה, מ"בע

.מ"בתוספת מע₪  מיליון 9בתמורה לסך של 

בעד
אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת בעלי המניות 

.בחברה

מניות42501721983823/05/2022צרפתי
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה 

 31.12.2021שהסתיימה ביום 
דיון

מניות42501721983823/05/2022צרפתי

כרואה , רואי חשבון', אלמגור זוהר ושות, למנות מחדש את בריטמן. 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , החשבון המבקר של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, השנתית הבאה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות42501721983823/05/2022צרפתי
ח כמפורט " מיליון ש20 בסך של 2021אישור חלוקת דיבידנד בגין שנת . 3

 . לדוח זימון האסיפה3בסעיף 
בעד

הדיבידנד המוצע נראה לנו כסביר בהתאם 

.לתוצאותיה של החברה

מניות42501721983823/05/2022צרפתי

אישור ואשרור מחדש הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה שהינם בעלי . 4

עניין אישי בהענקתם או שהינם קרובים  שליטה או שלבעלי השליטה בחברה 

לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום , של בעלי השליטה

.  לדוח זימון האסיפה4כמפורט בסעיף , 15.4.2022  

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות42501721983823/05/2022צרפתי

לתקופת , נטלי משה כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה מחדש של גב. 5

 11.7.2022החל מיום , שלוש שנים בת  (כהונה שלישית)כהונה נוספת 

. האסיפה ח זימון " לדו5ולעדכן את תנאי הכהונה וכמפורט בסעיף 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ

ורד בירון שרביט כדירקטורית חיצונית בחברה ' מינוי מחדש של גב. 1

 10 ועד ליום 2022 ביולי 11 שנים החל מיום 3לתקופת כהונה נוספת של 

. לדוח הזימון1כמפורט בסעיף ;  ואת התגמול המגיע לה2025ביולי 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ
החל ממועד , ורד בירון שרביט' אישור הענקת כתב שיפוי ופטור לגב. 2

. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , מינויה
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר ניר מנדלבוים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 3

 2025 ביולי 10 ועד ליום 2022 ביולי 11 שנים החל מיום 3כהונה נוספת של 

. לדוח הזימון3כמפורט בסעיף ; ואת התגמול המגיע לו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ
, החל ממועד מינויו, אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר ניר מנדלבוים. 4

. לדוח הזימון4כמפורט בסעיף 
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 5

 5כמפורט בסעיף , למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.לדוח הזימון

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 6

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו 

. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ
, החל ממועד מינויו, אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר אלון בכר. 7

. לדוח הזימון6כמפורט בסעיף 
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ

מינוי מחדש של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה . 8

הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו כמפורט בסעיף 

.לדוח הזימון5

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ
, החל ממועד מינויו, אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר צבי טרופ. 9

. לדוח הזימון6כמפורט בסעיף 
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ

ר "ל ויו"המכהן בתפקיד מנכ, אישור הארכת כפל כהונה של מר רןו הדסי. 10

בהתאם להוראות , לתקופה של שלוש שנים נוספות, דירקטוריון החברה

. לדוח הזימון7כמפורט בסעיף , לחוק החברות (ג)121סעיף 

בעד
בשים לב , אנו מקבלים את נימוקיה של החברה

.לגודל החברה ופעילותה

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ
ל "ר הדירקטוריון ומנכ"אישור תנאי העסקתו של מר רון הדסי בתפקיד יו. 11

. לדוח הזימון8כמפורט בסעיף , החברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ
 לדוח 9כמפורט בסעיף , אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר רון הדסי. 12

.הזימון
.כתבי השיפוי והפטור אינם תואמים למדיניותנונגד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ

גבאי את קסירר , פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 13

לתקופת כהונה נוספת עד למועד , כרואה החשבון המבקר של החברה

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו כמפורט 

. לדוח הזימון10בסעיף 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות47401518148323/05/2022ש-אלביט טכנ
 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 14

2021
דיון

מניות224014319578523/05/2022כלל עסקי ביטוח

ידי אלרוב לכהונת -מועמד מומלץ על, בחירה ומינוי של מר דוד גרנות . 1

לתקופת כהונה שתחל במועד אישור , (דירקטור שאינו חיצוני)' דירקטור רגיל'

ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתקיים , האסיפה הכללית

שיהיה זכאי לכלל תנאי הכהונה , בכפוף להוראות תקנון החברה, לאחר מינויו

 (ר"למעט היו)והעסקה של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון 

וזאת על אף האמור בהחלטת האסיפה מיום , בהתחשב במאפייני המועמד

. ביחס למספר הדירקטורים בחברה3.1.2021

נגד

אנו סבורים כי מינוי של דירקטורים בחברות ביטוח 

ללא גרעין שליטה ראוי כי יעשה באמצעות תהליך 

.איתור מסודר



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות224014319578523/05/2022כלל עסקי ביטוח

ידי אלרוב לכהונת -מועמד מומלץ על, בחירה ומינוי של מר אהרון פוגל. 2

לתקופת כהונה שתחל במועד אישור , (דירקטור שאינו חיצוני)' דירקטור רגיל'

ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתקיים , האסיפה הכללית

שיהיה זכאי לכלל תנאי הכהונה , בכפוף להוראות תקנון החברה, לאחר מינויו

 (ר"למעט היו)והעסקה של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון 

וזאת על אף האמור בהחלטת האסיפה מיום , בהתחשב במאפייני המועמד

. ביחס למספר הדירקטורים בחברה3.1.2021

נגד

אנו סבורים כי מינוי של דירקטורים בחברות ביטוח 

ללא גרעין שליטה ראוי כי יעשה באמצעות תהליך 

.איתור מסודר

מניות114135796017723/05/2022תמר פטרוליום
 לדוח זימון 3ל כמפורט בסעיף "אישור תנאי כהונתו של מר ערן וקנין כמנכ. 1

האסיפה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר
הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה 

2021,  בדצמבר31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר

' זהר ושות, אלמגור, לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון בריטמן. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעדלאשר את הארכת מינויו של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה. 3מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדלאשר את הארכת מינויו של מר אמיר שרף כדירקטור בחברה. 4מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדלאשר את הארכת מינויו של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה. 5מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדלאשר את הארכת מינויו של מר לואיס קלאפאס כדירקטור בחברה. 6מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר
שירלי שטריפלר כדירקטורית בלתי ' לאשר את הארכת מינויה של גב. 7

תלויה בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסהורד מסדר היוםבעדלאשר מדיניות תגמול חדשה לחברה לשלוש שנים. 8מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר

מניות113995518272223/05/2022מדיפאואר
סיגל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את הארכת כהונתה של גב. 9

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 1

2020 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה לתקופת . 4

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר רועי דוד כדירקטור בחברה לתקופת . 5

.כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי

לאשר את מינויו מחדש של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה לתקופת . 6

 9המועד בו ישלים תקופת כהונה של , 2022 ביוני 25כהונה נוספת עד ליום 

שנים כדירקטור בלתי תלוי בחברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה . 7

.לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי

חייקין - סומךKPMGלאשר את מינויים מחדש של משרד רואי החשבון . 8

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית ', ושות

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

.שכרם בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידם

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
א לחוק 267אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף . 9

.החברות
נגד

תנאי הסף המוצע נראה לנו כלא מאתגר ביחס 

.לתוצאות החברה

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
, מר תמיר כהן, ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ. 10

.תנאים נלווים ותוכנית מענק שנתי ותגמול הוני, ובכלל זה תגמול קבוע
נגד

תנאי הסף המוצע נראה לנו כלא מאתגר ביחס 

.לתוצאות החברה

מניות1081942420013523/05/2022שיכון ובינוי
בגין , מר תמיר כהן, ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"לאשר מענק נוסף ליו. 11

.2021שנת 
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות1172287023/05/2022סולאיר
 לדוח 2.1 כמפורט בסעיף 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

זימון האסיפה
דיון

מניות1172287023/05/2022סולאיר

כרואה החשבון המבקר של ,  סומך חייקיןKPMGמינוי של משרד . 2

 ביוני 1-החל מה', חלף משרד רואי החשבון שטיינמץ עמינח ושות, החברה

 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה2022

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172287023/05/2022סולאיר

ר דירקטוריון "המכהנת כיו)פאולה וילין שגב ' מינוי מחדש של הגב. 3

 לדוח זימון 2.3כדירקטורית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף , (החברה

האסיפה

נגד
הסתייגותנו הינה לאור כך שהינה רעייתו של מר אלון 

.ל וכדירקטור בחברה"שגב המכהן כמנכ

מניות1172287023/05/2022סולאיר
כדירקטור  (ל החברה"המכהן כמנכ)מינוי מחדש של מר אלון שגב . 4

 לדוח זימון האסיפה2.3בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 
נגד

ל החברה "ר ומנכ"כך שיו, פאולה שגב'' נשוי לגב

.הינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה

מניות1172287023/05/2022סולאיר
מינוי מחדש של מר אבישי מלכה כדירקטור בדירקטוריון החברה כמפורט . 5

 לדוח זימון האסיפה2.3בסעיף 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172287023/05/2022סולאיר
כדירקטור  (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר עמית חיות . 6

 לדוח זימון האסיפה2.3בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108623017297924/05/2022אוארטי
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיון

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור. 2מניות108623017297924/05/2022אוארטי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור. 3מניות108623017297924/05/2022אוארטי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של רוני אורן כדירקטור. 4מניות108623017297924/05/2022אוארטי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטור. 5מניות108623017297924/05/2022אוארטי

מניות108623017297924/05/2022אוארטי
כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך ,  זיו האפטBDOלמנות את . 6

את הדירקטוריון לקבוע את שכרם
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108623017297924/05/2022אוארטי

לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה . 7

 2,236,667- דיבידנד ביניים בסך של כ: כדלקמן, עד למועד כינוס האסיפה

- דיבידנד ביניים בסך של כ. 31.8.2021ידי החברה ביום -שחולק על, ח"ש

אין , להסרת ספק. 26.4.2022שמועד תשלומו הינו , ח" ש2,234,498

כדי למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים שנצברו , באמור לעיל

.2021בשנת 

בעד
הדיבידנד המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לתוצאות 

.החברה

מניות108623017297924/05/2022אוארטי

תיקון , 101לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של מחיקת תקנה . 8

לתקנון  (1.ז).ב118ותקנה  (1.ה)118הוספת תקנה , 104-  ו102תקנות 

והכל בהתאם לנוסח ', ו118- ו (ו)ב118ותיקון תקנות , החברה הנוכחי

יצוין כי עיקרם של . 'המסומן והמצורף לדוח זה כנספח א, התקנון המתוקן

השינויים עוסקים בהוראות בקשר עם חלוקת דיבידנד והתאמת הוראות 

טז לחוק 50 בסעיף 13' לתיקון מס (2)(ב)טז50לסעיף , התקנון הנוכחי

. לעניין שיפוי נושאי משרה בחברה1988-ח"תשמ, ההגבלים העסקיים

בעד
אנו מוצאים את התיקון המוצע כסביר בהתאם לחיווי 

.שהתקבל מהחברה

מניות108623017297924/05/2022אוארטי

, לאשר מתן התחייבות לשיפוי על ידי החברה לנושאי משרה בחברה. 9

בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת , או יכהנו בחברה/והמכהנים ו

החלטת השיפוי . וזאת לאור פעילות החברה בפועל, דירקטוריון החברה

לאחר , 30.3.2022לאירועים אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

.27.3.2022שאושרה על ידי ועדת הביקורת בישיבתה מיום 

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1

 ולשנה שהסתיימה ביום 2020 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול ,  לרבות2021 בדצמבר 31

.חות הדירקטוריון"בדו

דיון

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק

כרואי החשבון ,  סומך חייקיןKPMGח "מינוי מחדש של משרד רו. 2

, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, המבקרים של החברה

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק

ר "יו, מר משה קפלינסקי פלג (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית , הדירקטוריון

.הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק

, קפלן-מאיה אלשיך' גב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית . 4

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק
לתקופת , מר יעקב גוטנשטיין (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 5

.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק
לתקופת כהונה , מר רון הדסי (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 6

.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק
לתקופת כהונה , מר אלכס פסל (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 7

.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק
לתקופת , מר שגיא קאבלה (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 8

.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק
לתקופת כהונה , מר רפאל ערד (שאינו חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור . 9

.נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק
לתקופת , נירה דרור' גב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית . 10

.כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2590248586561024/05/2022בתי זיקוק

, אריאלה לזרוביץ' גב (שאינה חיצונית)מינוי מחדש של הדירקטורית . 11

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1136829024/05/2022אלמוגים החזקות

 20אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה על פי תיקון . 1

לחוק החברות לאשר את השינויים למדיניות התגמול של נושאי המשרה 

על מי .  לדוח הזימון המצורף2.1אשר עיקריהם מפורטים בסעיף , בחברה

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

אם יש לו עניין אישי באישור , או על גבי כתב ההצבעה, ההצבעה באסיפה

בעל ; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. ההחלטה אם לאו

העדרה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; עניין אישי

.של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1136829024/05/2022אלמוגים החזקות

לית החברה לאשר מענק מיוחד "אישור מענק מיוחד בשיקול דעת למנכ. 2

 פעמים הגמול 4 בסך של 2021בגין שנת , לית החברה"מנכ, מיכל גור' לגב

על מי שיש לו עניין אישי . ח " אלפי ש300בסכום של , החודשי הקבוע

לפיו על , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , בנושא

או על , בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, גבי כתב ההצבעה

נושא משרה ; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: מניה לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; בכירה

.תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

בעד
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות1136829024/05/2022אלמוגים החזקות

לית פיתוח עסקי ותחום "אישור שינוי תנאי ההעסקה של סמנכ. 3

בתו של בעל שליטה בחברה בכפוף לאישורה של , ההתחדשות העירונית

 אשר על סדר יומה של 1' כמפורט בנושא מס, מדיניות התגמול המעודכנת

בתו של מר , נוי דותן' לאשר את השינויים בתנאי העסקתה של הגב, האסיפה

לית פיתוח עסקי "בתפקיד סמנכ, מבעלי השליטה בחברה, עמי בר משיח

 לדוח הזימון 2.3והכל כמפורט בסעיף , ותחום ההתחדשות העירונית

 לחוק 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. המצורף

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע , בשינויים המחויבים, החברות

אם יש לו עניין , או על גבי כתב ההצבעה, לחברה לפני ההצבעה באסיפה

בעל שליטה : על בעל מניה לציין האם הוא. אישי באישור ההחלטה אם לאו

מי שלא סימן . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בחברה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו /קיומה

.במניין

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
משרד בריטמן אלמגור ,מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 1

.(Deloitte)' זהר ושות
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעד.מינוי מחדש של מר חיים גייר כדירקטור בחברה. 2מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.נועה גייר כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 3מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעד.מינוי מחדש של מר יעקב לסקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 4מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.דביר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה-טלי איכנולד' מינוי מחדש של גב. 5מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

דיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 6מניות431015108999124/05/2022אייאיאס

מניות431015108999124/05/2022אייאיאס

אישור חידוש ועדכון תנאי התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה . 7

ר דירקטוריון "בעל השליטה בחברה בתפקידו כיו, על ידי מר חיים גייר

.החברה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
אישור תנאי התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי מר ניר . 8

.ל החברה"בתפקידו כמנכ, דגן
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
עדכון סעיף פטור מאחריות לנושאי המשרה – אישור שינוי תקנון החברה . 9

.בחברה
בעד

בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
דירקטורית , ("גייר' גב")נועה גייר ' אישור הענקת התחייבות לשיפוי לגב. 10

.בעל השליטה בחברה, בחברה ורעייתו של מר חיים גייר
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

בעד.גייר' אישור מתן פטור מאחריות לגב. 11מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
אישור הענקת התחייבות לשיפוי לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי . 12

.או קרוביהם/השליטה ו
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות431015108999124/05/2022אייאיאס
אישור הענקת פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה וכפי . 13

.או קרוביהם/אשר אינם נמנים על בעלי השליטה ו, שיכהנו בה מעת לעת
בעד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

בעדבעלת השליטה בחברה, מ"הקצאה פרטית לאבו יחיאל חברה לבנין בע. 1מניות3660133268226/05/2022ארי נדלן
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל

בעדאישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל

, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של מר רני צים המכהן כיו. 3

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת על לאסיפה הכללית השנתית 

הבאה של בעלי המניות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל

כדירקטור בחברה לתקופת , לאשר את חידוש מינויו של מר אריאל אמור . 4

כהונה נוספת על לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל

כדירקטור בחברה לתקופת , לאשר את חידוש מינויו של מר עודד דולינסקי. 5

כהונה נוספת על לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 6מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל

.התנאים נמצאו על ידנו כמקובליםבעדמר יניב בנדר, ל החברה הנכנס"אישור תנאי העסקתו של מנכ. 7מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל

.הסתייגותנו הינה על רקע הקטנת הרוב הנדרשנגדתיקון תקנון החברה. 8מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל

מניות5990193091626/05/2022וואליו קפיטל
לרבות מקרב בעלי , אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה. 9

או מי מטעמם/או קרוביהם ו/השליטה בחברה ו
.הנוסח תואם את מדיניותנובעד

מניות1184902029/05/2022אקרו קבוצה
 לדוח 2.1כמפורט בסעיף , מינוי מר אילן בצרי כדירקטור חיצוני בחברה. 1

.הזימון
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1184902029/05/2022אקרו קבוצה
 לדוח 2.2כמפורט בסעיף , מינוי מר רון ארזי כדירקטור חיצוני בחברה. 2

.הזימון
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

דיון2021 ולשנת 2020דיון בדוחות התקופתיים לשנת יחידת השתתפות34501711699830/05/2022מודיעין יהש



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות34501711699830/05/2022מודיעין יהש

רואי חשבון כרואי , גבאי את קסירר, פורר, למנות מחדש את משרד קוסט. 2

החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של 

השותפות לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

יחידת השתתפות34501711699830/05/2022מודיעין יהש

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות . 3

' בנוסח המצורף כנספח א, 30.4.2022לתקופה של שלוש שנים בתוקף מיום 

לזימון לאסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

יחידת השתתפות34501711699830/05/2022מודיעין יהש

' לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ב. 4

לזימון ' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ג

או /או בשותפות ו/לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו, לאסיפה

או בשותפות/שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו, בחברות בנות שלהם

בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי
אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן המכהן כדירקטור בחברה במועד . 1

זימון האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי
אישור מינויו מחדש של מר ניר כהן המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון . 2

.האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי
אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום המכהן כדירקטור בחברה . 3

.במועד זימון האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי
אישור מינויה מחדש של גברת כנרת יערי המכהנת כדירקטורית בחברה . 4

.במועד זימון האסיפה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי
אישור מינויו מחדש של מר רן רונן המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון . 5

.האסיפה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי
אישור מינויה מחדש של גברת אודליה לבנון המכהנת כדירקטורית בלתי . 6

.תלויה בחברה במועד זימון האסיפה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי

, אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 7

, קוסט פורר גבאי את קסירר–  (EY)משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 

עד למועד כינוס האסיפה השנתית , כרואה החשבון המבקר של החברה

.הבאה של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

דיון2021דיון בדוח התקופתי לשנת . 8מניות1176114030/05/2022איטיגיאיי



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות224014319578531/05/2022כלל עסקי ביטוח

ידי אלרוב לכהונת -מועמד מומלץ על, בחירה ומינוי של מר דוד גרנות . 1

לתקופת כהונה שתחל במועד אישור , (דירקטור שאינו חיצוני)' דירקטור רגיל'

ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתקיים , האסיפה הכללית

שיהיה זכאי לכלל תנאי הכהונה , בכפוף להוראות תקנון החברה, לאחר מינויו

 (ר"למעט היו)והעסקה של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון 

וזאת על אף האמור בהחלטת האסיפה מיום , בהתחשב במאפייני המועמד

. ביחס למספר הדירקטורים בחברה3.1.2021

נגד

אנו סבורים כי מינוי של דירקטורים בחברות ביטוח 

ללא גרעין שליטה ראוי כי יעשה באמצעות תהליך 

.איתור מסודר

מניות224014319578531/05/2022כלל עסקי ביטוח

ידי אלרוב לכהונת -מועמד מומלץ על, בחירה ומינוי של מר אהרון פוגל. 2

לתקופת כהונה שתחל במועד אישור , (דירקטור שאינו חיצוני)' דירקטור רגיל'

ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתקיים , האסיפה הכללית

שיהיה זכאי לכלל תנאי הכהונה , בכפוף להוראות תקנון החברה, לאחר מינויו

 (ר"למעט היו)והעסקה של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון 

וזאת על אף האמור בהחלטת האסיפה מיום , בהתחשב במאפייני המועמד

. ביחס למספר הדירקטורים בחברה3.1.2021

נגד

אנו סבורים כי מינוי של דירקטורים בחברות ביטוח 

ללא גרעין שליטה ראוי כי יעשה באמצעות תהליך 

.איתור מסודר

דיון(ללא החלטה)פתיחה . 1מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי

דיון(ללא החלטה) 2021הצגת פעילות החברה בשנת . 2מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי

בעד(החלטה) 2021אימוץ הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת . 3מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי

מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי
שחרור חברי הדירקטוריון מאחריותם ביחס למילוי תפקידם בשנת . 4

(החלטה) 2021הכספים 
נגד

אנו סבורים כי קיימת בעייתיות בשחרור חברי 

מכיוון שהדירקטוריון הינו , הדירקטוריון מחובתם

, הגוף האחראי להתנהלות עסקיה של החברה

התווית האסטרטגיה העסקית וקביעת המדיניות 

משכך מוטלת עליהם האחריות , ליישומה

לפעולותיהם והחלטותיהם כנושאי משרה בחברה 

.בגין אירועי העבר ובגין פעולותיהם בעתיד

דיון(ללא החלטה)מדיניות חלוקת דיבידנדים . 5מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעד(החלטה) 2022מינוי רואה חשבון מבקר לשנת הכספים . 6מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי
ר דירקטוריון "בלתי תלוי ויו, מינוי שאול שניידר כדירקטור לא אקזקוטיבי. 7

(החלטה)החברה 
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה

מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי
מינוי יעל אמיתי כדירקטורית חיצונית לא אקזקוטיבית של החברה . 8

(החלטה)
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד(החלטה)מינוי דוד דקל כדירקטור חיצוני לא אקזקוטיבי של החברה . 9מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי

מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי
, בלתי תלויה, מיכאל כדירקטורית לא אקזקוטיבית-מינוי עדי שוהנדלר. 10

(החלטה)של החברה 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי
' מר דוד דקל והגב, יעל אמיתי' הגב, מתן כתב שיפוי למר שאול שניידר. 11

מיכאל-עדי שוהנדלר
.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות10879492915631/05/2022קרדן אןוי
מר דוד , יעל אמיתי' הגב, מתן כתב פטור מאחריות למר שאול שניידר. 12

מיכאל-עדי שוהנדלר' דקל והגב
.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות1172360031/05/2022פינרגי
הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה 

.2021,  בדצמבר31שנסתיימה ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172360031/05/2022פינרגי

, לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית  (EY)רואי חשבון 

.הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

נגדלאשר את הארכת מינויו של מר אביב צידון כדירקטור בחברה. 3מניות1172360031/05/2022פינרגי
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו בחברות ללא מוטות שליטה

נגדלאשר את הארכת מינויו של מר יובל גולן כדירקטור בחברה. 4מניות1172360031/05/2022פינרגי
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו בחברות ללא מוטות שליטה

נגדלאשר את הארכת מינויו של מר אבי טולדנו כדירקטור בחברה. 5מניות1172360031/05/2022פינרגי
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו בחברות ללא מוטות שליטה

נגדיב גופטה כדירקטור בחברה'לאשר את הארכת מינויו של מר סאנג. 6מניות1172360031/05/2022פינרגי
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו בחברות ללא מוטות שליטה

מניות40001039200601/06/2022דוניץ

, (אלעד מגורים החדשה) 2וי .אל.טי.יי'אישור התקשרות החברה עם ג. 1

 (שותף כללי) 2וי .אל.טי.יי'ג, שותפות מוגבלת אשר השותף הכללי בה

ומחזיקה במניות המהוות , נמנה על בעלי השליטה בחברה, שותפות מוגבלת

 מהונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של אלעד ישראל מגורים 90.01%

וכן עם מר  (בהתאמה, "אלעד מגורים- "ו" וי.אל.טי.יי'ג: "להלן)מ "החדשה בע

אשר מחזיק ביתרת ההון המונפק והנפרע , ל אלעד מגורים"מנכ, רונן יפו

וי ומר רונן יפו להלן .אל.טי.יי'ג) (9.99%)וזכויות ההצבעה של אלעד מגורים 

לפיו תרכוש החברה את מלוא הון המניות , בהסכם, ("המוכרים: "יחד

וזאת , המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של אלעד מגורים מאת המוכרים

. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 2,821,422בתמורה להקצאת סך כולל של 

 (פארי פאסו ביחס להחזקותיהם באלעד מגורים)א של החברה למוכרים "כ

וכן אישור התקשרויות נלוות בקשר עם תגמול  ("עסקת הרכישה: "להלן)

.נושאי משרה בכירים בחברה ומינוי דירקטורים חדשים בחברה

.אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת החברהבעד

מניות112377768247701/06/2022ויקטורי
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

2021בדצמבר 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות112377768247701/06/2022ויקטורי
מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית . 2

הבאה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה. 3מניות112377768247701/06/2022ויקטורי

.הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה. 4מניות112377768247701/06/2022ויקטורי

.הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה. 5מניות112377768247701/06/2022ויקטורי

מניות112377768247701/06/2022ויקטורי
מירי חדד לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית ' מינוי מחדש של גב. 6

בחברה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

נגדחידוש מדיניות התגמול של החברה. 7מניות112377768247701/06/2022ויקטורי
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המענק שאינו 

.מתמרץ דיו

מניות112377768247701/06/2022ויקטורי

מבעלי השליטה , חידוש ועדכון הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד. 8

לתקופה של שלוש שנים , ועדכון תנאיו, ל החברה"בגין כהונתו כמנכ, בחברה

.2022 ביוני 5החל מיום 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המענק שאינו 

.מתמרץ דיו

מניות112377768247701/06/2022ויקטורי

מבעלי , חידוש ועדכון הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד. 9

ועדכון תנאיו לתקופה , ל החברה"בגין כהונתו כמשנה למנכ, השליטה בחברה

.2022 ביוני 5של שלוש שנים החל מיום 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המענק שאינו 

.מתמרץ דיו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות38901512004602/06/2022קופיקס גרופ
עם רשת  (חברה בת של החברה)מ "אישור התקשרות סופר קופיקס בע. 1

".רמי לוי"מ בהסכם שימוש במותג " בע2006חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
1 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Isaac Angel
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
2 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Karin Corfee
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
3 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - David Granot
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
4 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Michal Marom
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
5 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Mike Nikkel
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
6 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Dafna Sharir
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
7 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Stanley B. Stern
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
8 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Hidetake Takahashi
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
9 .Election of Nominee Director to hold office until the 2023 

Annual Meeting of Stockholders - Byron G. Wong
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו

10 .Ratification of the appointment of Kesselman &amp ;

Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers 

International Limited, as the Company's independent registered 

public accounting firm for 2022

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
11 .Approval in a non-binding and advisory vote, of the 

compensation paid to the Company's named executive officers
בעד

התגמולים הקיימים בחברה נראים לנו כסבירים 

.בהתאם לגודל החברה והיקף פעילותה

מניות11344021142937302/06/2022אורמת טכנו
12 .Approval of the amendment and restatement of the Ormat 

Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan
בעד

נראים לנו כסבירים , תנאי התגמול ההוני בחברה

.ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

מניות1185057006/06/2022יעקב פיננסים

 הכולל בין היתר את הדוחות 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 

דוח הדירקטוריון , 2021 בדצמבר 31הכספיים המבוקרים של החברה ליום 

פרק תיאור עסקי התאגיד , 2021 בדצמבר 31על מצב ענייני החברה ליום 

 במרץ 28ודוח פרטים נוספים על החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום 

(2022-01-030621: מספר אסמכתא) 2022

דיוןדיון

מניות1185057006/06/2022יעקב פיננסים

 (Deloitte)מינויי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר 

החל ממועד אישור האסיפה , כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה

כן יינתן באסיפה דיווח היקף עבודתו של רואה . המזומנת על פי דוח מיידי זה

.2021החשבון המבקר לשנת 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רועברבעד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעדר דירקטוריון החברה"מינוי מחדש של מר שאול נאוי כיו. 3מניות1185057006/06/2022יעקב פיננסים

עברנגדנוי נאוי דייגי כדירקטורית רגילה בחברה' מינויה מחדש של הגב. 4מניות1185057006/06/2022יעקב פיננסים

אנו ממליצים להתנגד , ככלל, בהתאם למדיניותנו

למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים 

.כדירקטורים בחברה, ל"למנכ

עברנגדמינוי מחדש של מר דור גורי כדירקטור רגיל בחברה. 5מניות1185057006/06/2022יעקב פיננסים

אנו ממליצים להתנגד , ככלל, בהתאם למדיניותנו

למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים 

.כדירקטורים בחברה, ל"למנכ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1185057006/06/2022יעקב פיננסים
מינוי מר דניאל גיטר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה בת . 6

שלוש שנים
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1185057006/06/2022יעקב פיננסים
מינוי מר מנשה רם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה בת . 7

שלוש שנים
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות2160104360307/06/2022טקטונה
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.2021 בדצמבר 31
דיון

מניות2160104360307/06/2022טקטונה

כרואה  (E&amp;Y)ח ארנסט אנד יאנג "מינוי מחדש של משרד רו. 2

החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות2160104360307/06/2022טקטונה

אשר ימשיך )אישור מינויו מחדש של מר יריב גילת לדירקטור בחברה . 3

עד למועד האסיפה הכללית השנתית  (ר דירקטוריון פעיל בחברה"לכהן כיו

.הבאה של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2160104360307/06/2022טקטונה
ר "כסגן יו)אישור מינויו מחדש של מר ניר ברונשטיין לדירקטור בחברה . 4

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה (דירקטוריון
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2160104360307/06/2022טקטונה
אישור מינוי מחדש ותנאי גמול של מר ברק סורני כדירקטור בלתי תלוי . 5

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות2160104360307/06/2022טקטונה

לאשר את הנוסח המעודכן של כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי . 6

משרה המצורף כנספח לדוח זימון האסיפה ואת הענקתו לכלל הדירקטורים 

.ונושאי המשרה המכהנים בחברה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות2160104360307/06/2022טקטונה
ל התפעול "סמנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר בני חקאק. 7

.של החברה
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

מניות2160104360307/06/2022טקטונה
ל "סמנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל מוסקל. 8

.טכנולוגיות של החברה
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

עברבעדל החברה"מנכ, עדכון תנאי התגמול המשתנה של מר אורי שוחט. 1מניות113961720779907/06/2022אוברסיז
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות71501185244507/06/2022אזורים

מניות71501185244507/06/2022אזורים

כרואה ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית , חשבון מבקר

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, השנתית הבאה

עברבעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות71501185244507/06/2022אזורים
ר דירקטוריון "המכהן כיו)פרידמן  (הרש)הארכת כהונתו של מר חיים . 3

(החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעדקליין כדירקטור (ינקי)ק 'הארכת כהונתו של מר ג. 4מניות71501185244507/06/2022אזורים

עברבעדכדירקטורית (דירקטורית בלתי תלויה)נורית פלג ' הארכת כהונתה של הגב. 5מניות71501185244507/06/2022אזורים
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעדזיו כדירקטור (רמי)הארכת כהונתו של מר אברהם . 6מניות71501185244507/06/2022אזורים

מניות71501185244507/06/2022אזורים
ל "אישור הארכה ועדכון של תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון אבידן כמנכ. 7

2022 במאי 16שנים נוספות בתוקף החל מיום  (4)למשך ארבע , החברה
.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוקעברבעד

מניות71501185244507/06/2022אזורים

 (הרש)אישור הארכה ועדכון של תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים . 8

 (3)למשך שלוש , ר דירקטוריון החברה"כיו, בעל השליטה בחברה, פרידמן

2022 במרץ 11שנים נוספות בתוקף החל מיום 

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקעברבעד

מניות71501185244507/06/2022אזורים

אישור הארכה ועדכון של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות . 9

בעל , פרידמן (הרש)חתנו של מר חיים , קליין (ינקי)ק 'מ לבין מר ג"בע

שנים החל  (3)עד לתום שלוש , בהסכם למתן שירותים, השליטה בחברה

.2022 במאי 13מיום 

התנאים המוצעים מקובליםעברבעד

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהעברבעדתיקון מדיניות התגמול של החברה. 10מניות71501185244507/06/2022אזורים



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173855007/06/2022פוטומיין

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה . 2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

 באתר ההפצה של רשות 2022 בפברואר 13 אשר פורסם ביום 2021לשנת 

מ "אביב בע-ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

.(2022-01-015411: אסמכתא מספר)

דיוןדיון

מניות1173855007/06/2022פוטומיין

ח "רו, (PWC)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 2

כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית 

והכול כמפורט בהצעת ההחלטה , הבאה של בעלי המניות של החברה

. לדוח זימון האסיפה1.2המפורטת בסעיף 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רועברבעד

מניות1173855007/06/2022פוטומיין

מינוי מחדש של מר ניר צמח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 3

והכול כמפורט בהצעת ההחלטה , תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.3המפורטת בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1173855007/06/2022פוטומיין

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של מר יאיר סגלוביץ. 4

והכול כמפורט בהצעת , נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.4ההחלטה המפורטת בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1173855007/06/2022פוטומיין

מינוי מחדש של מר עומר שור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 5

והכול כמפורט בהצעת ההחלטה , עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.5המפורטת בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1173855007/06/2022פוטומיין

נטלי רודריג ורטר כדירקטורית בחברה לתקופת ' מינוי מחדש של הגב. 6

והכול כמפורט , כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.6בהצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 

עברבעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1173855007/06/2022פוטומיין

מינוי מחדש של מר בועז שניצר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת . 7

והכול כמפורט , כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.7בהצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות40001039200608/06/2022דוניץ

, (אלעד מגורים החדשה) 2וי .אל.טי.יי'אישור התקשרות החברה עם ג. 1

 (שותף כללי) 2וי .אל.טי.יי'ג, שותפות מוגבלת אשר השותף הכללי בה

ומחזיקה במניות המהוות , נמנה על בעלי השליטה בחברה, שותפות מוגבלת

 מהונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של אלעד ישראל מגורים 90.01%

וכן עם מר  (בהתאמה, "אלעד מגורים- "ו" וי.אל.טי.יי'ג: "להלן)מ "החדשה בע

אשר מחזיק ביתרת ההון המונפק והנפרע , ל אלעד מגורים"מנכ, רונן יפו

וי ומר רונן יפו להלן .אל.טי.יי'ג) (9.99%)וזכויות ההצבעה של אלעד מגורים 

לפיו תרכוש החברה את מלוא הון המניות , בהסכם, ("המוכרים: "יחד

וזאת , המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של אלעד מגורים מאת המוכרים

. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 2,821,422בתמורה להקצאת סך כולל של 

 (פארי פאסו ביחס להחזקותיהם באלעד מגורים)א של החברה למוכרים "כ

וכן אישור התקשרויות נלוות בקשר עם תגמול  ("עסקת הרכישה: "להלן)

.נושאי משרה בכירים בחברה ומינוי דירקטורים חדשים בחברה

.אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת החברהבעד

דיוןסקירת פעילות השותפות והשקעותיה. 1יחידת השתתפות1167501009/06/2022טק-מילניום פוד

יחידת השתתפות1167501009/06/2022טק-מילניום פוד

לרבות הדוחות ) 2021 ולשנת 2020דיון בדוחות התקופתיים לשנת 

הדוח התקופתי . ללא החלטה (בהתאמה, 2021-  ו2020הכספיים לשנים 

הדוח . (2021-01-029394אסמכתא ) 9.3.2021 פורסם ביום 2020לשנת 

-2022-01אסמכתא ) 22.3.2022 פורסם ביום 2021התקופתי לשנת 

032962).

דיון

יחידת השתתפות1167501009/06/2022טק-מילניום פוד

למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של . 3

, השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות

ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

יחידת השתתפות1167501009/06/2022טק-מילניום פוד

, ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות"לאשר את מינויו מחדש של רו. 4

החל ממועד האסיפה ולאשר כי , לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

שכר , 1.8.2021בתוקף מיום , המפקח יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות

כאשר יתר תנאי , (מ"בתוספת מע)ח לחודש " ש5,000- בסכום השווה ל

כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו 

והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות1167501009/06/2022טק-מילניום פוד

לאשר מיזוג של כל יחידות ההשתתפות שתהיינה קיימות בתום יום מסחר . 5

שייקבע על ידי השותף הכללי בתיאום עם הבורסה לניירות ערך ועליו ידווח 

 יחידות השתתפות 12באופן שכל  ("המועד הקובע: "להלן)בדוח מיידי 

יהפכו ליחידה אחת  ("מספר היחידות הקובע: "להלן)קיימות ללא ערך נקוב 

אם במועד הקובע יהיו רשומים במרשם בעלי היחידות על . ללא ערך נקוב

אזי , יחידות בכפולות השונות ממספר היחידות הקובע, שם בעלי יחידות

שברי יחידות שיווצרו עקב המיזוג יאוחדו ליחידות שלמות אשר תמכרנה על 

אם תהיה לאחר ניכוי הוצאות המכירה תמורה )ידי הנאמן בבורסה והתמורה 

תחולק לזכאים על יד הנאמן באופן שיקבע  (ח לזכאי בודד" ש50העולה על 

לצורך השלמה ליחידות .  יום לאחר ההחלטה30-בהחלטה אך לא יאוחר מ

שלמות של הכמות הכוללת של שברי יחידות הרשומים במרשם בעלי 

היחידות או השלמתן ליחידות שלמות של שברי היחידות הרשומים על שם 

יחידות , באישור המפקח, יהיה הנאמן רשאי להקצות, בעלי יחידות מסויימים

לבעלי יחידות רשומים כאמור ובלבד שהכמות הכוללת של יחידות שתוקצנה 

 יחידות או כמות גבוהה 1,000לא תעלה על , על פי סעיף זה במיזוג פלוני

ביחס לכתבי אופציה. יותר שתקבע בהחלטה כאמור

בעד

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע 

בשותף המוגבל שכן הוא נעשה  בתנאים זהים לכלל 

.בעלי יחידות ההשתתפות

מניות1129501198845112/06/2022איידיאיי ביטוח

, שנידמן (מוקי)מר משה  (שאינו חיצוני)אישור חידוש מינויו של הדירקטור . 1

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 

.של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1129501198845112/06/2022איידיאיי ביטוח

, מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)אישור חידוש מינויו של הדירקטור . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 

.של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1129501198845112/06/2022איידיאיי ביטוח

לתקופת , יק'מר יוסי קוצ (שאינו חיצוני)אישור חידוש מינויו של הדירקטור . 3

כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1129501198845112/06/2022איידיאיי ביטוח

, רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה'אישור הארכת כהונתו של מר ג. 4

,  ביוני13שתחילתה ביום ,  שנים3של  (כהונה שנייה)לתקופת כהונה נוספת 

2022.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1129501198845112/06/2022איידיאיי ביטוח

רי מנדל כדירקטור חיצוני 'בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר ג. 5

לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה ,  לעיל4כאמור בסעיף , בחברה

. לדוח זימון האסיפה1.5וזאת בהתאם למפורט בסעיף , בעבורו

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1129501198845112/06/2022איידיאיי ביטוח

, רואי חשבון, גבאי את קסירר, פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט. 6

 ולתקופה שעד לאסיפה 2022כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון 

.החברה לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1129501198845112/06/2022איידיאיי ביטוח
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 7

.2021,  בדצמבר31ביום 
דיון

מניות11038523403613/06/2022דיאןאיי ביומד
אישור הרחבת גיוס ההון שהחברה השלימה במסגרת הקצאה פרטית . 1

כהקצאה פרטית חריגה, יחד, מהותית ואישורם
בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

נגדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 2מניות11038523403613/06/2022דיאןאיי ביומד
התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונתו של מר ארז נבון כיו. 3מניות11038523403613/06/2022דיאןאיי ביומד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדל החברה"אישור תנאי כהונתו של מר אורי אלטשולר כמנכ. 4מניות11038523403613/06/2022דיאןאיי ביומד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11038523403613/06/2022דיאןאיי ביומד

בגין , אישור תשלום החזר הוצאות לחברה שבשליטתם של בעלי השליטה. 5

 (ר.ט)ל החברה במשרדי ישראל קנדה "ר דירקטוריון החברה ומנכ"שימוש יו

מ"בע

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

.הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעד.מינוי מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה. 1מניות38401631349613/06/2022חמת

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה. 2מניות38401631349613/06/2022חמת



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מחדש של מר שמחה רשף כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 3מניות38401631349613/06/2022חמת

מניות38401631349613/06/2022חמת
משרד בריטמן , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 4

.רואי חשבון–  (Deloitte)' אלמגור זהר ושות
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

דיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 5מניות38401631349613/06/2022חמת

מניות38401631349613/06/2022חמת

בעל השליטה , בנו של מר יואב גולן, עדכון תנאי כהונתו של מר ליאור גולן. 6

חברה בת , מ"ל פיתוח עסקי בחזיבנק דיזיין בע"בתפקידו כסמנכ, בחברה

של החברה וכמנהל סניף חזיבנק צפון (100%)בבעלות מלאה 

בעד
התנאים המוצעים מקובלים ביחס לנושאי משרה 

.מקבילים

מניות1170513013/06/2022בלייד ריינגר
ר דירקטוריון פעיל של "אישור תנאי כהונתו של מר עירא פלטי בתפקיד יו. 1

החברה
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובלבעד

.אנו מוצאים את התנאים כסביריםבעדאישור תנאי כהונתו של מר אייל טריבר בתפקיד דירקטור בחברה. 2מניות1170513013/06/2022בלייד ריינגר

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 1

2020 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה לתקופת . 4

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר רועי דוד כדירקטור בחברה לתקופת . 5

.כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי

לאשר את מינויו מחדש של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה לתקופת . 6

 9המועד בו ישלים תקופת כהונה של , 2022 ביוני 25כהונה נוספת עד ליום 

שנים כדירקטור בלתי תלוי בחברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
לאשר את מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה . 7

.לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידעברבעד

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי

חייקין - סומךKPMGלאשר את מינויים מחדש של משרד רואי החשבון . 8

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית ', ושות

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

.שכרם בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידם

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רועברבעד

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
א לחוק 267אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף . 9

.החברות
נגד

תנאי הסף המוצע נראה לנו כלא מאתגר ביחס 

.לתוצאות החברה

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
, מר תמיר כהן, ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ. 10

.תנאים נלווים ותוכנית מענק שנתי ותגמול הוני, ובכלל זה תגמול קבוע
נגד

תנאי הסף המוצע נראה לנו כלא מאתגר ביחס 

.לתוצאות החברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081942420013513/06/2022שיכון ובינוי
בגין , מר תמיר כהן, ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"לאשר מענק נוסף ליו. 11

.2021שנת 
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

דיון2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1171669014/06/2022מולטי ריטייל

מניות1171669014/06/2022מולטי ריטייל

משרד ברייטמן , למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה. 2

ולהסמיך את דירקטוריון החברה  (Deloitte)רואי חשבון ' אלמגור זהר ושות

לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע ומהמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1171669014/06/2022מולטי ריטייל
עד תום , לאשר את מינויו מחדש של מר אורי עינן כדירקטור בחברה. 3

האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1171669014/06/2022מולטי ריטייל
עד תום , לאשר את מינויו מחדש של מר גלעד שביט כדירקטור בחברה. 4

האסיפה השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1171669014/06/2022מולטי ריטייל
עד תום , טל גררה כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של גב. 5

האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1171669014/06/2022מולטי ריטייל
לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל בן רעי כדירקטור בלתי תלוי . 6

עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, בחברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן

המכהן , (ר דירקטוריון פעיל"יו)אלי טלמור ' אישור מינויו מחדש של פרופ. 1

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית , כדירקטור בחברה

. לדוח הזימון8.1כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן

המכהן כדירקטור , ר'ר תומאס רוברט ווטצ"אישור מינויו מחדש של ד. 2

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , בחברה

. לדוח הזימון8.1כמפורט בסעיף , של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן

המכהן כדירקטור , אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר אטיאן ויינשטיין. 3

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , בחברה

. לדוח הזימון8.1כמפורט בסעיף , של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן

המכהן כדירקטור בלתי תלוי , ר סשו בגבטולה"אישור מינויו מחדש של ד. 4

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , בחברה

. לדוח הזימון8.1כמפורט בסעיף , של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן

המכהן כדירקטור בלתי תלוי , אישור מינויו מחדש של מר גל שמואלי. 5

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , בחברה

. לדוח הזימון8.1כמפורט בסעיף , של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן

 PwC)אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 6

Israel) , כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית

. לדוח הזימון8.2כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן
כמפורט , אישור עדכון למדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי משרה. 7

. לדוח הזימון8.3בסעיף 
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן
, ל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה של מר יהודה הולצמן כמנכ. 8

.לדוח הזימון'  ובחלק א8.4כמפורט בסעיף 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1181932016/06/2022סיפיה וויזן
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 9

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10971465045019/06/2022קפיטל פוינט
לים המשותפים של " מניות מוגבלות למנכ7,346,958אישור הקצאת . 1

בחריגה מתנאי מדיניות התגמול של החברה, החברה
נגד

תנאי ההקצאה הינם חורגים ממדיניותנו לאור תקופת 

.ההבשלה והיקף המניות החסומות

דיון2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים

מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים
כרואה החשבון המבקר של ' ח פאהן קנה ושות"חידוש מינויו של משרד רו. 2

החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים
, ה אליעזר אלקון"ה, ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה"הארכת כהונתו של יו. 3

לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים
לתקופה , ה שאול לוטן"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה. 4

של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים
, ה יעל לוטן"ה, הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה. 5

לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים

ה שמעון "ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה. 6

לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד , גל

המינוי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים
ה שאול "ה, הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני הנוכחי בחברה. 7

1.7.2022 שנים החל מיום 3לתקופה של , גליקסברג
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות111908096160519/06/2022לוינשטין נכסים
ה סיגל "ה, הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית הנוכחית בחברה. 8

.1.7.2022 שנים החל מיום 3לתקופה של , גרינבוים
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדהחלפת משרד רואה החשבון המבקר של השותפות. 1יחידת השתתפות1182898019/06/2022מדיפרס בריאות

מניות114478111596220/06/2022גיפי גלובל

דורון שחר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון ' לאשר את מינויה של הגב. 1

החל ממועד בו אישורה , בת שלוש שנים (ראשונה)לתקופת כהונה , החברה

.האסיפה הכללית את מינויה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות114478111596220/06/2022גיפי גלובל

מזל מרגליות כדירקטורית חיצונית '''' לאשר את מינויה של הגב. 2

החל ממועד , בת שלוש שנים (ראשונה)לתקופת כהונה , בדירקטוריון החברה

.בו אישורה האסיפה הכללית את מינויה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11415305905920/06/2022ברנמילר

נאוה סברסקי סופר כדירקטורית חיצונית ' לאשר את מינויה של גב. 1

 15.6.2025בת שלוש שנים עד ליום  (שנייה)בחברה לתקופת כהונה נוספת 

. לדוח זימון האסיפה1ולאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

ח הדירקטוריון על מצב העסקי "חות הכספיים השנתיים ובדו"הצגת ודיון בדו

 24הדוחות פורסמו ביום . 31.12.2021החברה לשנה שהסתיימה ביום 

(2022-01-034102: אסמכתא' מס) 2022במרס 

דיון

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו
קסלמן ) PWC- מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה . 2

(וקסלמן
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

כל עוד לא תחליט - קביעת מספר הדירקטורים בחברה וסדרי בחירתם . 3

מהם שני דירקטורים ,  דירקטורים7האסיפה הכללית אחרת יהיו בחברה עד 

במקרה בו יבחרו על ידי .  דירקטורים5חיצוניים ובכל מקרה לא פחות מ 

האסיפה הכללית יותר מחמשה דירקטורים רגילים או יותר משני דירקטורים 

. ימונו מי שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, חיצוניים באסיפה אחת

במקרה של שוויון קולות בין הדירקטורים שנבחרו תנתן העדיפות למועמדת 

לדירקטורית על פני מועמד לדירקטור ולאחר מכן לדירקטור מכהן על פני 

תערך הצבעה – אם לא תושג הכרעה לפי הכללים האמורים . מועמד חדש

.ר האסיפה הכללית"י יו"ההחלטה בנושא תעשה ע. חוזרת

 למדיניות1.2.3'' בהתאם לס, גודל הדירקטוריוןבעד

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

לבחור את מר עודד טמיר כדירקטור - בחירת דירקטור חיצוני לחברה . 4

מר טמיר יהיה זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס . חיצוני בחברה

לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים , לדירקטורים חיצוניים

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )המרביים שנקבעו בתקנות החברות 

היכללות בפוליסת הביטוח ,  לחברות בדרגת החברה2000- ס"תש, (חיצוני

.ב"שיפוי וכיו, לנושאי משרה הקיימת בחברה

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

זאת עד לאסיפה הכללית , מינוי מחדש של עמנואל גיל כדירקטור בחברה . 5

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

.והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

מינוי מחדש של דר אלן שוויבל כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה . 6

, הסדרי התגמול. הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

הביטוח והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

מינוי מחדש של וורן אסאנו כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה הכללית . 7

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

מינוי מחדש של ישה סיטון כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה הכללית . 8

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

כץ כדירקטורית בחברה זאת עד לאסיפה הכללית . רות ל' למנות את פר. 9

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

.יחולו גם לגביה, והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים בחברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

למנות את שיר חן כדירקטור בחברה , בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 10

. זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

יחולו , הביטוח והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים בחברה, הסדרי התגמול

.גם לגביו

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

למנות את ליאת בידס כדירקטורית , בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 11

בחברה זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו 

הביטוח והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים , הסדרי התגמול. דירקטורים

.יחולו גם לגביה, בחברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

למנות את שי דיאמנט כדירקטור , בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 12

בחברה זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו 

הביטוח והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים , הסדרי התגמול. דירקטורים

.יחולו גם לגביו, בחברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255621/06/2022ביו ויו

ח יוסף גידעונין "למנות את רו, בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 13. 

מר גדעונין יהיה זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס . כדירקטור חיצוני

לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים , לדירקטורים חיצוניים

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )המרביים שנקבעו בתקנות החברות 

היכללות בפוליסת הביטוח ,  לחברות בדרגת החברה2000- ס"תש,  (חיצוני

.ב"שיפוי וכיו, לנושאי משרה הקיימת בחברה

נגד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אייל ליאור כמנכ. 1מניות33301338990321/06/2022פנינסולה

מניות1166974021/06/2022משק אנרגיה

ל החברה לתקופת כהונה שתחל מיום "מינוי מר רן רונן כממלא מקום מנכ. 1

ל קבוע לחברה ואישור תנאי כהונתו "ועד למועד מינוי מנכ, 2022 למאי 15

.והעסקתו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לימים . 1

 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני 2021 בדצמבר 31- ו2020בדצמבר 

.בהתאמה, החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים

דיון

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

 (PWC)לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 2

וזאת עד לתום האסיפה הכללית , כרואה החשבון המבקר של החברה

.השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות777037583721421/06/2022שופרסל
לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה וזאת . 3

.לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות777037583721421/06/2022שופרסל
לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה וזאת . 4

.לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

לאשר את מינויו של מר איציק אברכהן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת . 5

כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום 

.האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

לאשר את מינויו של מר משה אטיאס כדירקטור בחברה וזאת לתקופת . 6

כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום 

.האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

לאשר את מינויו של מר רון הדסי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה . 7

שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה 

.השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת . 8

כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום 

.האסיפה השנתית הבאה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

לאשר את מינויו של מר אילן רון כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה . 9

שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה 

.השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות777037583721421/06/2022שופרסל

, מר עופר בלוך, ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ. 10

והכל בתנאים וכמפורט ,  אופציות בארבע מנות853,021לרבות הענקת 

.בדוח

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות53001417313721/06/2022בירמן
הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה 

.2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות53001417313721/06/2022בירמן

זהר כרואה , אלמגור, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן. 2

החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת 

.החברה לקבוע את שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.ה דוד בלנק כדירקטור בחברה"לאשר את הארכת כהונתו של ה. 3מניות53001417313721/06/2022בירמן

נגד.ה בנימין בירמן כדירקטור בחברה"לאשר את הארכת כהונתו של ה. 4מניות53001417313721/06/2022בירמן

הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

הגבוה ממדיניותנו , (43%)בדירקטוריון החברה 

(33%).

נגד.ה מרדכי בירמן כדירקטור בחברה"לאשר את הארכת כהונתו של ה. 5מניות53001417313721/06/2022בירמן

הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

הגבוה ממדיניותנו , (43%)בדירקטוריון החברה 

(33%).

נגד.ה ליאור בירמן כדירקטור בחברה"לאשר את הארכת כהונתו של ה. 6מניות53001417313721/06/2022בירמן

הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

הגבוה ממדיניותנו , (43%)בדירקטוריון החברה 

(33%).

מניות53001417313721/06/2022בירמן
ה מתיה גרינהולץ כדירקטורית בלתי "לאשר את הארכת כהונתה של ה. 7

.תלויה בחברה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות53001417313721/06/2022בירמן

, 2021 בינואר 1רטרואקטיבית החל מיום , לעדכן את מדיניות התגמול. 8

לדוח ' ב כנספח ב"הכול כמפורט בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצ

.2023 בפברואר 5מדיניות התגמול המעודכנת תהיה בתוקף עד ליום . הזימון

נגד
בהתאם למדיניותנו אנו ממליצים להתנגד לאישור 

.בדיעבד של תוכניות שכר



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות53001417313721/06/2022בירמן

לים ובעלי "לאשר גמול משתנה מבוסס יעדים מדידים לשלושת הסמנכ. 9

ליאור בירמן וגיל בירמן רטרואקטיבית , ה מרדכי בירמן"ה, שליטה בחברה

.בהתאם לקבוע במדיניות התגמול המעודכנת, 2022-2021בגין השנים 

נגד
בהתאם למדיניותנו אנו ממליצים להתנגד לאישור 

.בדיעבד של תוכניות שכר

מניות53001417313721/06/2022בירמן

לאשר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה . 10

 בגבול אחריות של 2023 באוקטובר 31 ועד ליום 2022 במאי 1החל מיום 

; מיליון דולר10

בעד
בהתאם לנימוקי הדירקטוריון ההתקשרות נעשית 

.בתנאי שוק

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור 

2021שירותים נוספים בשנת 
דיון

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב

כרואי , מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 3

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , החשבון המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב
הארכת כהונתו של אופיר פלדי כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 4

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב
הארכת כהונתו של עמית כוכבי כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 5

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב
הארכת כהונתו של שחר בוצר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 6

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב
הארכת כהונתה של אילנה גולן כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד . 7

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1176239022/06/2022שמיים אימפרוב
הארכת כהונתו של עדי פונדק מינץ כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 8

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות61201088027522/06/2022הכשרת הישוב

ח ערך נקוב " ש1 מניות רגילות בנות 188,680אישור הקצאה פרטית של . 1

של החברה לניצעים מקבוצת בעלי  ("מניות רגילות")כל אחת של החברה 

חברה פרטית , מ"עופר נמרודי חברה להשקעות בע: השליטה בחברה

 Nimrodi Land- ו, בבעלות ובשליטה מלאה של מר עופר נמרודי

Development Limited , חברה זרה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים

(BVI)  ו" עופר השקעות")בבעלות ובשליטה מלאה של מר יעקב נמרודי-

"NLD" ,ח " ש53במחיר מזומן של , בחלקים שווים ביניהם ("הניצעים: "ויחד

.והכל כמפורט בדוח זה , למניה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director. 1מניות2730113089551222/06/2022נייס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2730113089551222/06/2022נייס
2 .To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a 

director
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2730113089551222/06/2022נייס
3 .To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as 

a director
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director. 4מניות2730113089551222/06/2022נייס
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות2730113089551222/06/2022נייס
5 .To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a 

director
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות2730113089551222/06/2022נייס
6 .To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside 

director
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות2730113089551222/06/2022נייס
7 .To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside 

director
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות2730113089551222/06/2022נייס
8 .To re-appoint the Company's independent auditors and to 

authorize the Board to set their remuneration
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

דיוןThe consideration of the annual financial statements. 9מניות2730113089551222/06/2022נייס

מניות35101515486022/06/2022אסף-חד

מוצע למנות את מר אילן גזבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני . 1

לתקופה בת שלוש , היינו)החל מתום תקופת הכהונה הראשונה , בחברה

מר אילן גזבר יהא זכאי לגמול . (24.6.2022-שנים שתחילתה ביום ה

בתקנות " הקבוע"השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול 

 2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)החברות 

יהיה זכאי מר גזבר , בנוסף. לפי דרגתה של החברה, ("תקנות הגמול")

להחזר הוצאות לפי תקנות הגמול וכן לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס 

מר . והכל למשך תקופת כהונתו בחברה, לרבות שיפוי וביטוח, לדירקטורים

 לחוק 241-ב ו224אילן גזבר חתם על הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיפים 

יצוין כי מר אילן מסווג . לדוח זימון האסיפה' ב כנספח א"המצ, החברות

כהגדרת מונח זה בתקנות , כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )החברות 

, "(תקנות המומחיות )"2005-ו"התשס, (ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

לפרטים אודות מר אילן . וזאת על סמך ניסיונו וכישוריו כפי שנמסרו לחברה

 לפרק 12ראו סעיף , לתקנות הדוחות (10)(א)ב36בהתאם לתקנה , גזבר

נוס. 2021הנכלל בדוח התקופתי לשנת " פרטים נוספים על התאגיד"

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות
,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

2021.
ללא המלצה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות

זהר , אלמגור, בריטמן - Deloitteמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 2

לתקופת ביקורת , כרואה החשבון המבקר של החברה ("Deloitte")' ושות

נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.סקירה ללא המלצהללא המלצה

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות

לתקופת כהונה , ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר ניצן ספיר. 3

נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

.סקירה ללא המלצהללא המלצה

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות
מינויו מחדש של מר עדי אייל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה . 4

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.סקירה ללא המלצהללא המלצה

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות
דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית ' מינויה מחדש של הגב. 5

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.סקירה ללא המלצהללא המלצה

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות
מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה . 6

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.סקירה ללא המלצהללא המלצה

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות
מינויו מחדש של מר יעקב נימקובסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 7

.בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.סקירה ללא המלצהללא המלצה

מניות161018130501523/06/2022וואן טכנולוגיות

הארכת כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה . 8

ל "מנכ)מר עדי אייל : ה"קרי לה, שהינם בעלי עניין בבעלת השליטה בחברה

מר ניצן ספיר , (ל ובעל השליטה במיחשוב ישיר"ובעל השליטה בחברה ומנכ

דינה עמיר ' ולגב (ר דירקטוריון מיחשוב ישיר"ר דירקטוריון החברה ויו"יו)

.(לית כספים במיחשוב ישיר"דירקטורית בחברה ודירקטורית וסמנכ)

.סקירה ללא המלצהללא המלצה

מניות114094618815823/06/2022לסיכו

לאשר את מדיניות התגמול : אישור מדיניות תגמול ההחלטה המוצעת. 1

לדוח זה לתקופה בת שלוש ' ב כנספח א"החדשה של החברה בנוסח המצ

שנים החל מתום תקופת התחולה של מדיניות התגמול הנוכחית של החברה 

.(2025 במאי 21 עד ליום 2022 במאי 22החל מיום , קרי)

.נוסח כתב הפטור בחברה אינו תואם את מדיניותנונגד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114094618815823/06/2022לסיכו

ר דירקטוריון "יו, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר יחיאל לשמן

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו : משותף ההחלטה המוצעת

בתוקף , ח זימון האסיפה" לדו2- ו1.2של מר יחיאל לשמן כמפורט בסעיפים 

.22.5.2022מיום 

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות114094618815823/06/2022לסיכו

ר דירקטוריון "יו, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר יהודה לשמן. 3

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו : משותף ההחלטה המוצעת

בתוקף , ח זימון האסיפה" לדו2- ו1.3של מר יהודה לשמן כמפורט בסעיפים 

.22.5.2022מיום 

.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוקבעד

מניות114094618815823/06/2022לסיכו

ל ההחלטה "מנכ, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר איל לשמן. 4

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו של מר איל לשמן כמפורט : המוצעת

22.5.2022בתוקף מיום , ח זימון האסיפה" בדו2- ו1.4בסעיפים 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות114094618815823/06/2022לסיכו

, ל"סמנכ, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר ראובן יריב לשמן. 5

לאשר : זכיינות ועבודות מוניציפליות ההחלטה המוצעת, מנהל תחום אחזקה

את חידוש ועדכון תנאי כהונתו של מר ראובן יריב לשמן כמפורט בסעיפים 

22.5.2022בתוקף מיום , ח זימון האסיפה" בדו2- ו1.5

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות114094618815823/06/2022לסיכו

מנהל תחום , ל"סמנכ, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר ערן סידי. 6

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו של מר ערן : אנרגיה ההחלטה המוצעת

בתוקף מיום , ח זימון האסיפה" בדו2- ו1.6סידי כמפורט בסעיפים 

22.5.2022

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות114094618815823/06/2022לסיכו

ה "קרי כל אחד מה, הסמכת יושבי ראש דירקטוריון החברה במשותף. 7

, ר דירקטוריון במשותף"להמשיך ולכהן בתפקיד יו, יחיאל לשמן ויהודה לשמן

לתקופת כהונה , ל החברה"כמנכ, מר איל לשמן, במקביל לכהונת קרובם

בהתאם להוראות , 22.5.2022שנים שתחילתה מיום  (3)נוספת של שלוש 

להסמיך ולאשר את המשך : ההחלטה המוצעת. לחוק החברות (ג)121סעיף 

ר דירקטוריון "ה יחיאל לשמן ויהודה לשמן בתפקיד יו"כהונת כל אחד מה

וזאת , ל החברה"כמנכ, מר איל לשמן, במקביל לכהונת קרובם, במשותף

.22.5.2022החל מיום , שנים (3)לתקופת כהונה נוספת של שלוש 

נגד
בהתאם למדיניותנו איננו תומכים בכפל כהונה של 

.ר"ל ויו"מנכ

מניות11022358341923/06/2022סולגרין
אישור מינויו לראשונה של מר יובל בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה . 1

שנים (3)לתקופת כהונה בת שלוש 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

דיון ובדיווח הדירקטוריון2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מניות1185362023/06/2022בית וגג



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המשרד הינו בעל הידע והמוניטין למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו. 2מניות1185362023/06/2022בית וגג

מניות1185362023/06/2022בית וגג
מינויה של מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה . 3

 שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה3לתקופת כהונה של 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1185362023/06/2022בית וגג
 שנים 3מינויו של רונן טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של . 4

החל ממועד אישור האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1185362023/06/2022בית וגג
שוובל כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת  (ואי'ג)מינויו של יוסף . 5

כהונה בלתי מוגבלת בזמן החל ממועד אישור האסיפה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

הנמוך , (27%)תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון 

מהמומלץ על ידנו בחברות ללא מוטת שליטה 

(50%).

מניות1185362023/06/2022בית וגג

מר טוב ומר שוובל בהסדרי ביטוח של , וולקינסון' לאשר הכללת גב. 6

החברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים 

.בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה, בחברה

.תואם את המקובל בשוקבעד

מניות1185362023/06/2022בית וגג

מר טוב ומר שוובל בהתאם , וולקינסון' לאשר הענקת כתבי פטור לגב. 7

בכפוף , למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה

.למינויים כדירקטורים בחברה

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות1185362023/06/2022בית וגג

בהתאם , מר טוב ומר שוובל, וולקינסון' לאשר הענקת כתבי שיפוי לגב. 8

בכפוף , למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה

למינויים כדירקטורים בחברה

.כתבי השיפוי תואמים את מדיניותנובעד

מניות114015150190023/06/2022נובולוג
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

.2021 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114015150190023/06/2022נובולוג

, אלמגור, ברייטמן– אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט . 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית ', זהר ושות

.השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות114015150190023/06/2022נובולוג

המכהן כדירקטור , (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של רמי דר . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , בחברה

או תקנון /של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

. לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , לפי המוקדם, החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114015150190023/06/2022נובולוג

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר. 4

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד 

לפי , או תקנון החברה/למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

. לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , המוקדם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114015150190023/06/2022נובולוג

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של ניתאי טל. 5

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד 

לפי , או תקנון החברה/למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

. לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , המוקדם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114015150190023/06/2022נובולוג

המכהן , (דירקטור בלתי תלוי)אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית , כדירקטור בחברה

השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל 

. לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , לפי המוקדם, או תקנון החברה/דין ו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות6290143322184523/06/2022טבע
1 .To appoint Mr. Amir Elstein to serve on the Board of Directors 

until Teva’s 2025 annual meeting of shareholders
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג 

.הקיים בחברה

מניות6290143322184523/06/2022טבע
2 .To appoint Mr. Roberto A. Mignone to serve on the Board of 

Directors until Teva’s 2025 annual meeting of shareholders
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג 

.הקיים בחברה

מניות6290143322184523/06/2022טבע
3 .To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of 

Directors until Teva’s 2025 annual meeting of shareholders
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג 

.הקיים בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות6290143322184523/06/2022טבע
4 .To appoint Dr. Tal Zaks to serve on the Board of Directors 

until Teva’s 2025 annual meeting of shareholders
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המינוי המדורג 

.הקיים בחברה

מניות6290143322184523/06/2022טבע
5 .To approve, on a non-binding advisory basis, the 

compensation for Teva’s named executive officers
נגד

התגמולים הנהוגים בחברה הינם חריגים ביחס 

.למדיניותנו

מניות6290143322184523/06/2022טבע

6 .TO APPROVE TEVA’S COMPENSATION POLICY WITH 

RESPECT TO THE TERMS OF OFFICE AND EMPLOYMENT 

OF TEVA’S EXECUTIVE OFFICERS AND DIRECTORS

נגד

ל עשויה להגיע עד לגובה "תקרת המענק עבור המנכ

בעוד בהתאם ,  ביחס לרכיב הקבוע300%

למדיניותנו אנו תומכים בתקרת מענק עד לגובה 

. ביחס לרכיב הקבוע150%

מניות6290143322184523/06/2022טבע
7 .TO APPROVE AMENDMENTS TO TEVA’S ARTICLES OF 

ASSOCIATION
נגד

הסתייגותנו הינה לאור מנגנון המינוי המדורג 

.לדירקטורים הקיים בחברה

מניות6290143322184523/06/2022טבע

8 .TO APPOINT KESSELMAN &amp; KESSELMAN, A 

MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS 

INTERNATIONAL LTD., AS TEVA’S INDEPENDENT 

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM UNTIL TEVA’S 

2023 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1084557252251823/06/2022נובה

1 .Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084557252251823/06/2022נובה

2 .Re-election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084557252251823/06/2022נובה
3 .Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to 

hold office until the close of the next annual general meeting.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1084557252251823/06/2022נובה

4 .Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084557252251823/06/2022נובה
5 .Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the Company 

to hold office until the close of the next annual general meeting.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084557252251823/06/2022נובה

6 .Re-election of Ms. Zehava Simon as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084557252251823/06/2022נובה
7 .Election of Ms. Sarit Sagiv as a director of the Company to 

hold office until the close of the next annual general meeting.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084557252251823/06/2022נובה
8 .Approval of the Company’s compensation policy for directors 

and officers
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות1084557252251823/06/2022נובה

9 .Approval of employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the 

President and Chief Executive Officer of the Company - I .

Approval of amendments to the terms of employment of Mr .

Eitan Oppenhaim

נגד
 4.2.2'' בהתאם לס, רכיב קבוע, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1084557252251823/06/2022נובה

10 .Approval of employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the 

President and Chief Executive Officer of the Company - II .

Approval of a special bonus to Mr. Eitan Oppenhaim

נגד
 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1084557252251823/06/2022נובה
11 .Approval of amendments to the compensation terms of non-

executive directors
נגד

 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

בהתאם , למדיניות תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

 למדיניות4.2.9'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1084557252251823/06/2022נובה
12 .Approval of amendments to the indemnification letter for 

directors and officers
נגד

, ופטור לדירקטורים ונושאי משרה, שיפוי, ביטוח

 למדיניות13'' בהתאם לס

מניות1084557252251823/06/2022נובה

13 .Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest &amp; Young, as 

the independent auditors of the Company for the period ending 

at the close of the next annual general meeting.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

דיון2021 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

 קוסט פורר גבאי EY – Ernst &amp; Youngלמנות מחדש את משרד . 2

לתקופה , כרואי החשבון המבקרים של החברה, רואי חשבון, את קסירר

שתחילתה במועד אישור האסיפה וסיומה במועד תום האסיפה הכללית 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

כדירקטור  (ר דירקטוריון החברה"יו)למנות מחדש את מר שי צוקר . 3

לתקופת כהונה נוספת שסיומה במועד תום האסיפה , בדירקטוריון החברה

הכללית השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

לתקופת , ר דורון בסר כדירקטור בדירקטוריון החברה"למנות מחדש את ד. 4

כהונה נוספת שסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

, למנות מחדש את מר אלון רפפורט כדירקטור בדירקטוריון החברה. 5

לתקופת כהונה נוספת שסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

, למנות מחדש את מר שאול גלעד כדירקטור בדירקטוריון החברה. 6

לתקופת כהונה נוספת שסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

למנות מחדש את מר אהוד שניג כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 7

לתקופת כהונה נוספת שסיומה במועד תום האסיפה הכללית , החברה

השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

ל "מנכ, ר דורון בסר"לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של ד. 8

 לדוח 3כמפורט בסעיף , ודירקטור של החברה הנמנה עם בעלי השליטה בה

כך שיהיו בתוקף החל ממועד אישור האסיפה, זימון האסיפה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

ר דירקטוריון "יו, לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שי צוקר. 9

 לדוח זימון 3כמפורט בסעיף , החברה הנמנה עם בעלי השליטה בה

כך שיהיו בתוקף החל ממועד אישור האסיפה, האסיפה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

 אופציות לא סחירות של החברה 219,197לאשר הקצאה פרטית של . 10

. נ.ח ע" ש0.01 מניות רגילות של החברה בנות 219,197-הניתנות למימוש ל

 לדוח זימון האסיפה4בתנאים המפורטים בסעיף , ר דורון בסר"לד, כל אחת

הורד מסדר היוםנגד
היקף הדילול בחברה חורג ממדיניותנו ביחס לחברות 

.הנסחרות במדד יתר מניות

מניות1175819026/06/2022אנויזן מדיקל

 אופציות לא סחירות של החברה 219,197לאשר הקצאה פרטית של . 11

. נ.ח ע" ש0.01 מניות רגילות של החברה בנות 219,197-הניתנות למימוש ל

 לדוח זימון האסיפה4בתנאים המפורטים בסעיף , למר שי צוקר, כל אחת

הורד מסדר היוםנגד
היקף הדילול בחברה חורג ממדיניותנו ביחס לחברות 

.הנסחרות במדד יתר מניות

מניות109234522330726/06/2022חלל תקשורת

המכהן כדירקטור חיצוני בחברה , הארכת כהונתו של מר צפריר הולצבלט. 1

לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים שתחילתה , 28.6.2019החל מיום 

כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף, במועד סיום כהונתו הנוכחית

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו
דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

2021 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
דיון

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

אישור מינוי מחדש של מר דורון אביב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 2

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מהדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

ר גל אביב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה "אישור מינוי מחדש של ד. 3

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מהדירקטוריון

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

אישור מינוי מחדש של מר בועז אביב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מהדירקטוריון

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

אישור מינוי מחדש של מר ברק גור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מהדירקטוריון

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

אישור מינוי מחדש של מר משה אולשבסקי כדירקטור בחברה לתקופת . 6

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 

של החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מהדירקטוריון

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

רונית תהל קורן כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 7

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 

של החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מהדירקטוריון

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

אישור מינוי מחדש של מר גיורא אברהם עופר כדירקטור בחברה לתקופת . 8

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 

של החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מהדירקטוריון

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

ומינוי , אישור סיום הכהונה של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 9

עד לתום האסיפה , PwC Israel - (קסלמן וקסלמן)משרד רואי חשבון 

הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו

למר  (מ כדין"בתוספת מע)ח " אלפי ש284לאשר תשלום בסך של . 10

, בגין שירותי פיתוח עסקי שהועמדו לחברה, דירקטור בחברה, אולשבסקי

.2022 בפברואר 28 ועד ליום 2021 בינואר 26וזאת החל מיום 

.התגמול המוצע סביר ביחס לשירותים שניתנו על ידובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172097026/06/2022בלנדר טכנו
, דירקטור חברה, אישור התקשרות החברה עם מר משה אולשבסקי. 11

בהסכם שירותי פיתוח עסקי
.התגמול המוצע סביר ביחס לשירותים הניתניםבעד

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות112949318368926/06/2022תומר אנרגיה

מניות112949318368926/06/2022תומר אנרגיה

, רואי חשבון, (EY)לאשר מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 

השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות112949318368926/06/2022תומר אנרגיה

מרים סופי גז כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 3

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות112949318368926/06/2022תומר אנרגיה
לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופת . 4

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות112949318368926/06/2022תומר אנרגיה
לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה לתקופת . 5

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות112949318368926/06/2022תומר אנרגיה

לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות182008383159827/06/2022אדגר השקעות
ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' לאשר את מינויה של גב. 1

.2022 ביולי 6 שנים וזאת החל מיום 3כהונה בת 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות182008383159827/06/2022אדגר השקעות

ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה ' בכפוף לאישור מינויה של גב. 2

 בדוח 1.2כמפורט בסעיף , לאשר את תנאי כהונתה,  לעיל1כאמור בסעיף 

.הזימון

בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

כתב הפטור הינו . בהתאם למדיניותנו, החברה

.בהתאם למדיניותנו, בהתאם לנוסח המסויג

מניות182008383159827/06/2022אדגר השקעות

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לדירקטור הבלתי . 3

וכן את הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים , תלוי מר אמיר פלג

בתנאים המקובלים בחברה וזאת החל ממועד אישור , ונושאי משרה בחברה

האסיפה

בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

כתב הפטור הינו . בהתאם למדיניותנו, החברה

.בהתאם למדיניותנו, בהתאם לנוסח המסויג

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

כמשרד רואי החשבון המבקר של , רואי חשבון, למנות את בן דוד שלוי קופ. 2

ולהסמיך , עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החברה

את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

לתקופת  (ר דירקטוריון פעיל"המכהן כיו)למנות מחדש את מר אמתי וייס . 3

ועד למועד , החל ממועד אישור האסיפה, כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בהתאם לתקנון החברה, האסיפה הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

ל פיתוח עסקי ומטה "המכהן גם כסמנכ)למנות מחדש את מר תומר לוי . 4

החל ממועד אישור , לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה (בחברה

בהתאם לתקנון , ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, האסיפה

החברה

נגד

אנו ממליצים להתנגד , ככלל, בהתאם למדיניותנו

למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים 

.כדירקטורים בחברה, ל"למנכ

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

למנות מחדש את מר עמנואל פז פוזיילוב לתקופת כהונה נוספת . 5

ועד למועד האסיפה , החל ממועד אישור האסיפה, כדירקטור בחברה

בהתאם לתקנון החברה, הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

, למנות מחדש את מר אייל ברוך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 6

, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, החל ממועד אישור האסיפה

בהתאם לתקנון החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס
, החל ממועד אישור האסיפה, למנות את מר רון כהן כדירקטור בחברה. 7

בהתאם לתקנון החברה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס
שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של גב. 8

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס
ר דירקטוריון "לאשר את תנאי הכהונה של מר אמתי וייס בתפקידו כיו. 9

כמפורט בדוח הזימון, פעיל
נגד

תקרת המענקים המוצעת נראת לנו כגבוה ביחס 

.לגודל החברה והיקף פעילותה וחורגת ממדיניותנו

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

ל פיתוח "סמנכ, לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר תומר לוי. 10

 ולתקופה 2022 בינואר 1בתוקף החל מיום , עסקי ומטה ודירקטור בחברה

כמפורט בדוח הזימון,  שנים לאחר מכן3בת 

נגד
התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילתה

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

ל סחר "סמנכ, לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר חיים לוי. 11

 שנים לאחר 3 ולתקופה בת 2022 בינואר 1בתוקף החל מיום , ורכש בחברה

כמפורט בדוח הזימון, מכן

נגד
התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילתה

מניות11316971459627/06/2022אוטומקס מוטורס

ל תקינה "סמנכ, לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר גל לוי. 12

 2022 בינואר 1בתוקף החל מיום , ומנהל רשת הסניפים של החברה

כמפורט בדוח הזימון,  שנים לאחר מכן3ולתקופה בת 

נגד
התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילתה

דיון ובדיווח הדירקטוריון2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מניות1185362027/06/2022בית וגג

.המשרד הינו בעל הידע והמוניטין למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו. 2מניות1185362027/06/2022בית וגג



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1185362027/06/2022בית וגג
מינויה של מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה . 3

 שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה3לתקופת כהונה של 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1185362027/06/2022בית וגג
 שנים 3מינויו של רונן טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של . 4

החל ממועד אישור האסיפה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1185362027/06/2022בית וגג
שוובל כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת  (ואי'ג)מינויו של יוסף . 5

כהונה בלתי מוגבלת בזמן החל ממועד אישור האסיפה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

הנמוך , (27%)תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון 

מהמומלץ על ידנו בחברות ללא מוטת שליטה 

(50%).

מניות1185362027/06/2022בית וגג

מר טוב ומר שוובל בהסדרי ביטוח של , וולקינסון' לאשר הכללת גב. 6

החברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים 

.בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה, בחברה

.תואם את המקובל בשוקבעד

מניות1185362027/06/2022בית וגג

מר טוב ומר שוובל בהתאם , וולקינסון' לאשר הענקת כתבי פטור לגב. 7

בכפוף , למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה

.למינויים כדירקטורים בחברה

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות1185362027/06/2022בית וגג

בהתאם , מר טוב ומר שוובל, וולקינסון' לאשר הענקת כתבי שיפוי לגב. 8

בכפוף , למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה

למינויים כדירקטורים בחברה

.כתבי השיפוי תואמים את מדיניותנובעד

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

ח הדירקטוריון על מצב העסקי "חות הכספיים השנתיים ובדו"הצגת ודיון בדו

 24הדוחות פורסמו ביום . 31.12.2021החברה לשנה שהסתיימה ביום 

(2022-01-034102: אסמכתא' מס) 2022במרס 

דיון

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו
קסלמן ) PWC- מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה . 2

(וקסלמן
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

כל עוד לא תחליט - קביעת מספר הדירקטורים בחברה וסדרי בחירתם . 3

מהם שני דירקטורים ,  דירקטורים7האסיפה הכללית אחרת יהיו בחברה עד 

במקרה בו יבחרו על ידי .  דירקטורים5חיצוניים ובכל מקרה לא פחות מ 

האסיפה הכללית יותר מחמשה דירקטורים רגילים או יותר משני דירקטורים 

. ימונו מי שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, חיצוניים באסיפה אחת

במקרה של שוויון קולות בין הדירקטורים שנבחרו תנתן העדיפות למועמדת 

לדירקטורית על פני מועמד לדירקטור ולאחר מכן לדירקטור מכהן על פני 

תערך הצבעה – אם לא תושג הכרעה לפי הכללים האמורים . מועמד חדש

.ר האסיפה הכללית"י יו"ההחלטה בנושא תעשה ע. חוזרת

 למדיניות1.2.3'' בהתאם לס, גודל הדירקטוריוןבעד

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

לבחור את מר עודד טמיר כדירקטור - בחירת דירקטור חיצוני לחברה . 4

מר טמיר יהיה זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס . חיצוני בחברה

לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים , לדירקטורים חיצוניים

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )המרביים שנקבעו בתקנות החברות 

היכללות בפוליסת הביטוח ,  לחברות בדרגת החברה2000- ס"תש, (חיצוני

.ב"שיפוי וכיו, לנושאי משרה הקיימת בחברה

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

זאת עד לאסיפה הכללית , מינוי מחדש של עמנואל גיל כדירקטור בחברה . 5

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

.והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

מינוי מחדש של דר אלן שוויבל כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה . 6

, הסדרי התגמול. הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

הביטוח והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

מינוי מחדש של וורן אסאנו כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה הכללית . 7

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

מינוי מחדש של ישה סיטון כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה הכללית . 8

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

כץ כדירקטורית בחברה זאת עד לאסיפה הכללית . רות ל' למנות את פר. 9

הביטוח , הסדרי התגמול. השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

.יחולו גם לגביה, והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים בחברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

למנות את שיר חן כדירקטור בחברה , בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 10

. זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים

יחולו , הביטוח והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים בחברה, הסדרי התגמול

.גם לגביו

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

למנות את ליאת בידס כדירקטורית , בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 11

בחברה זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו 

הביטוח והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים , הסדרי התגמול. דירקטורים

.יחולו גם לגביה, בחברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

למנות את שי דיאמנט כדירקטור , בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 12

בחברה זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו 

הביטוח והשיפוי החלים על יתר הדירקטורים , הסדרי התגמול. דירקטורים

.יחולו גם לגביו, בחברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10960494255628/06/2022ביו ויו

ח יוסף גידעונין "למנות את רו, בעל מניות, בקשה של מר שיר חן. 13. 

מר גדעונין יהיה זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס . כדירקטור חיצוני

לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים , לדירקטורים חיצוניים

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )המרביים שנקבעו בתקנות החברות 

היכללות בפוליסת הביטוח ,  לחברות בדרגת החברה2000- ס"תש,  (חיצוני

.ב"שיפוי וכיו, לנושאי משרה הקיימת בחברה

נגד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדר רחל סטפק"אישור תנאי תגמול לד. 1מניות108184383466628/06/2022מיטב דש השקעות
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעד.ל ודירקטור"מנכ, אישור מענק כספי למר אמיר שגיא. 1מניות1081686226600128/06/2022סאמיט
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעד.ל ודירקטור"מנכ, אישור מתן הלוואה לרכישת מניות למר אמיר שגיא. 2מניות1081686226600128/06/2022סאמיט
ההלוואה המוצעת נראת לנו כסבירה בהתאם 

.לנימוקי החברה

מניות1081686226600128/06/2022סאמיט
ל נכסים "סמנכ, אישור הארכת התקשרות ועדכון תגמול למר שלומי לוי. 3

.ופיתוח עסקי ואחיו של בעל השליטה בחברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081686226600128/06/2022סאמיט
ל נכסים ופיתוח עסקי ואחיו של "סמנכ, אישור מענק כספי למר שלומי לוי. 4

.בעל השליטה בחברה
בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

בעד.תיקון מדיניות התגמול של החברה. 5מניות1081686226600128/06/2022סאמיט
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעד.תיקון תקנון ההתאגדות של החברה וכתבי השיפוי של החברה. 6מניות1081686226600128/06/2022סאמיט
התיקון המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקי 

.החברה

מניות1081686226600128/06/2022סאמיט

כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' רווית ברקוביץ' מינויה של גב. 7

'  שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה הראשונה של גב3כהונה שנייה בת 

.2022 ביוני 9קרי ', ברקוביץ

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

דיון.2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 8מניות1081686226600128/06/2022סאמיט

מניות1081686226600128/06/2022סאמיט
והסמכת , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 9

.הדירקטוריון לקבוע את שכרו
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1081686226600128/06/2022סאמיט

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה. 10

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1081686226600128/06/2022סאמיט

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה. 11

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081686226600128/06/2022סאמיט

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה. 12

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
ככלל נמליץ להתנגד למינוי , בהתאם למדיניותנו

.ל גם כדירקטור בחברה"המנכ

דיון2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת מניות75301212300729/06/2022לודזיה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדח מבקר של החברה"מינוי מחדש של רו. 2מניות75301212300729/06/2022לודזיה

נגדמינוי הדירקטור יאיר רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. 3מניות75301212300729/06/2022לודזיה
שיעור בני המשפחה בדירקטוריון החברה גבוה 

.מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי הדירקטור ליגד רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. 4מניות75301212300729/06/2022לודזיה
שיעור בני המשפחה בדירקטוריון החברה גבוה 

.מהסף הנדרש על ידנו

נגדמינוי הדירקטורית ציפורה לוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. 5מניות75301212300729/06/2022לודזיה
שיעור בני המשפחה בדירקטוריון החברה גבוה 

.מהסף הנדרש על ידנו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדמינוי הדירקטור שמואל זוסמן בחברה לתקופת כהונה נוספת. 6מניות75301212300729/06/2022לודזיה

בעדמינוי גברת אביטל כדירקטורית בלתי תלויה. 7מניות75301212300729/06/2022לודזיה
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות75301212300729/06/2022לודזיה
, ל החברה הנוכחי"מנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה של מר זוריק רוטלוי. 8

ר דירקטוריון פעיל"לתפקיד יו
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה של מר רפי דנן לתפקיד מנכ. 9מניות75301212300729/06/2022לודזיה
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדאישור מדיניות התגמול החדשה של החברה. 10מניות75301212300729/06/2022לודזיה
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות110766325339329/06/2022בי קומיונקיישנס
, ד"מר תומר ראב, ל החברה"אישור הקצאת אופציות לא רשומות למנכ. 1

כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה
.ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנובעד

מניות110766325339329/06/2022בי קומיונקיישנס
מר , ל הכספים של החברה"אישור הקצאת אופציות לא רשומות לסמנכ. 2

כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובחריגה ממדיניות התגמול, איציק תדמור
.ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנובעד

מניות20901536996129/06/2022איילון

- מ ובאנגלית ל"לאשר את שינוי שם החברה לשם איילון חברה לביטוח בע. 1

AYALON INSURANCE COMPANY LTD או כל שם דומה אחר 

וכן בהתאם , ידי דירקטוריון החברה ויאושר על ידי רשם החברות-שיקבע על

.לעדכן את שם החברה בתקנון החברה

בעד
לדידנו אין בשינוי המוצע לפגוע בזכויותיהם של בעלי 

.המיעוט בחברה

מניות43401998198529/06/2022ישראל קנדה

 הכולל בין היתר את הדוחות 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

דוח , 2021 בדצמבר 31הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 

פרק תיאור עסקי התאגיד , 2021הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

 13כפי שפורסם על ידי החברה ביום , ח פרטים נוספים של החברה"ודו

.2022-01-024459אסמכתא ' מס, 2022במרץ 

דיון

מניות43401998198529/06/2022ישראל קנדה

מוצע למנות : מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. 2

כרואה החשבון , רואי חשבון- ' מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות

.המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה, מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר. 3מניות43401998198529/06/2022ישראל קנדה

מניות43401998198529/06/2022ישראל קנדה
, (ל החברה"המכהן גם כמנכ)מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן . 4

.כדירקטור בדירקטוריון החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות43401998198529/06/2022ישראל קנדה
אורית לרר כדירקטורית בלתי תלויה ' מוצע למנות מחדש את גב. 5

.בדירקטוריון החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות43401998198529/06/2022ישראל קנדה
עדכון מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בדוח זימון אסיפה . 6

.ב לדוח מיידי זה"המצ
בעד

התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם 

.לנימוקי החברה

מניות1176288029/06/2022גלאסבוקס
 לדוח 1.1 כמפורט בסעיף 2021ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 1

.הזימון
דיון

מניות1176288029/06/2022גלאסבוקס

רואי חשבון – מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 2

(PwC) , 1.2כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה כמפורט בסעיף 

.לדוח הזימון

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1176288029/06/2022גלאסבוקס
 1.3מינוי מחדש של מר ירון גואטה כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף . 3

.לדוח הזימון
נגד

אנו ממליצים להתנגד למנגנון , בהתאם למדיניותנו

.של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

מניות1176288029/06/2022גלאסבוקס
 לדוח 1.3מינוי מחדש של מר גל גיטר כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף . 4

.הזימון
נגד

אנו ממליצים להתנגד למנגנון , בהתאם למדיניותנו

.של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1176288029/06/2022גלאסבוקס
 כדירקטור בחברה כמפורט James Lee Liangמינוי מחדש של מר . 5

. לדוח הזימון1.3בסעיף 
נגד

אנו ממליצים להתנגד למנגנון , בהתאם למדיניותנו

.של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

מניות1176288029/06/2022גלאסבוקס
דירקטור , אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר ירון מורגנשטרן. 6

. לדוח הזימון1.4כמפורט בסעיף , ל החברה"ומנכ
נגד

תנאי ההקצאה חורגים ממדיניותנו לאור היקף 

הדילול הגבוה בחברה ולאור כמות המניות החסומות 

.המוצעות

מניות1176288029/06/2022גלאסבוקס
ל "דירקטור וסמנכ, אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר ירון גואטה. 7

. לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף , טכנולוגיות ראשי בחברה
נגד

תנאי ההקצאה חורגים ממדיניותנו לאור היקף 

הדילול הגבוה בחברה ולאור כמות המניות החסומות 

.המוצעות

מניות1178276029/06/2022ברקת קפיטל

ח הדירקטוריון על "דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו. 1

כמפורט בסעיף , 31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום , מצב ענייני החברה

דוח ") לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו 1.1

.("הזימון

דיון

מניות1178276029/06/2022ברקת קפיטל

פירמה חברה , אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון. 2

 כרואה החשבון PricewaterhouseCoopers International Limited- ב

המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה 

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

לאשר את מינויו מחדש של משרד : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. הזימון

 PricewaterhouseCoopers- פירמה חברה ב, קסלמן וקסלמן רואי חשבון

International Limited כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת 

עד לתום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע 

".את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1178276029/06/2022ברקת קפיטל

עד תום , אישור חידוש מינויו של מר אהרון בירם כדירקטור בחברה. 3

 1.3.1כמפורט בסעיף , האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאשר את מינויו מחדש של : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. לדוח הזימון

מר אהרון בירם כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של 

".בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1178276029/06/2022ברקת קפיטל

עד תום האסיפה , אישור חידוש מינויו של מר עדי גזית כדירקטור בחברה. 4

.  לדוח הזימון1.3.2כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאשר את מינויו מחדש של מר עדי גזית : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת

".כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1178276029/06/2022ברקת קפיטל

עד , אישור חידוש מינויו של מר אמיר גיל כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 5

כמפורט בסעיף , תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לאשר את מינויו : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת.  לדוח הזימון1.3.3

מחדש של מר אמיר גיל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה 

".השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי
הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 

2021 בדצמבר 31
דיון

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי
לתקופת כהונה , מינוי מחדש של מר רמי לוי המכהן בדירקטוריון החברה. 2

נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי
לתקופת , מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס המכהן בדירקטוריון החברה. 3

כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

אנו ממליצים להתנגד למינוי , בהתאם למדיניותנו

ל "נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים למנכ

.כדירקטורים בחברה

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי

, המכהן בדירקטוריון החברה' מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ. 4

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי
לתקופת , המכהנת בדירקטוריון החברה, דליה איציק' מינוי מחדש של גב. 5

כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי
לתקופת כהונה , המכהן בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר יורם דר. 6

נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי

, המכהנת בדירקטוריון החברה, מיכאלה אלרם' מינוי מחדש של גב. 7

לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי

המכהן בדירקטוריון  (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר חיים לוטן . 8

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום , החברה

.האסיפה הכללית השנתית הבאה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1104249256914629/06/2022רמי לוי

ומשרד בריטמן ' קופ ושות-מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי. 9

כרואי החשבון המבקרים , (דלויט ישראל)רואי חשבון ', אלמגור זהר ושות

המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על 

2021- ו2020שכרם לשנים 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1082650030/06/2022ראדא
1 .to re-elect Mr. Yossi Ben Shalom for a term expiring at 2023 

Annual General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650030/06/2022ראדא
2 .to re-elect Mr. Joseph Weiss for a term expiring at 2023 

Annual General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650030/06/2022ראדא
3 .to re-elect Mr. Alon Dumanis for a term expiring at 2023 

Annual General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650030/06/2022ראדא
4 .to re-elect Mr. Guy Zur for a term expiring at 2023 Annual 

General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650030/06/2022ראדא
5 .to re-elect Ms. Ofra Brown for a term expiring at 2023 Annual 

General Meeting of Shareholders
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1082650030/06/2022ראדא
6 .to approve the terms of service including a grant of options to 

purchase our shares to certain directors
.ההקצאה תואמת את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1082650030/06/2022ראדא
7 .to approve the grant of options to purchase our shares to Mr .

Yossi Ben Shalom, the Chairman of our Board of Directors
.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסביריםבעד

מניות1082650030/06/2022ראדא
8 .to approve a grant of options to purchase our shares to Mr .

Dov Sella, our Chief Executive Officer
.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוקבעד

מניות1082650030/06/2022ראדא
9 .to approve a grant of options to purchase our shares to certain 

executive officers
.ההקצאה תואמת את מדיניותנובעד

מניות1082650030/06/2022ראדא

10 .to ratify and approve the reappointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, a 

member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent 

registered public accountants for the year ending December 31 ,

2022 and to authorize our Board of Directors to determine their 

compensation based on the recommendation of our Audit 

Committee

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1082650030/06/2022ראדא

11 .our auditor’s report and consolidated financial statements for 

the year ended December 31, 2021 will be reviewed and 

discussed at the Meeting

דיון

מניות109581926780830/06/2022פריון נטוורק

1 .To approve the re-election of Mr. Eyal Kaplan to serve as a 

director of the Company for a period commencing on the date of 

the Meeting and until the third annual general meeting of the 

shareholders of the Company following the Meeting or his earlier 

resignation or removal, as applicable

נגד
אנו ממליצים להתנגד למנגנון , בהתאם למדיניותנו

של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

מניות109581926780830/06/2022פריון נטוורק

2 .To approve the election of Mr. Amir Guy to serve as a director 

of the Company for a period commencing on the date of the 

Meeting and until the third annual general meeting of the 

shareholders of the Company following the Meeting or his earlier 

resignation or removal, as applicable

נגד
אנו ממליצים להתנגד למנגנון , בהתאם למדיניותנו

של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109581926780830/06/2022פריון נטוורק

3 .To approve the compensation policy for the Company’s 

officers and directors, as detailed in the Proxy Statement, dated 

May 24, 2022

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109581926780830/06/2022פריון נטוורק

4 .To approve amendments to the terms of employment of Mr .

Doron Gerstel, Company’s Chief Executive Officer, as detailed in 

the Proxy Statement, dated May 24, 2022

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109581926780830/06/2022פריון נטוורק

5 .To approve amendments to the cash compensation terms of 

the Company’s non-executive directors and chairperson, as 

detailed in the Proxy Statement, dated May 24, 2022

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109581926780830/06/2022פריון נטוורק

6 .To approve the appointment of Kost Forer Gabbay &amp ;

Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as the 

independent public auditors of the Company for the year ending 

on December 31, 2022, and until the next annual general 

meeting of shareholders, and that the Board, upon the 

recommendation of the audit committee of the Company, is 

authorized to determine the compensation of said independent 

auditors in accordance with the volume and nature of their 

services

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדElection of Director Zeev Bronfeld. . 1מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדElection of Director Dror Bashan. . 2מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדElection of Director Amos Bar Shalev. . 3מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.Election of Director Pol F. Boudes, M.D. . 4מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדElection of Director Gwen A. Melincoff. . 5מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד.Election of Director  Aharon Schwartz, Ph.D. . 6מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

7 . .To approve, on a non-binding advisory basis, the 

compensation of the Company’s named executive officers as 

disclosed in the proxy statement that accompanies this notice.

נגד
התגמולים הקיימים בחברה חורגים ממדיניותנו 

.בנושא הרכיב המשתנה וההוני של נושאי המשרה

מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

8 - . .To adopt amendments to the Protalix BioTherapeutics, Inc .

2006 Stock Incentive Plan, as amended, to increase the number 

of shares of common stock available under the plan from 

5,725,171 shares to 8,475,171 shares and to amend certain 

other terms of said plan.

נגד

התגמול ההוני בחברה חורג ממדיניותנו לאור אי 

הגבלת היקף המניות החסומות אשר ניתן להעניק 

.לנושאי המשרה בחברה

מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

9 . .To approve an amendment to our Certificate of Incorporation ,

as amended, to increase the number of shares of our common 

stock, par value $0.001 per share, authorized for issuance from 

120,000,000 to 144,000,000.

.אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירהבעד

מניות112060920395130/06/2022פרוטליקס

10 . .To ratify the appointment of Kesselman & Kesselman ,

Certified Public Accountant (lsr.), a member of 

PricewaterhouseCoopers International Limited, as our 

independent registered public accounting firm for the fiscal year 

ending December 31, 2022.

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1820281404851.203/07/2022אדגר השקעות

איגרות חוב1820281404851.203/07/2022אדגר השקעות
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1166057991955.903/07/2022אופיסי אנרגיה

איגרות חוב1166057991955.903/07/2022אופיסי אנרגיה
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב11702999013503/07/2022אלמוגים החזקות

איגרות חוב11702999013503/07/2022אלמוגים החזקות
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן

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

לרבות בשכר טרחת רואי החשבון המבקרים הכלול  ,2021 בדצמבר 31ביום 

ח הדירקטוריון"בדו

דיון

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן

אישור סיום כהונתו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ומינויו . 2

כרואה החשבון המבקר של ' אלמגור זהר ושות, ברייטמן, של משרד דלויט

עד לאסיפה השנתית הבאה ודיווח אודות שכרו, החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן
מינוי מחדש של מר צחי אבו כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 3

הבאה
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן
מינוי מחדש של מר משה קראדי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 4

הבאה
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן
חיה קינד כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית ' מינוי מחדש של גב. 5

הבאה
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן
מינוי מחדש של מר שלומי ואקנין כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 6

הבאה
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן
אתי אבו כדירקטורית בחברה עד לאסיפה -אורית' מינוי מחדש של הגב. 7

השנתית הבאה
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות3660133268203/07/2022ארי נדלן
מינוי מחדש של מר אבי אבוחצירא כדירקטור בחברה עד לאסיפה . 8

השנתית הבאה
נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך 

.מהסף הנדרש על ידנו

דיון.2021ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדומניות1168533003/07/2022מספנות ישראל

מניות1168533003/07/2022מספנות ישראל

, מר שלמה פוגל (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168533003/07/2022מספנות ישראל

, מר סמי קצב (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168533003/07/2022מספנות ישראל

, מר אסי שמלצר (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 4

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168533003/07/2022מספנות ישראל

, גל יוסף תורן (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1168533003/07/2022מספנות ישראל
לאשר את חידוש מינויו של מר אלכס טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד . 6

.למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד.ח המבקר"אישור מינוי מחדש של משרד רוה. 7מניות1168533003/07/2022מספנות ישראל



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1168533003/07/2022מספנות ישראל

 (שאינו חיצוני)לאשר את מינויו לראשונה של מר שלמה ברימן כדירקטור . 8

לתקופת כהונה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של , בחברה

החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1141571375560503/07/2022אופיסי אנרגיה

אישור התקשרות בהסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת . 1

אשר עיקריו מפורטים , ("הסכם הפשרה") (68729-11-17ג "במסגרת תנ)

לאשר את הסדר : "נוסח החלטה מוצע.  לדוח זימון האסיפה2 בסעיף 

-68729ג "במסגרת תנ)הפשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת 

לרבות כל שינוי ) לדוח זימון האסיפה 2אשר עיקריו מפורטים בסעיף  (11-17

."(בהם בו אשר יאושר על ידי בית המשפט

בעד
הסכם הפשרה המוצע נראה לנו כסביר בהתאם 

.לנימוקיה של החברה

.התנאים המוצעים נמצאו על ידנו כמקובליםבעדבהסכם ייעוץ, דירקטור בחברה, אישור התקשרות עם מר רפאל קסטן. 1מניות10821142280604/07/2022אפולו פאוור

דיון2021דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת מניות17501845577104/07/2022איביאי בית השק

מניות17501845577104/07/2022איביאי בית השק

 זיו האפט רואי BDO, לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון. 2

כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה , חשבון

של החברה ולהסמיך דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות17501845577104/07/2022איביאי בית השק
לאשר את מינוי מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות17501845577104/07/2022איביאי בית השק
לאשר את מינויו מחדש של מר עדו קוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות17501845577104/07/2022איביאי בית השק
אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 5

לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות17501845577104/07/2022איביאי בית השק
נטלי קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של גב. 6

2022 ביולי 4לתקופה של שלוש שנים החל מיום 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות17501845577104/07/2022איביאי בית השק

לאשר את גמול הדירקטורים לו תהיה זכאית הדירקטורית החיצונית . 7

שהנו זהה לתנאי הכהונה של שאר הדירקטורים , נטלי קרמר' גב, המוצעת

וכן לאשר את זכאותה להיכלל בפוליסת הביטוח של , החיצוניים בחברה

החברה ולזכאותה לכתבי שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה וכפי שיהיו 

.מעת לעת

.התגמול המוצע תואם את המקובל בשוקבעד

מניות2590248586561004/07/2022בתי זיקוק
עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי . 1

משרה
.התיקון המוצע מקובל ביחס לשוקבעד

מניות2590248586561004/07/2022בתי זיקוק
עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוגע להסדרי שימור ותמרוץ הארכת . 2

העסקה
.מצאנו את התיקון המוצע כמקובלבעד

בעד.לאשר את שינוי שמה של החברה ושינוי תקנון ותזכיר החברה בהתאם. 1מניות5990193091604/07/2022וואליו קפיטל
אנו סבורים כי אין בשינוי השם כדי לפגוע בבעלי 

.מניות המיעוט בחברה

מניות110212866072504/07/2022פרשקובסקי
לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה  ("מר סרוסי")מינוי מר קובי סרוסי . 1

2022 ביוני 23לתקופה של שלוש שנים החל מיום 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110212866072504/07/2022פרשקובסקי
לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה  ("מר גולדמן")מינוי מר יעקב גולדמן 

2022 ביולי 7לתקופה של שלוש שנים החל מיום 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110212866072504/07/2022פרשקובסקי
-עוזר מנהל עבודה ב, עדכון תנאי העסקתו של מר רועי פרשקובסקי. 3

מ"פרשקובסקי חברה לבנין בע. י.ש.א
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1184936004/07/2022אלטשולר שחם פנ

עדי בלומנפלד פנחס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ' מינוי גב. 1

שתחל ממועד אישור מינויה על , בת שלוש שנים (ראשונה)לתקופת כהונה 

. לדוח זימון האסיפה1.1בתנאים המפורטים בסעיף , ידי האסיפה הכללית

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1184936004/07/2022אלטשולר שחם פנ

אירה רחל סובל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ' מינוי גב. 2

שתחל ממועד אישור מינויה על , בת שלוש שנים (ראשונה)לתקופת כהונה 

. לדוח זימון האסיפה1.2בתנאים המפורטים בסעיף , ידי האסיפה הכללית

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1184936004/07/2022אלטשולר שחם פנ

, מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 3

לתקופת כהונה שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ועד 

 1.3בתנאים המפורטים בסעיף , לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

.לדוח זימון האסיפה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1175611004/07/2022תורפז

הניתנות ,  אופציות לא רשומות למסחר2,094,000לאשר הקצאת . 1

קרן '  מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגב2,094,000- למימוש ל

, לית החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"יו, בעלת השליטה בחברה, כהן חזון

האופציות . בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות ולמדיניות התגמול של החברה

במזומן או , ח למניה" ש23.51יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 

Cashlessבאמצעות מנגנון 

נגד
בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מהענקת תגמול 

.הוני עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה

איגרות חוב7150444540132.204/07/2022אזורים

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  (14סדרה )כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור בזימון המצ

דיון

איגרות חוב7150444540132.204/07/2022אזורים

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

 (14סדרה )הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. של החברה

למעט , של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

.הנמנעים

אישור כהונת נאמןבעד

מניות1176114004/07/2022איי.גי.טי.אי

ל "אישור עדכון תנאי העסקתו וכהותנו של מר לירן יעקבסברג כמנכ. 1

העלאת השכר החודשי לסך של  - 2022 בפברואר 1החברה החל מיום 

וכן עדכון השכר הקובע להפקדה לקרן השתלמות (ברוטו)ח " ש66,000

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות114131622095804/07/2022גלובל כנפיים

המכהנים )הארכת מתן כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה . 1

למשך , שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, (כיום או שיכהנו בעתיד

2022 ביולי 6שנים שתחילתה ביום  (3)תקופה של שלוש 

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

דיון.2021ח הדירקטוריון לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדומניות53201057745404/07/2022גן שמואל

מניות53201057745404/07/2022גן שמואל
המכהנים כיום , אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, כרואי החשבון המבקרים של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות53201057745404/07/2022גן שמואל
תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור הארכת כהונתה של גב. 3

.(שנייה)לתקופת כהונה נוספת 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

לא ידוע116250204/07/2022הראל פקדון סחיר

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ב)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור בזימון המצ

דיון

לא ידוע116250204/07/2022הראל פקדון סחיר

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ב)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

איגרות חוב5780168248782.504/07/2022אפקון החזקות

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ד)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור בזימון המצ

דיוןדיון

איגרות חוב5780168248782.504/07/2022אפקון החזקות

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ד)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1162866814275.905/07/2022אמות

איגרות חוב1162866814275.905/07/2022אמות
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב771025486490.205/07/2022גבאי מניבים



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

איגרות חוב771025486490.205/07/2022גבאי מניבים
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב116558814800505/07/2022אלעד מגורים

איגרות חוב116558814800505/07/2022אלעד מגורים
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

מניות109689015073005/07/2022פארמוקן
אישור חידוש מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי . 1

.משרה בחברה
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109689015073005/07/2022פארמוקן
ביטול הערך הנקוב ותיקון תקנון , אישור איחוד הון המניות של החברה. 2

.החברה בהתאם
בעד

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע 

בבעלי מניות המיעוט שכן הוא  נעשה בתנאים זהים 

.לכלל בעלי המניות

מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה

מינויו מחדש של מר גיורא אקרשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 1

כמפורט , נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון2.1בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של בני 

.(63%)משפחה מתוך סך הדירקטוריון 

מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה

אקרשטיין כדירקטורית בחברה  (שולה)סטפני ' מינויה מחדש של גב. 2

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

. לדוח הזימון2.1כמפורט בסעיף , החברה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של בני 

.(63%)משפחה מתוך סך הדירקטוריון 

מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה

קרין קליר אקרשטיין כדירקטורית בחברה לתקופת ' מינויה מחדש של גב. 3

, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון2.1כמפורט בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של בני 

.(63%)משפחה מתוך סך הדירקטוריון 



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה

מאיה ליפין אקרשטיין כדירקטורית בחברה לתקופת ' מינויה מחדש של גב. 4

, כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון2.1כמפורט בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של בני 

.(63%)משפחה מתוך סך הדירקטוריון 

מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה

מינויו מחדש של מר צבי בן אקרשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

כמפורט , נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון2.1בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של בני 

.(63%)משפחה מתוך סך הדירקטוריון 

מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה

רינה שפיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד ' מינויה לראשונה של גב. 6

 2.2כמפורט בסעיף , לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.לדוח הזימון

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

בעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר. 7מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

דיוןסקירה ודיון בדוחות הכספיים. 8מניות1176205005/07/2022אקרשטיין קבוצה

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם
-סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה

31.12.2021
דיון

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם

רואי חשבון כרואה - מינוי מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית 

הבה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו 

בהתאם להמלצת ועדת הביקורת

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם
לתקופת , לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום כדירקטור בחברה. 3

.כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם

כדירקטור  (דירקטור בלתי תלוי)לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן . 4

בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם
לתקופת , לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס כדירקטור בחברה. 5

.כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם

, חן חגי כהן כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 6

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם
, ויקי אילון בטן כדירקטורית בחברה' של גב, לראשונה, לאשר את מינויה. 7

.לתקופת כהונה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם

, לאשר את מינויו של מר נתן גלבוע כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. 8

, אשר תחל עם סיום כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה

בכפוף לאישור האסיפה כללית של , 2022 בספטמבר 14היינו החל מיום 

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

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות10301024846905/07/2022טיב טעם
לאשר מתן התחייבות לשיפוי , בכפוף לאישור מינוייה לדירקטורית בחברה. 9

.ויקי אלון בטן' לגב, מראש ובדיעבד, ולפטור
בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

כתב הפטור הינו . בהתאם למדיניותנו, החברה

.בהתאם למדיניותנו, בהתאם לנוסח המסויג

מניות1169689005/07/2022גנסל
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

.2021,  בדצמבר31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1169689005/07/2022גנסל
כרואה החשבון ', מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

.המבקר של החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

נגדאישור מינוי מחדש של מר אשר לוי לכהונה כדירקטור בחברה. 3מניות1169689005/07/2022גנסל
הסתייגותנו הינה לאור מנגנון מינוי מדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה

מניות1169689005/07/2022גנסל
גורוביץ לכהונה כדירקטור  (אלי)אישור מינויו מחדש של מר אליעזר . 4

.בחברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור מנגנון מינוי מדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה

בעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו. 2מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדר דירקטוריון בחברה"דודוביץ כיו (דורי)אישור מינויו מחדש של מר דורון . 3מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינויו מחדש של מר אלון קסל כדירקטור בחברה. 4מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינויו מחדש של מר ראובן צבי גרסטל כדירקטור בחברה. 5מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינויו מחדש של מר דב גולדמן כדירקטור בחברה. 6מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינויו מחדש של מר ארז לבנון כדירקטור בחברה. 7מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינויו מחדש של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברה. 8מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה

בעדאורית סתו כדירקטורית בלתי תלויה חברה' אישור מינויה מחדש של הגב. 9מניות1166768005/07/2022דוראל אנרגיה
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדמר ערן בן מנחם, ל החברה"אישור תנאי כהונתו של מנכ. 1מניות54301720695905/07/2022כנפיים

איגרות חוב1167147860316.705/07/2022סלע קפיטל נדלן

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ד)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

איגרות חוב1167147860316.705/07/2022סלע קפיטל נדלן

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ד)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

231039905/07/2022מזרחי טפחות הנפ

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

סדרה )כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות . של החברה (53

..ב"שיחת זום בקישור בזימון המצ

דיון

231039905/07/2022מזרחי טפחות הנפ

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים 

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של . של החברה (53סדרה )

רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי כתבי התחייבות נדחים : האסיפה

.למעט הנמנעים, המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021,  בדצמבר31ביום 
דיון

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
 KPMGמשרד – מינוי מחדש משרד רואה החשבון המבקר של החברה . 2

סומך חייקין
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
כדירקטור בחברה , (ר הדירקטוריון"יו)ה גילון בק "מינוי מחדש של ה. 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת "מינוי מחדש של ה. 4

עד לאסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
ה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת "מינוי מחדש של ה. 5

עד לאסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
ה יוסי וייס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת "מינוי מחדש של ה. 6

עד לאסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת "מינוי מחדש של ה. 7

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108156185335705/07/2022בית שמש

לאשר את הארכת תוקף כתב השיפוי הקיים בחברה לדירקטורים מטעם . 8

שנים  (3)לתקופה של שלוש  (ה גילון בק וישי דוידי"ה)בעלת השליטה 

ממועד אישור האסיפה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
ר "לאשר את התקשרות החברה בשירותי ניהול עם מר גילון בק כיו. 9

דירקטוריון פעיל לתקופה של שלוש שנים בתוקף החל ממועד אישור האסיפה
.התגמול המוצע הינו סבירבעד

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
צ בחברה לתקופת כהונה נוספת בת "למנות את גיורא סרצנסקי כדח. 10

לרבות ביטוח והסדר שיפוי, ולאשר לו תגמול, 3.1.2026שלוש שנים עד ליום 
הורד מסדר היוםללא המלצה

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירההורד מסדר היוםבעדאישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה. 11מניות108156185335705/07/2022בית שמש

מניות108156185335705/07/2022בית שמש
צ בחברה לתקופת כהונה נוספת בת "למנות את גיורא סרצנסקי כדח. 12

לרבות ביטוח והסדר שיפוי, ולאשר לו תגמול, 3.1.2026שלוש שנים עד ליום 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

איגרות חוב116622292739.605/07/2022גנריישן קפיטל

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה א)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

איגרות חוב116622292739.605/07/2022גנריישן קפיטל

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה א)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

מניות1097260371182705/07/2022ביג
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1097260371182705/07/2022ביג

, (Ernst and Young)אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר 

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

2021הבאה ודיווח על שכרם בשנת 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1097260371182705/07/2022ביג
אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת . 3

בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1097260371182705/07/2022ביג
אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת . 4

בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1097260371182705/07/2022ביג
אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת . 5

בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות1097260371182705/07/2022ביג
נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת ' אישור מינוי מחדש של גב. 6

בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות1097260371182705/07/2022ביג
אישור מינוי מחדש של מר דורון ברין לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון . 7

החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1097260371182705/07/2022ביג

המכהן , אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור למר דורון ברין. 8

, נפתלי (רוני)והינו אחיהם של מר יהודה נפתלי ומר רון , כדירקטור בחברה

.בעלי השליטה בחברה

בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

כתב הפטור הינו . בהתאם למדיניותנו, החברה

.בהתאם למדיניותנו, בהתאם לנוסח המסויג

.התיקון המוצע הינו בהתאם לחוק החברותבעדאישור תיקון תקנון החברה. 9מניות1097260371182705/07/2022ביג

מניות1097260371182705/07/2022ביג
 אופציות לא רשומות שהוענקו 100,000אישור עדכון מחיר המימוש של . 10

ר דירקטוריון פעיל של החברה"למר איתן בר זאב המכהן כיו
הורד מסדר היום

מניות1097260371182705/07/2022ביג
 אופציות לא רשומות שהוענקו 44,022אישור עדכון מחיר המימוש של . 11

ל החברה"המכהן כמנכ, למר חי גאליס
הורד מסדר היום

דיון2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1157114005/07/2022יוטרון

מניות1157114005/07/2022יוטרון
משרד רואי החשבון - מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

BDOרואי חשבון,  זיו האפט
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1157114005/07/2022יוטרון
לתקופת כהונה  (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של מר עמית בן צבי . 3

נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

הנמוך , (29%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מהמבוקש על פי מדיניותנו בחברות עם מוטת 

.(33%)שליטה 

מניות1157114005/07/2022יוטרון
מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים . 4

באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

הנמוך , (29%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מהמבוקש על פי מדיניותנו בחברות עם מוטת 

.(33%)שליטה 



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1157114005/07/2022יוטרון
מינוי מחדש של הגברת עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה נוספת אשר . 5

תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

הנמוך , (29%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מהמבוקש על פי מדיניותנו בחברות עם מוטת 

.(33%)שליטה 

מניות1157114005/07/2022יוטרון
מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים . 6

באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

הנמוך , (29%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מהמבוקש על פי מדיניותנו בחברות עם מוטת 

.(33%)שליטה 

מניות1157114005/07/2022יוטרון
מינוי מחדש של הגברת ברקת שני לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים . 7

באסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

הנמוך , (29%)בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון 

מהמבוקש על פי מדיניותנו בחברות עם מוטת 

.(33%)שליטה 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדז משה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה"מינוי מר ברא. 8מניות1157114005/07/2022יוטרון

מניות1157114005/07/2022יוטרון
אופיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה  (חזי)מינוי מר יחזקל . 9

שנייה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1173434005/07/2022פוםוום
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 

2021- ו2020 בדצמבר 31שהסתיימו בימים 
דיון

מניות1173434005/07/2022פוםוום

רואי חשבון , ח קוסט פורר גבאי את קסירר"מינוי מחדש של משרד רו. 2

(EY)  כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית

הבאה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1173434005/07/2022פוםוום
מינוי מחדש עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה את יהודה מינקוביץ . 3

.כדירקטור בחברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173434005/07/2022פוםוום
מינוי מחדש עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה את משה חביב . 4

.כדירקטור בחברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173434005/07/2022פוםוום
מינוי מחדש עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה את שירה . 5

.בירנבאום כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1173434005/07/2022פוםוום
מינויו של עמירם לוין כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד . 6

לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1173434005/07/2022פוםוום

אסתר ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' מינויה של גב. 7

שנים החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של  (3)כהונה של שלוש 

החברה המזומנת לפי דוח זה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1173434005/07/2022פוםוום

ל החברה "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר מינקוביץ כמנכ. 8

בהתאם לדוח הצעה פרטית , לרבות הקצאת אופציות ויחידות מניה חסומות)

כמתואר בדוח זימון האסיפה, (לדוח זימון האסיפה' המצורף כנספח ב

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1173434005/07/2022פוםוום

שהינם , דירקטורים בחברה (6)הקצאת אופציות לכל אחד מבין שישה . 9

מירב בן כנען הלר ואסתר , אחיקם קאופמן)דירקטורים חיצוניים  (3)שלושה 

דירקטורים ( 2)ושני ( שירה בירנבאום)דירקטורית בלתי תלויה , (ברק לנדס

בהתאם לתנאי מדיניות התגמול ותכנית , (משה חביב ועמירם לוין)רגילים 

התגמול ההוני של החברה

בעד
תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות829010148748706/07/2022דלק רכב
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

2021 בדצמבר 31
דיון

בעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר. 2מניות829010148748706/07/2022דלק רכב
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות829010148748706/07/2022דלק רכב
הענקת כתבי פטור ושיפוי של החברה למר אמנון נויבך והכללתו בפוליסת . 3

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה
.התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנובעד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדר הדירקטוריון של החברה"מינוי מר אסף ברטפלד כיו. 4מניות829010148748706/07/2022דלק רכב

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעדהארכת כתב הפטור של החברה למר גיל אגמון. 5מניות829010148748706/07/2022דלק רכב

דיון.2021ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדומניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה
כדירקטור , ר הדירקטוריון"מינוי מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו. 2

.בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה
, ל החברה וכדירקטור בה"מינוי מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ. 3

.כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה
מינוי מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה
מינוי מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית . 5

.הבאה של בעלי מניות החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה

גבאי את קסירר , פורר, קוסט, ח המבקר"חידוש מינויו של משרד רוה. 6

 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות 2022לשנת ' ושות

.של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה
עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ' מינוי גב. 7

.שלוש שנים
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה
מינוי מר אליעזר שקדי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש . 8

.שנים
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה

מוצע , בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים. 9

עמליה פז ולמר אליעזר שקדי כתב התחייבות לשיפוי בנוסח ' לאשר לגב

.המקובל בחברה

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה

, בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים. 10

עמליה פז ולמר אליעזר שקדי הענקת כתב פטור מאחריות ' מוצע לאשר לגב

.בנוסח המקובל בחברה

בעד
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות1132315224803406/07/2022אשטרום קבוצה

, בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים. 11

עמליה פז ומר אליעזר שקדי בפוליסת ביטוח אחריות ' מוצע להכליל את גב

.דירקטורים כמקובל בחברה

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי 

מאחר ומדובר ברובד  ראשוני , המשרה בחברה

במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוני ה

מניות11409536007006/07/2022טלרד נטוורקס

לאשר את התקשרות החברה עם החברה הרוכשת ועם חברת היעד . 1

ולאשר את עסקת המיזוג ואת כל יתר , על מכלול תנאיו, בהסכם המיזוג

לרבות הפעולות וההתקשרויות בקשר , העסקאות הכלולות בהסכם המיזוג

הפטור והביטוח המהווים , ובכלל כך את הסדרי השיפוי)עם עסקת המיזוג 

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, (חלק מהסכם המיזוג

מיזוגים ורכישותבעד

מניות11409536007006/07/2022טלרד נטוורקס

ל "ח למנכ" אלפי ש1,500לאשר הענקת מענק חד פעמי בסך של . 2

בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של נושאי , מר מוטי אלמליח, החברה

אשר ישולם בכפוף להשלמת המיזוג מיד לפני מועד , המשרה בחברה

.ההשלמה

בעד
 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11409536007006/07/2022טלרד נטוורקס

ל הכספים "ח לסמנכ" אלפי ש200לאשר הענקת מענק חד פעמי בסך של . 3

בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של נושאי , מר נתנאל ארנון, של החברה

אשר ישולם בכפוף להשלמת המיזוג מיד לפני מועד , המשרה בחברה

.ההשלמה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות114094618815806/07/2022לסיכו

לאשר את מדיניות התגמול : אישור מדיניות תגמול ההחלטה המוצעת. 1

לדוח זה לתקופה בת שלוש ' ב כנספח א"החדשה של החברה בנוסח המצ

שנים החל מתום תקופת התחולה של מדיניות התגמול הנוכחית של החברה 

.(2025 במאי 21 עד ליום 2022 במאי 22החל מיום , קרי)

.נוסח כתב הפטור בחברה אינו תואם את מדיניותנובעד

מניות114094618815806/07/2022לסיכו

ר דירקטוריון "יו, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר יחיאל לשמן

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו : משותף ההחלטה המוצעת

בתוקף , ח זימון האסיפה" לדו2- ו1.2של מר יחיאל לשמן כמפורט בסעיפים 

.22.5.2022מיום 

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות114094618815806/07/2022לסיכו

ר דירקטוריון "יו, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר יהודה לשמן. 3

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו : משותף ההחלטה המוצעת

בתוקף , ח זימון האסיפה" לדו2- ו1.3של מר יהודה לשמן כמפורט בסעיפים 

.22.5.2022מיום 

.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוקבעד

מניות114094618815806/07/2022לסיכו

ל ההחלטה "מנכ, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר איל לשמן. 4

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו של מר איל לשמן כמפורט : המוצעת

22.5.2022בתוקף מיום , ח זימון האסיפה" בדו2- ו1.4בסעיפים 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות114094618815806/07/2022לסיכו

, ל"סמנכ, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר ראובן יריב לשמן. 5

לאשר : זכיינות ועבודות מוניציפליות ההחלטה המוצעת, מנהל תחום אחזקה

את חידוש ועדכון תנאי כהונתו של מר ראובן יריב לשמן כמפורט בסעיפים 

22.5.2022בתוקף מיום , ח זימון האסיפה" בדו2- ו1.5

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות114094618815806/07/2022לסיכו

מנהל תחום , ל"סמנכ, אישור חידוש ועדכון תנאי העסקה של מר ערן סידי. 6

לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו של מר ערן : אנרגיה ההחלטה המוצעת

בתוקף מיום , ח זימון האסיפה" בדו2- ו1.6סידי כמפורט בסעיפים 

22.5.2022

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות114094618815806/07/2022לסיכו

ה "קרי כל אחד מה, הסמכת יושבי ראש דירקטוריון החברה במשותף. 7

, ר דירקטוריון במשותף"להמשיך ולכהן בתפקיד יו, יחיאל לשמן ויהודה לשמן

לתקופת כהונה , ל החברה"כמנכ, מר איל לשמן, במקביל לכהונת קרובם

בהתאם להוראות , 22.5.2022שנים שתחילתה מיום  (3)נוספת של שלוש 

להסמיך ולאשר את המשך : ההחלטה המוצעת. לחוק החברות (ג)121סעיף 

ר דירקטוריון "ה יחיאל לשמן ויהודה לשמן בתפקיד יו"כהונת כל אחד מה

וזאת , ל החברה"כמנכ, מר איל לשמן, במקביל לכהונת קרובם, במשותף

.22.5.2022החל מיום , שנים (3)לתקופת כהונה נוספת של שלוש 

בעד
בהתאם למדיניותנו איננו תומכים בכפל כהונה של 

.ר"ל ויו"מנכ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

286023758204.3806/07/2022ברן
איגרות חוב 

להמרה

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ג)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

286023758204.3806/07/2022ברן
איגרות חוב 

להמרה

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ג)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

איגרות חוב1162544146848.606/07/2022טמפו משקאות

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ג)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

איגרות חוב1162544146848.606/07/2022טמפו משקאות

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ג)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

מניות109168540887306/07/2022פיסיבי טכנ

ה עופר מריאש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת "מינוי מחדש של ה. 1

ואישור , 2022 באוגוסט 23שנים החל מיום  (3)כהונה שלישית של שלוש 

התגמול שלו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות109168540887306/07/2022פיסיבי טכנ
מינוי של מר אמיר וידמן כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה . 2

ואישור התגמול שלו
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות28001646326906/07/2022קסטרו

בהתאם , לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית שוק. 1

ידי חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כמפורט בדוח -לתנאים שאושרו על

.2022 בינואר 1בתוקף החל מיום , הזימון

.התנאים המוצעים סבירים ביחס לשוקבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1165141695478.607/07/2022מגה אור



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

איגרות חוב1165141695478.607/07/2022מגה אור
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב2310381941639.807/07/2022מזרחי טפחות הנפ

איגרות חוב2310381941639.807/07/2022מזרחי טפחות הנפ
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

אישור כהונת נאמןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1171214871076.107/07/2022מימון ישיר קב

איגרות חוב1171214871076.107/07/2022מימון ישיר קב
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
בעד

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה
, ר דירקטוריון החברה"אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו. 1

.הנמנה על בעלי השליטה בחברה, מר אברהם נוסבאום
נגד

תקרת המענק השנתי נראית לנו כגבוה ביחס לגודל 

.החברה ובהתאם למדיניותנו

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה
, ל החברה"אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומנכ. 2

.הנמנה על בעלי השליטה בחברה, מר גיל גירון
נגד

תקרת המענק השנתי נראית לנו כגבוה ביחס לגודל 

.החברה ובהתאם למדיניותנו

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה

ל החברה "אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ. 3

בנו של מר , מר אורן נוסבאום, לפיתוח עסקי ואנרגיה מתחדשת, לכספים

.הנמנה על בעלי השליטה בחברה, אברהם נוסבאום

נגד

נמליץ להתנגד להענקת תגמול , בהתאם למדיניותנו

אלא אם , הוני לקרובי משפחה של בעל השליטה

נשתכנע כי התגמול ההוני המוצע ניתן באופן זהה 

.למקביליו בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה

ל החברה "אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ. 4

מר , השיווק ויחסי הציבור של החברה, לזכיינות ואחראי על תחום הפרסום

.הנמנה על בעלי השליטה במרגן בעלת השליטה בחברה, ירון משורר

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה

הנמנה על בעלי , אישור תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור עפר זהבי. 5

הכוללים גמול דירקטורים כמקובל , ללא שינוי, השליטה בחברה וקרוביהם

בחברה ובתנאים זהים לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה או 

הכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים כמקובל בחברה , קרוביהם או בעלי עניין

ומתן כתב התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה ובתנאים זהים לנושאי המשרה 

.בחברה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה

הנמנה על בעלי , אישור תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור יונתן לוי. 6

הכוללים גמול דירקטורים כמקובל , ללא שינוי, השליטה בחברה וקרוביהם

בחברה ובתנאים זהים לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה 

הכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים כמקובל , או קרוביהם או בעלי עניין

בחברה ומתן כתב התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה ובתנאים זהים לנושאי 

.המשרה בחברה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה

א מהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהינם בעלי השליטה "לאשר לכ. 7

, גיל גירון, ה אברהם נוסבאום"ה, בחברה או קרוביהם או בעלי עניין אחרים

כתב פטור מאחריות כמקובל , אורן נוסבאום וירון משורר, יונתן לוי, עפר זהבי

.בחברה

בעד
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה
א לחוק 267בהתאם לסעיף , אישור מדיניות התגמול של החברה. 8

2022 במאי 30לתקופה של שלוש שנים החל מיום , החברות
נגד

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1132315224803407/07/2022אשטרום קבוצה
קרוב של אחד מבעלי , אישור חידוש התקשרות החברה עם מר דן גירון. 9

.ללא שינוי, ב"הפועל בעסקי החברה בארה, השליטה בחברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות110519621934707/07/2022מישורים
הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה 

2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות110519621934707/07/2022מישורים

' מינוי מחדש של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

(Deloitte)  כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית

.הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110519621934707/07/2022מישורים

, מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה. 3

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית 

המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110519621934707/07/2022מישורים

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור בלתי תלוי . 4

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה , בחברה

הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110519621934707/07/2022מישורים

אורנה הוזמן בכור כדירקטורית ' מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב. 5

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויה על ידי , בלתי תלויה בחברה

האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית 

הבאה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות110519621934707/07/2022מישורים

, מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוכתר כדירקטור בחברה. 6

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית 

המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110519621934707/07/2022מישורים

רות פורטנוי דהן כדירקטורית ' מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב. 7

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור , חיצונית בחברה

מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות110519621934707/07/2022מישורים

אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית ' מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב. 8

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור , חיצונית בחברה

מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק

דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה . 1

 2022 במרץ 30אשר פורסמו על ידי החברה ביום , 31.12.2021ביום 

.נושא זה אינו מובא להצבעה. (2022-01-032229' אסמכתא מס)

דיון

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק

פורר גבאי את קסירר כרואה , מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

, החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר 

.עבור פעולות הביקורת

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק
כדירקטור , מר דב אמיתי, ר דירקטוריון החברה"מינוי מחדש של יו. 3

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בחברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק
עד למועד האסיפה , מינוי מחדש של מר אילן לוין כדירקטור בחברה. 4

.הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק
עד למועד האסיפה , מינוי מחדש של מר ישראל קרניאל כדירקטור בחברה. 5

.הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק
עד למועד האסיפה , מינוי מחדש של מר נעם לויט כדירקטור בחברה. 6

.הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק
עד למועד האסיפה , מינוי מחדש של מר עדי שוורץ כדירקטור בחברה. 7

.הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות109220451158507/07/2022עמיר שיווק
עד למועד האסיפה , מינוי מחדש של מר דוד היימן כדירקטור בחברה. 8

.הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

איגרות חוב1167048243197.607/07/2022בינלאומי הנפקות

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה יא)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

איגרות חוב1167048243197.607/07/2022בינלאומי הנפקות

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

 ('סדרה יא)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. של החברה

למעט , של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

.הנמנעים

אישור כהונת נאמןבעד

נגד.מינוי מר מיכאל רצון כדירקטור בדירקטוריון החברה. 1מניות1171818006/07/2022גד-אב
אנו מסתייגים לכהונה במקביל של בני משפחה 

.ר"ל ויו"כמנכ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.מינוי מר ראם רצון כדירקטור בדירקטוריון החברה. 2מניות1171818006/07/2022גד-אב
אנו מסתייגים לכהונה במקביל של בני משפחה 

.ר"ל ויו"כמנכ

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מר עמית גלר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות1171818006/07/2022גד-אב

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מר שלמה רצבי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4מניות1171818006/07/2022גד-אב

בעדמינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 5מניות1171818006/07/2022גד-אב
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.מדיניות התגמול אינה תואמת את מדיניותנונגדעדכון מדיניות התגמול של החברה. 6מניות1171818006/07/2022גד-אב

דיון2021- ו2020דיון בדוח התקופתי של החברה לשנים . 7מניות1171818006/07/2022גד-אב

מניות15001177038307/07/2022חירון
 31 ובדוחותיה הכספיים ליום 2021דיון בדוח השנתי של החברה לשנת 

2021בדצמבר 
דיון

מניות15001177038307/07/2022חירון
ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע "אישור מינוי מחדש רו. 2

את שכרו
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

בעדרונית אמיר רוט' אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית גב. 3מניות15001177038307/07/2022חירון
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר אימיק לוי. 4מניות15001177038307/07/2022חירון

מניות15001177038307/07/2022חירון
מינוי מחדש מר יהודה רזניק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 5

נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות15001177038307/07/2022חירון
אסתר לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש גב. 6

נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

בעדעדכון והארכת תוקף מדיניות התגמול של החברה. 7מניות15001177038307/07/2022חירון
מצאנו את מדיניות התגמול המוצעת כסביר ביחס 

.לשוק

מניות15001177038307/07/2022חירון
לפוליסת ביטוח אחריות " עסקת מסגרת"אישור התקשרות החברה ב. 8

שנים (שלוש) 3לתקופה של , דירקטורים ונושאי משרה
.הפוליסה המוצעת סבירה ביחס לשוקבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות15001177038307/07/2022חירון
ד יעל "חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים משפטיים מעו. 9

ארי לתקופה של שלוש שנים-אמיר לב
.השכר המוצע הינו סבירבעד

מניות15001177038307/07/2022חירון
ר "יו, רונית אמיר רוט' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב. 10

לתקופה של שלוש שנים, הדירקטוריון
.השכר המוצע סביר ביחס למקובל בשוקבעד

מניות15001177038307/07/2022חירון
, ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אריה אמיר. 11

לתקופה של שלוש שנים
.אנו מתרשמים כי מדובר בשכר סביר ביחס לשוקבעד

מניות15001177038307/07/2022חירון
, ל החברה הבת"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דן רוזנר. 12

לתקופה של שלוש שנים
.השכר המוצע מקובל ביחס לשוקבעד

מניות15001177038307/07/2022חירון
ל "סמנכ, ארי-אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יונתן לב. 13

לתקופה של שלוש שנים, החברה הבת
בעד

אנו סבורים כי העדכון סביר בשים לב לעובדה 

.ששכרו לא עודכן במהלך השנים האחרונות

מניות15001177038307/07/2022חירון
ל פיתוח "סמנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניל אמיר. 14

לתקופה של שלוש שנים, עסקי בחברה
.לים בחברה"שכרו הינו סביר ביחס לסמנכבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב3230398431834.910/07/2022מליסרון

איגרות חוב3230398431834.910/07/2022מליסרון
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1163062112558610/07/2022פסיפיק אוק

איגרות חוב1163062112558610/07/2022פסיפיק אוק
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב323037238953810/07/2022מליסרון

איגרות חוב323037238953810/07/2022מליסרון
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות1178722010/07/2022רימון

מניות1178722010/07/2022רימון
מינוי מחדש של רואי חשבון המבקרים של החברה ודיווח על שכרם בגין שנת 

2021
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1178722010/07/2022רימון
מינויו מחדש של מר יוסי אלמלם כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה . 3

בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1178722010/07/2022רימון
מינויו מחדש של מר עמית בן יצחק כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה . 4

בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1178722010/07/2022רימון
טלי קזז אלמלם כדירקטורית בחברה לתקופה ' מינויה מחדש של גב. 5

שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1178722010/07/2022רימון
מינויו מחדש של מר שרון שלזינגר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה . 6

בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1178722010/07/2022רימון
מינויו מחדש של מר אלי כהן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום . 7

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1178722010/07/2022רימון
כרמית בן דור כדירקטורית בחברה לתקופה ' מינויה מחדש של גב. 8

שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1178722010/07/2022רימון
מינויו מחדש של מר אשר שליין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה . 9

שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

איגרות חוב116721210/07/2022אורמת טכנו

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  (4סדרה )כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

איגרות חוב116721210/07/2022אורמת טכנו

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  (4סדרה )הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

מניות114361926693310/07/2022רני צים
צ בחברה לתקופה של שלוש "הארכת כהונתו של מר אמיר אריאל כדח. 1

2022 ביוני 30החל מיום  (צ"לתקופת כהונה שנייה כדח)שנים נוספות 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

איגרות חוב539018298169.610/07/2022רוטשטיין

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ח)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

איגרות חוב539018298169.610/07/2022רוטשטיין

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ח)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

5390216882.796910/07/2022רוטשטיין
איגרות חוב 

להמרה

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  (1סדרה )כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

5390216882.796910/07/2022רוטשטיין
איגרות חוב 

להמרה

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  (1סדרה )הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

אישור כהונת נאמןבעד

מניות1176981011/07/2022ליברה
דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

.2021 בדצמבר 31
דיון

מניות1176981011/07/2022ליברה
כרואי החשבון המבקרים של , מינוי מחדש קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1176981011/07/2022ליברה
מירב סיגל כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינויה מחדש של הגב. 3

כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1176981011/07/2022ליברה
אישור מינויו מחדש של מר אלדד לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1176981011/07/2022ליברה
אישור מינויו מחדש של מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1176981011/07/2022ליברה

לתקופת , אישור מינויו של ניר שחף כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. 6

החל ממועד אישור האסיפה הכללית של , בת שלוש שנים (ראשונה)כהונה 

לפי המאוחר, או ממועד אישור הממונה, החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות14901349211611/07/2022גולד
הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון על מצב עסקי 

31.12.2021החברה לשנה שהסתיימה ביום 
דיון

מניות14901349211611/07/2022גולד
חידוש כהונת מר שלומי פוגל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 2

שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות14901349211611/07/2022גולד
טניה פוגל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת ' חידוש כהונת הגב. 3

שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות14901349211611/07/2022גולד
עתליה שמלצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ' חידוש כהונת הגב. 4

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות14901349211611/07/2022גולד
חידוש כהונת מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 5

שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות14901349211611/07/2022גולד
חידוש כהונת מר גל תורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 6

שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות14901349211611/07/2022גולד
חידוש כהונת מר גילי ויגדורוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 7

שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות14901349211611/07/2022גולד
מירי לנט שריר כדירקטורית בלתי תלוי בחברה לתקופת ' חידוש כהונת גב. 8

כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות14901349211611/07/2022גולד

כרואה החשבון  (BDO)מינויו מחדש משרד רואה החשבון זיו האפט . 9

החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה והסמכת , המבקר של החברה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

איגרות חוב1169556304897.111/07/2022דה זראסאי גרופ

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ה)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

איגרות חוב1169556304897.111/07/2022דה זראסאי גרופ

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ה)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

.אישור כהונת נאמןבעד

איגרות חוב1167477212802.511/07/2022דה לסר

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור - דיווח ודיון- 1נושא . 1

של  ('סדרה ו)כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

ההשתתפות בחלק זה של האסיפה יתבצע באמצעות שיחת זום . החברה

.ב"בקישור שבזימון המצ

דיון

איגרות חוב1167477212802.511/07/2022דה לסר

אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת -הצעת ההחלטה - 2נושא . 2

של  ('סדרה ו)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בחלק זה של האסיפה. החברה

.למעט הנמנעים, סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

.אישור כהונת נאמןבעד

מניות1080985268515912/07/2022ישרוטל
 בדצמבר 31חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדו. 1

ח הדירקטוריון הכלול בהם"לרבות בדו, 2021
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 2מניות1080985268515912/07/2022ישרוטל

מניות1080985268515912/07/2022ישרוטל
 3נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת של ' מינוי גב. 3

שנים
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1080985268515912/07/2022ישרוטל
 3כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של ' מינוי מר דב פרומוביץ. 4

שנים
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדאישור איחוד הון המניות של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. 1מניות1110138693912/07/2022קנאשור

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע 

בבעלי מניות המיעוט שכן הוא  נעשה בתנאים זהים 

לכלל בעלי המניות

מניות1178334012/07/2022אקונרגי
הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 

2021 בדצמבר 31
דיון

מניות1178334012/07/2022אקונרגי
מינוי מחדש של מר אייל פודהורצר כדירקטור בחברה לתקופה נוספת עד . 2

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178334012/07/2022אקונרגי
מינוי מחדש של מר יואב שפירא כדירקטור בחברה לתקופה נוספת עד . 3

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178334012/07/2022אקונרגי
מינוי מחדש של מר נדב שגיא כדירקטור בחברה לתקופה נוספת עד לתום . 4

האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1178334012/07/2022אקונרגי
מינוי מחדש של מר זהר טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה נוספת . 5

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178334012/07/2022אקונרגי

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

(EY) , כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית

השנתית הבאה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

מיכל מרום בריקמן כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה ' מינוי גב. 1

אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית 

 בדוח הזימון 3.1.1כאמור בסעיף , 2025של החברה שתתקיים בשנת 

.ב"המצ

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

לורי הנובר כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר ' מינוי גב. 2

תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של 

.ב" בדוח הזימון המצ3.1.2כאמור בסעיף , 2025החברה שתתקיים בשנת 

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

מינוי מר אורן מוסט כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל . 3

במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של 

.ב" בדוח הזימון המצ3.1.3כאמור בסעיף , 2025החברה שתתקיים בשנת 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

מינוי מר חזי צאיג כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל . 4

במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של 

.ב" בדוח הזימון המצ3.1.4כאמור בסעיף , 2025החברה שתתקיים בשנת 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

מינוי מר אבי בן חמו כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל . 5

במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של 

.ב" בדוח הזימון המצ3.1.5כאמור בסעיף , 2025החברה שתתקיים בשנת 

נגד
י "הסתייגותנו הינה על רקע שהמועמד לא הומלץ ע

.ועדת המינויים

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

מינוי מר אמיר ברטוב כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל . 6

במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של 

.ב" בדוח הזימון המצ3.1.6כאמור בסעיף , 2025החברה שתתקיים בשנת 

נגד
י "הסתייגותנו הינה על רקע שהמועמד לא הומלץ ע

.ועדת המינויים



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

'  סומך חייקין ושותKPMGאישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 7

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של 

בהתאם להיקף השירותים , והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, החברה

.ב" בדוח הזימון המצ3.2שיינתנו על ידו כאמור בסעיף 

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרושים לערוך 

.שירותי ביקורת לחברה

דיון2021דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 8מניות1100007523202112/07/2022פז נפט

מניות1100007523202112/07/2022פז נפט
 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 9

2021.
דיון

מניות576017660528513/07/2022חברה לישראל

לפרטים נוספים . אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה. 1

: תמצית נוסח ההחלטה המוצעת.  בדוח המצורף2אודות נושא זה ראו סעיף 

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח "

."כאמור בדוח זימון האסיפה, לדוח זה' ב כנספח א"הרצ

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירהבעד

מניות576017660528513/07/2022חברה לישראל

ל "אישור תנאי כהונה והעסקה מעודכנים של מר יואב דופלט כמנכ. 2

תמצית .  בדוח המצורף3לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף . החברה

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב : "נוסח ההחלטה המוצעת

."כאמור בדוח זימון האסיפה, ל החברה"דופלט כמנכ

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסביריםבעד

מניות576017660528513/07/2022חברה לישראל

אישור התקשרות בהסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת . 3

 לדוח 4 אשר עיקריו מפורטים בסעיף , (68729-11-17ג "במסגרת תנ)

לאשר את התקשרות החברה : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. המצורף

ג "במסגרת תנ)בהסדר הפשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת 

לרבות כל שינוי ) לדוח זה 4 אשר עיקריו מפורטים בסעיף  (68729-11-17

."(בהם אשר יאושר על ידי בית המשפט

.הסדר הפשרה מצד החברה הינו סבירבעד

מניות109094316998413/07/2022רם און
איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' מינוי גב. 1

 .2022 ביולי 11שנים החל מיום  (3)כהונה שנייה בת שלוש 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות109094316998413/07/2022רם און
הסבה של עד מחצית מגמול הדירקטורים לו זכאים הדירקטורים שהוצעו . 2

.על ידי מושב רם און
.אנו מוצאים את הסעיף כמקובלבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.מינוי מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה. 3מניות109094316998413/07/2022רם און
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי 

.הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגד.מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה. 4מניות109094316998413/07/2022רם און
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי 

.הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגד.מינוי מחדש של מר זיו בן יהודה כדירקטור בחברה. 5מניות109094316998413/07/2022רם און
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי 

.הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגד.מינוי מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה. 6מניות109094316998413/07/2022רם און
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי 

.הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

נגד.מינוי מחדש של מר רז חנגלי כדירקטור בחברה. 7מניות109094316998413/07/2022רם און
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי 

.הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו

מניות109094316998413/07/2022רם און
 זיו BDOמשרד , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 8

.האפט
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

דיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 9מניות109094316998413/07/2022רם און

מניות1082650014/07/2022ראדא
1 .to re-elect Mr. Yossi Ben Shalom for a term expiring at 2023 

Annual General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1082650014/07/2022ראדא
2 .to re-elect Mr. Joseph Weiss for a term expiring at 2023 

Annual General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650014/07/2022ראדא
3 .to re-elect Mr. Alon Dumanis for a term expiring at 2023 

Annual General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650014/07/2022ראדא
4 .to re-elect Mr. Guy Zur for a term expiring at 2023 Annual 

General Meeting of Shareholders
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650014/07/2022ראדא
5 .to re-elect Ms. Ofra Brown for a term expiring at 2023 Annual 

General Meeting of Shareholders
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1082650014/07/2022ראדא
6 .to approve the terms of service including a grant of options to 

purchase our shares to certain directors
.ההקצאה תואמת את מדיניותנובעד

מניות1082650014/07/2022ראדא
7 .to approve the grant of options to purchase our shares to Mr .

Yossi Ben Shalom, the Chairman of our Board of Directors
.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסביריםבעד

מניות1082650014/07/2022ראדא
8 .to approve a grant of options to purchase our shares to Mr .

Dov Sella, our Chief Executive Officer
.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוקבעד

מניות1082650014/07/2022ראדא
9 .to approve a grant of options to purchase our shares to certain 

executive officers
.ההקצאה תואמת את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1082650014/07/2022ראדא

10 .to ratify and approve the reappointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, a 

member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent 

registered public accountants for the year ending December 31 ,

2022 and to authorize our Board of Directors to determine their 

compensation based on the recommendation of our Audit 

Committee

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1082650014/07/2022ראדא

11 .our auditor’s report and consolidated financial statements for 

the year ended December 31, 2021 will be reviewed and 

discussed at the Meeting

דיון

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות109667624921614/07/2022דורסל

מניות109667624921614/07/2022דורסל

כרואה ' זהר ושות, אלמגור, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן. 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה , החשבון המבקר של החברה

באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של , כמו כן. השנתית הבאה

.רואה החשבון המבקר

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד(ר"יו)מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה . 3מניות109667624921614/07/2022דורסל

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה. 4מניות109667624921614/07/2022דורסל

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר עזי נתנאל כדירקטור בחברה. 5מניות109667624921614/07/2022דורסל

דיון.ח הדירקטוריון"דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1מניות1172204014/07/2022הום ביוגז



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172204014/07/2022הום ביוגז
עד , לאשר את מינויו מחדש של מר אושיק משה אפרתי כדירקטור בחברה. 2

.באותם תנאי כהונה, תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172204014/07/2022הום ביוגז
עד תום , לאשר את מינויו מחדש של מר בעז שויגר כדירקטור בחברה. 3

.באותם תנאי כהונה, האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172204014/07/2022הום ביוגז
עד תום , לאשר את מינויו מחדש של מר רון גונן כדירקטור בחברה. 4

.באותם תנאי כהונה, האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172204014/07/2022הום ביוגז
עד תום , לאשר את מינויו מחדש של מר אריק רשקס כדירקטור בחברה. 5

.באותם תנאי כהונה, האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172204014/07/2022הום ביוגז
עד , תלוי בחברה-לאשר את מינויו מחדש של מר שי לוי כדירקטור בלתי. 6

.באותם תנאי כהונה, תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172204014/07/2022הום ביוגז

כרואה , רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 7

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , החשבון המבקר של החברה

.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות53901518236614/07/2022רוטשטיין

איריס אבנר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' אישור מינויה של הגב. 1

כמפורט בסעיף , 2022 באוגוסט 8החל מיום , בת שלוש שנים, כהונה שניה

 לדוח זימון האסיפה2

.המועמדת הינה בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות53901518236614/07/2022רוטשטיין
 2.2הכל כמפורט בסעיף , איריס אבנר' אישור הענקת כתב פטור לגב. 2

.לדוח זימון האסיפה
בעד

החברה צפויה , בהתאם לחיווי שהתקבל מהחברה

.לשנות את נוסח הפטור בהתאם לנוסח המסויג



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות53901518236614/07/2022רוטשטיין
 2.3הכל כמפורט בסעיף , איריס אבנר' אישור הענקת כתב שיפוי לגב. 3

לדוח זימון האסיפה
בעד

 מהונה העצמי 25%כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, של החברה

דיון2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1179142011/07/2022טופ גאם

מניות1179142011/07/2022טופ גאם

מינוי מחדש של משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות מקבוצת . 2

Deloitte כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1179142011/07/2022טופ גאם
מינוי מחדש של מר חגי שטדלר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה . 3

אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1179142011/07/2022טופ גאם
מינוי מחדש של מר רועי לוסטרניק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 4

בחברה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1179142011/07/2022טופ גאם
מינוי מחדש של מר חי יעקב חיון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 5

בחברה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1179142011/07/2022טופ גאם
מינוי מחדש של מר ישראל שליסר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 6

בחברה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1179142011/07/2022טופ גאם

כהונה נוספת  (ת"דב)שרית פאהן לתקופת ' מינוי מחדש של הגב. 7

כדירקטורית בחברה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1179142011/07/2022טופ גאם
שיר חיון שהיא קרובת ' אישור הקצאת אופציות לעובדת החברה הגב. 8

משפחתו של בעל השליטה בחברה
הורד מסדר היום

מניות1179142011/07/2022טופ גאם
אישור הקצאת אופציות לעובד החברה מר משה עשאל חיון שהוא קרוב . 9

משפחתו של בעל השליטה בחברה
הורד מסדר היום

מניות110996676117412/07/2022ויתניה

אישור מינויו של מר גדי אונגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של עד . 1

לרבות תנאי כהונתו , תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.כדירקטור

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות110996676117412/07/2022ויתניה

אישור מינויו של מר יגאל דה טולדו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של . 2

לרבות תנאי כהונתו , עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.כדירקטור

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות110996676117412/07/2022ויתניה
אישור מינויו של מר חיים חממה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של . 3

,עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

נגד.אישור תיקון תקנון החברה הקיים . 4מניות110996676117412/07/2022ויתניה

כיום מינויים של לראשונה של דירקטורים , להבנתנו

כך שאנו מתנגדים לתיקון , ייעשה באסיפה מיוחדת

המוצע אשר יאפשר לדירקטוריון החברה למנות 

.דירקטורים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב11652997360212/07/2022חנן מור

איגרות חוב11652997360212/07/2022חנן מור
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
אישור כהונת נאמןבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות33801210028713/07/2022מר
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.2021,  בדצמבר31
דיון

מניות33801210028713/07/2022מר

חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון . 2

המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות 

.של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות33801210028713/07/2022מר
מר ניר למפרט לתקופת כהונה נוספת , ר הדירקטוריון"חידוש מינויו של יו. 3

.עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות33801210028713/07/2022מר
מר יצחק בן בסט לתקופת כהונה , ר הדירקטוריון"חידוש מינויו של סגן יו. 4

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות33801210028713/07/2022מר
חידוש מינויו של הדירקטור מר חיים מר לתקופת כהונה נוספת עד . 5

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות33801210028713/07/2022מר
חידוש מינויו של הדירקטור מר ישי דוידי לתקופת כהונה נוספת עד . 6

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות33801210028713/07/2022מר
חידוש מינויו של הדירקטור מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת עד . 7

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות33801210028713/07/2022מר
חידוש מינויו של הדירקטור מר מריאן משה כהן לתקופת כהונה נוספת עד . 8

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות33801210028713/07/2022מר
חידוש מינויו של הדירקטור מר שלמה וקס לתקופת כהונה נוספת עד . 9

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות33801210028713/07/2022מר
שירית כשר לתקופת ' חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב. 10

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות33801210028713/07/2022מר
חידוש מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של . 11

.(כהונה שניה) 2022,  באוגוסט29 שנים שתחילתה ביום 3
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות33801210028713/07/2022מר

מוצע לחדש עבורו מתן כתב , בכפוף לאישור מינויו של מר עוזי בלומנזון. 12

התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות וכן להכלילו בפוליסת ביטוח אחריות 

.הכל בתנאים המקובלים בחברה, לנושאי משרה

.התנאים תואמים את מדיניותנובעד

מניות33801210028713/07/2022מר

חידוש וללא שינוי מתן כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי . 13

 3הנמנה על בעלי השליטה בחברה לתקופה של , לדירקטור מר חיים מר

2022 בספטמבר 1שנים החל מיום 

.התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנובעד

נגד.Phillip Frost, M.D- מינוי דירקטור . 1. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגדJane H. Hsiao, Ph.D., MBA. 2. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגדSteven D. Rubin- מינוי דירקטור . 3. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.Elias A. Zerhouni, M.D- מינוי דירקטור . 4. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגד.Jon R. Cohen, M.D. 5. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגד.Gary J. Nabel, M.D., Ph.D. 6. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגדAlexis Borisy. 7. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגד.Richard M. Krasno, Ph.D. 8. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגד.Prem A. Lachman, M.D. 9. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגד.Roger J. Medel, M.D. 10. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגדJohn A. Paganelli. 11. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.Richard C. Pfenniger, Jr. 12. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

נגד.Alice Lin-Tsing Yu, M.D., Ph.D. 13. מניות1129543403676114/07/2022אופקו
הסתייגותנו הינה על רקע גודל דירקטוריון החברה 

. חברים13- המונה כ

מניות1129543403676114/07/2022אופקו

 .14  .To approve a non-binding advisory resolution regarding the 

compensation paid to the Company’s named executive officers 

(“Say on Pay”);

נגד

ל בדרך קבע תגמול הוני "החברה מעניקה למנכ

כאשר בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מההענקות 

.הוניות עבור מי שנמנה על בעלי השליטה

מניות1129543403676114/07/2022אופקו

 .15 .To amend the OPKO Health, Inc. 2016 Equity Incentive 

Plan (the “2016 Equity Incentive Plan”) to increase the number of 

shares issuable thereunder from 30,000,000 to 60,000,000;

נגד

ל בדרך קבע תגמול הוני "החברה מעניקה למנכ

כאשר בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מההענקות 

.הוניות עבור מי שנמנה על בעלי השליטה

מניות1129543403676114/07/2022אופקו

 .16 .To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the 

Company’s independent registered public accounting firm for the 

fiscal year ending December 31, 2022; and

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1129543403676114/07/2022אופקו
 .17 .To transact such other business as may properly come 

before the Annual Meeting or any adjournments thereof.
דיון

מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

2021,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 
דיון

מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס
גבאי את קסירר ודיווח , פורר, קוסט: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

2021על שכרו לשנת 
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה. 3מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה. 4מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס

בעדשירית כשר כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 5מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדרמי פרלינג כדירקטור בחברה'מינוי מחדש של מר ג. 6מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה. 7מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס

בעדמורן קופרמן כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 8מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר רון כהן כדירקטור בחברה. 9מניות1091065265391414/07/2022מיטרוניקס

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב6040505250857017/07/2022לאומי

איגרות חוב6040505250857017/07/2022לאומי
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1168368288104.117/07/2022דמרי

איגרות חוב1168368288104.117/07/2022דמרי
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב2320224119366.817/07/2022ישראמקו יהש

איגרות חוב2320224119366.817/07/2022ישראמקו יהש
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב2320232329977.417/07/2022ישראמקו יהש

איגרות חוב2320232329977.417/07/2022ישראמקו יהש
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב116807964694.617/07/2022חנן מור

איגרות חוב116807964694.617/07/2022חנן מור
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב1162825253398.617/07/2022אפריקה מגורים

איגרות חוב1162825253398.617/07/2022אפריקה מגורים
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב7550148202306.817/07/2022אקויטל

איגרות חוב7550148202306.817/07/2022אקויטל
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד

דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1איגרות חוב116961469968317/07/2022נאוויטס פטרו

איגרות חוב116961469968317/07/2022נאוויטס פטרו
הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
.אישור כהונת נאמןבעד

מניות1081165401012118/07/2022מגדל ביטוח

ל "אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יוסי בן ברוך בגין כהונתו כמנכ. 1

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יוסי בן ברוך בגין כהונתו . בחברה

.2022 ביולי 1החל מיום , ל בחברה כמפורט לעיל"כמנכ

.התנאים המוצעים תואמים את החוקבעד

מניות11086383582118/07/2022מירלנד
- סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה

31.12.2021
דיון

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 2מניות11086383582118/07/2022מירלנד

מניות11086383582118/07/2022מירלנד
אישור מינויו מחדש של מר גלן סקוט קולני כדירקטור לתקופת כהונה . 3

נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

בעדאימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה. 4מניות11086383582118/07/2022מירלנד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדל החברה"עדכון תנאי העסקה של מנכ. 5מניות11086383582118/07/2022מירלנד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות621011115826518/07/2022קרור

, תבורי-ר דירקטוריון יפאורה"לאשר את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו. 1

כמפורט בסעיף , ספנות, תבורי לבין בעלת השליטה בחברה-שבין יפאורה

2023 בינואר 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום ,  לדוח העסקה1.1 

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות621011115826518/07/2022קרור

-שבין יפ, אורה-ר דירקטוריון יפ"לאשר את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו

 לדוח 1.2 כמפורט בסעיף , ספנות, אורה לבין בעלת השליטה בחברה

2023 בינואר 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום , העסקה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11214743998118/07/2022הכשרה התחדשות
אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים . 1

על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם
נגד

כתב הפטור המוצע אינו בנוסח אחיד ליתר נושאי 

.המשרה בחברה

נגדר חן לבון לדירקטור בחברה"מינוי מחדש של ד. 2מניות11214743998118/07/2022הכשרה התחדשות
ככלל אנו נמליץ להתנגד למנגנון של דירקטוריון 

.מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 3מניות11214743998118/07/2022הכשרה התחדשות

דיון.2021דיון בדוח התקופתי לשנת . 4מניות11214743998118/07/2022הכשרה התחדשות

מניות108272618237518/07/2022תאת טכנולוגיות

1 .Approval of the re-election of Mr. Aviram Halevi to serve as an 

external director in the Company for an additional three (3) years 

term commencing on the date of his election at the meeting and 

approval of his recompense

נגד
מועמד לתקופת כהונה רביעית בה נתמוך ככל 

.ובחברה אין גרעין שליטה

מניות108272618237518/07/2022תאת טכנולוגיות

2 .Approval to renew grant letters of indemnification by the 

Company to it Director associated with the controlling 

shareholder

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות108782446845519/07/2022אל על

ר דירקטוריון "לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם יו. 1

ר דירקטוריון "החברה מר עמיקם בן צבי זאת החל ממועד תחילת כהונתו כיו

 לדוח 2 אשר עיקריו מפורטים בסעיף , החברה ועל־פי תנאי הסכם העסקה

.זימון האסיפה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות108782446845519/07/2022אל על

דינה גננסיה ' גב, לית החברה"לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של מנכ. 2

 וזאת על־פי תנאי 2022 במאי 19החל ממועד תחילת כהונתה ביום , בן טל

. לדוח זימון האסיפה3 אשר עיקריו מפורטים בסעיף , הסכם העסקה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109794892209319/07/2022אפריקה מגורים

לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם מיזם משותף . 1

(JV) חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, מ"בו מחזיקה דניה סיבוס בע ,

יחד עם צד שלישי אשר אינו קשור לחברה ) מהזכויות וההתחייבויות 50%- ב

מכוחו יעניק המיזם המשותף , "(המיזם המשותף: "להלן )(או למי מטעמה

לרבות ) יחידות דיור 668לחברה ולשותפיה שירותי קבלנות להקמתן של 

שטחי , ר" מ100,000- בשטח מגורים כולל של כ, (בעבור קבוצת רכישה

- ר וחניון תת קרקעי בשטח כולל של כ" מ12,000- מסחר בשטח כולל של כ

בעצמה )בו מחזיקה החברה ,  סמל דרוםDUOר בפרויקט " מ40,000

 DUOפרויקט : "להלן) מהזכויות 52%- בכ (ובאמצעות חברות בשליטתה

ח צמוד למדד " ש887,555,000בתמורה פאושלית בסך של , ("דרום

, (15.3.2022אשר פורסם ביום ) 2022תשומות הבניה לחודש פברואר 

בשים לב לחלקה של דניה סיבוס במיזם המשותף וחלק )מ כדין "בתוספת מע

חלק התמורה המשולם על ידי החברה לדניה ,  דרוםDUOהחברה בפרויקט 

 לדוח 2והכל כמפורט בסעיף , (ח" ש231,000,000- סיבוס מסתכם לכ

 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. הזימון המצורף

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה , בשינויים המחויבים, לחוק החברות

להודיע לחברה לפני הה

.אנו סבורים כי העסקה המוצעת הינה לטובת החברהבעד

מניות1109917485420/07/2022פלאזה סנטרס
1 .Proposal to approve the Company’s IFRS consolidated annual 

accounts for the financial year ended 31 December 2021
בעד

הדוח הכספי מייצג את תוצאות ומצבה הכספי של 

. ישראלEYהחברה ונערך על ידי חברת 

מניות1109917485420/07/2022פלאזה סנטרס

2 .Proposal to discharge the directors of the Company from their 

liability for the conduct of business for the financial year ended 

31 December 2021

נגד

אנו סבורים כי קיימת בעייתיות בשחרור חברי 

מכיוון שהדירקטוריון הינו , הדירקטוריון מחובתם

, הגוף האחראי להתנהלות עסקיה של החברה

התווית האסטרטגיה העסקית וקביעת המדיניות 

ליישומה

מניות1109917485420/07/2022פלאזה סנטרס

3 .Proposal to appoint EY Israel, part of the global organization 

and member firm of Ernst & Young Global Limited, as the 

external auditor for the IFRS-based financial statements of the 

Company for the 2022 financial year

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1109917485420/07/2022פלאזה סנטרס

4 .Proposal to reappoint Mr. Ron Hadassi, who is retiring by 

rotation under Article 23 paragraphs 3 and 6 of the Articles of 

Association and may be 10 reappointed under Article 23 

paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

דיון.31.12.2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום מניות1100957113010420/07/2022אבגול

מניות1100957113010420/07/2022אבגול
כרואה ' למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

.החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1100957113010420/07/2022אבגול
למנות את מר דיליפ קומר אגרוואל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה . 3

.השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1100957113010420/07/2022אבגול
למנות את מר כריסטופר אנתוני קנילי כדירקטור בחברה עד למועד . 4

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1100957113010420/07/2022אבגול
למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה . 5

.השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1100957113010420/07/2022אבגול
יי פימפליקר כדירקטור בחברה עד למועד 'למנות את מר שישיר ויג. 6

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1100957113010420/07/2022אבגול
למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית . 7

.הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1100957113010420/07/2022אבגול
למנות את מר יעקב גולדמן כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה . 8

.השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1100957113010420/07/2022אבגול

 מניות 1,000,000,000-להגדיל את הון המניות הרשום של החברה ב. 9

כך שהונה הרשום של החברה , נ כל אחת"ח ע" ש0.0001רגילות בנות 

 מניות רגילות 1,500,000,000-ח ויורכב מ" ש150,000יעמוד על סך של 

 לתקנון 10ולתקן בהתאם את סעיף , נ כל אחת"ח ע" ש0.0001בנות 

.החברה

בעד

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה 

וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי 

.מניות המיעוט

מניות35401931942120/07/2022טלסיס
הכולל ) 2021דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 

.(2021דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 
דיון

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיף. 2מניות35401931942120/07/2022טלסיס

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשף. 3מניות35401931942120/07/2022טלסיס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדמינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייט. 4מניות35401931942120/07/2022טלסיס
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

נגדמינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודה. 5מניות35401931942120/07/2022טלסיס
אנו סבורים כי אינה בעלת ההשכלה והניסיון 

.הדרושים למילוי התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוי. 6מניות35401931942120/07/2022טלסיס

בעדמינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת שרון יגודה. 7מניות35401931942120/07/2022טלסיס
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשף. 8מניות35401931942120/07/2022טלסיס

מניות35401931942120/07/2022טלסיס

כרואי החשבון ',  זיו האפט ושותBDOלהאריך את כהונתו של משרד . 9

המבקרים של החברה וזאת עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות35401931942120/07/2022טלסיס
מינוי הגברת טל מיש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של . 10

שלוש שנים וקביעת תנאי כהונתה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות5310124022720/07/2022בוני תיכון

שהינו , אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניסים פרץ. 1

, קרוב של בעל השליטה בחברה בקשר לתפקידו כמנהל אחזקה ראשי

.לוגיסטיקה וציוד של החברה

נגד
כתב הפטור המוצע במסגרת תנאיו של המועמד 

.אינם תואמים את מדיניותנו

מניות5310124022720/07/2022בוני תיכון
שהינה , אילנה פרץ' אישור הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב. 2

.המועסקת במחלקה המשכנת של החברה, קרובה של בעל השליטה בחברה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות5310124022720/07/2022בוני תיכון

צ בחברה לתקופה של שלוש "מירב סיגל כדח' הארכת כהונתה של הגב. 3

 בספטמבר 6החל מיום  (צ"לתקופת כהונה שלישית כדח)שנים נוספות 

2022.

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות5310124022720/07/2022בוני תיכון
גולובינסקי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה -שירה קולמן'' מינוי הגב. 4. 

לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעדהארכת כהונתו של אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מניות11098920318169221/07/2022ריט 

בעדנילי קלי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי הגב. 2מניות11098920318169221/07/2022ריט 
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

בעדר גתית גור גרשגורן כדירקטורית חיצונית בחברה"מינויה של ד. 1מניות114146432104524/07/2022מור השקעות
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1174457024/07/2022פריים אנרגי
הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 

2021 בדצמבר 31
דיון

מניות1174457024/07/2022פריים אנרגי
לתקופת , מינוי מחדש של מר ירון קיקוז המכהן בדירקטוריון החברה. 2

כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1174457024/07/2022פריים אנרגי
לתקופת כהונה , מינוי מחדש של מר יאיר לוי המכהן בדירקטוריון החברה. 3

נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1174457024/07/2022פריים אנרגי
לתקופת , מינוי מחדש של מר יששכר קיקוז המכהן בדירקטוריון החברה. 4

כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1174457024/07/2022פריים אנרגי

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

החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.2021ודיווח על שכרם לשנת 

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1174457024/07/2022פריים אנרגי

, אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר יששכר קיקוז. 6

בתוקף , המכהן כדירקטור בחברה ואשר הינו קרוב של בעל השליטה בחברה

 שנים ממועד 3החל ממועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה ועד לתום 

.האסיפה

בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

, כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג, החברה

.בהתאם למדיניותנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1174457024/07/2022פריים אנרגי

לית "המכהנת כמנכ, רחלי קיקוז' אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור גב. 7

חברת בת של החברה וכנושאת משרה בכירה בחברה ואשר הינה קרובה 

. שנים ממועד האסיפה3- בתוקף ל, של בעל השליטה בחברה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום . 1

 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו 2021

מועד

דיון

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן
כרואי החשבון המבקרים של  (BDO)אישור מינויים מחדש של זיו האפט . 2

וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, החברה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן

כדירקטור  (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של מר אבי בן אברהם . 3

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן

כדירקטור  (ל"דירקטור ומנכ)אישור מינויו מחדש של מר חיים פייגלין . 4

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן

 (ל ייזום"דירקטור ומשנה למנכ)אישור מינויו מחדש של מר רן בן אברהם . 5

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן

מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה ' אישור מינויה מחדש של הגב. 6

לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן

כדירקטור  (דירקטור בלתי תלוי)אישור מינויו מחדש של מר עופר לוי . 7

בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן
תמי כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינוי מחדש של הגב. 8

2022 ביולי 1לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות110405823221624/07/2022צמח המרמן
שרית אהרון כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינוי מחדש של הגב. 9

2022 ביולי 1לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

116730366871.8325/07/2022מור השקעות
איגרות חוב 

להמרה
דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1

116730366871.8325/07/2022מור השקעות
איגרות חוב 

להמרה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
.אישור כהונת נאמןבעד

11668421996825/07/2022יוניבו
איגרות חוב 

להמרה
דיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1

11668421996825/07/2022יוניבו
איגרות חוב 

להמרה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה
.אישור כהונת נאמןבעד

מניות11086383582125/07/2022מירלנד
- סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה

31.12.2021
דיון

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 2מניות11086383582125/07/2022מירלנד

מניות11086383582125/07/2022מירלנד
אישור מינויו מחדש של מר גלן סקוט קולני כדירקטור לתקופת כהונה . 3

נוספת
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

בעדאימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה. 4מניות11086383582125/07/2022מירלנד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

בעדל החברה"עדכון תנאי העסקה של מנכ. 5מניות11086383582125/07/2022מירלנד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
אשר , 2021דיון בדוח דירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 

.2021פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה

כרואה ', לאשר את מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה שתחל במועד המינוי על ידי 

.האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
ר דירקטוריון החברה "יו, כהן (ון'ג)אישור מינויו מחדש של מר יונתן . 3

.לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
אישור מינויו מחדש של מר מיכאל מאיר לזר כדירקטור בחברה לתקופת . 4

.כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
אישור מינויו מחדש של מר רן רונן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

.נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
אישור מינויו מחדש של מר רז נור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 6

.נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
אישור מינויו מחדש של מר גיל שינה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 7

.נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
אישור מינויו מחדש של מר דורון סט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 8

.נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
יק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 'אישור מינויו מחדש של מר רון רוגוז. 9

.נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
אישור מינויו מחדש של מר אלון פלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 10

.נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה

אורה גלעד כדירקטורית בלתי תלויה ' לאשר את מינויה של גב. 11

בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שתחל במועד מינויה על ידי האסיפה 

הכללית

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה

תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין ביטוח נושאי משרה כך שגובה . 12

הפרמיה השנתית שתשלם החברה עבור פוליסת ביטוח כאמור תהא בהתאם 

.לתנאי השוק ועלותה תהא לא מהותית לחברה

.התיקון המוצע מקובלבעד

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
מר חן , ל החברה היוצא"פעמי למנכ-לאשר הענקת מענק פרישה חד. 13

.בקשר עם סיום כהונתו בחברה, מלמד
.המענקים המוצעים נמצאו על ידנו כסביריםבעד

מניות1166974026/07/2022משק אנרגיה
 (ון'ג)מר יונתן , ר דירקטוריון החברה"פעמי ליו-לאשר הענקת מענק חד. 14

.כהן
.המענק המוצע נמצא על ידנו כמקובלבעד

דיוןDiscussion of the Company's Annual Report for the year 2021מניות1175116026/07/2022נאייקס

מניות1175116026/07/2022נאייקס
2 .Re-appointment of the Company's auditor and authorization of 

the Company's board to determine the auditor's compensation
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1175116026/07/2022נאייקס

3 .Re-appointment of Mr. Yair Nechmad, as a director (who is 

not an external director) for an additional tenure, until the next 

annual meeting.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175116026/07/2022נאייקס

4 .Re-appointment of Mr. Amir Nechmad, as a director (who is 

not an external director) for an additional tenure, until the next 

annual meeting.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175116026/07/2022נאייקס

5 .Re-appointment of Mr. David Ben-Avi, as a director (who is 

not an external director) for an additional tenure, until the next 

annual meeting.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175116026/07/2022נאייקס

6 .Re-appointment of Mr. Reuven Ben Menachem, as a director 

(who is not an external director) for an additional tenure, until the 

next annual meeting.

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1175116026/07/2022נאייקס
7 .Re-appointment of Mr. Elon Shalev, as an independent 

Director, for an additional tenure, until the next annual meeting.
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1175116026/07/2022נאייקס

8 .Approval and ratification of grant of a discretionary bonus to 

Mr. Oded Frenkel, the Company's Chief Customer Officer and 

brother-in-law of Mr. David Ben-Avi, one of the Company's 

controlling shareholders

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1175116026/07/2022נאייקס

9 .Approval and ratification of grant of a discretionary bonus to 

Mr. Shay Ben-Avi, the Company's Chief Software Architect and 

brother of Mr. David Ben-Avi, one of the Company's controlling 

shareholders.

בעד
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות1175116026/07/2022נאייקס

10 .Approval and ratification of grant of a discretionary bonus to 

Mr. Reuven Amar, the Company's Engineering Lab Manager and 

brother-in-law of Mr. David Ben-Avi, one of the Company's 

controlling shareholders.

בעד
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות1175116026/07/2022נאייקס

11 .Approval and ratification of grant of a discretionary bonus to 

Ms. Gilat Mizrachi, former employee of the Company and spouse 

of Mr. David Ben-Avi, one of the Company's controlling 

shareholders.

בעד
המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות1175116026/07/2022נאייקס

12 .Approval of transition from reporting in accordance with the 

provisions of Chapter F of the Securities Law to reporting in 

accordance with the provisions of Chapter E3 of the Securities 

Law.

בעד
המעבר במתכונת דיווח הינה בהתאם לחוק ניירות 

.ערך

מניות1104249256914626/07/2022רמי לוי

ל פיתוח עסקי "חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר אטיאס כסמנכ. 1

לתקופה נוספת החל ממועד , לדוח' כפי שהם מפורטים בנספח א, בחברה

אישור האסיפה הכללית ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1104249256914626/07/2022רמי לוי
עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין הסדרי פרישה וסיום כהונה של . 2

 לדוח2.2כמפורט בסעיף , נושאי משרה בחברה
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1104249256914626/07/2022רמי לוי

והענקתו לנושאי משרה , לדוח' ב כנספח ג"עדכון לכתב שיפוי בנוסח המצ. 3

או קרוביו ולדירקטורים /לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה ו, בחברה

או אשר יכהנו בחברה מעת לעת/מכהנים ו

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות1104249256914626/07/2022רמי לוי
אישור עדכון תקנון ההתאגדות של החברה באופן שישקף את העדכונים . 4

 לדוח2.3.3כמפורט בסעיף , לכתב השיפוי לנושאי משרה בחברה
בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות109011759086027/07/2022ספאנטק
ל החברה ומתן התחייבות לשיפוי "אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ. 1

ניסן (חזי)למר יחזקאל 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.התגמול המוצע עבורו הינו סביר ביחס למקובל בשוקבעדל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רום אליעז בתפקיד מנכ. 1מניות1178912027/07/2022קיור-אריקה בי

מניות109689015073028/07/2022פארמוקן
ל החברה ובעל השליטה "מנכ, הארכת הסכם העסקה עם מר גיל חובש. 1

 חודשים3לתקופה של עד , בה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109689015073028/07/2022פארמוקן
ל תפעול בחברה "סמנכ, הארכת הסכם ההעסקה עם מר רועי חובש. 2

וקרובו של בעל שליטה
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

1 .Approval of the re-appointment of Kesselman &amp ;

Kesselman, independent certified public accountants in Israel 

and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited 

group, as the Company's auditor for the period ending at the 

close of the next annual general meeting, and to authorize the 

Board of Directors to approve, after approval by the Audit 

Committee, the remuneration of the Company's auditor, in 

accordance with the scope and nature of their services. See Item 

1 in the Deed of Vote attached hereto.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

2 .Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended 

December 31, 2021, as determined by the Audit Committee and 

by the Board of Directors, and the report of the Board of 

Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and 

its affiliates for the year ended December 31, 2021. See Item 2 

in the Deed of Vote attached hereto.

דיון

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

3 .Discussion of the Company’s audited financial statements for 

the year ended December 31, 2021 and the report of the Board 

of Directors for such period.See Item 3 in the Deed of Vote 

attached hereto.

דיון

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

4 .Election and appointment of Mr. Gideon Kadusi as a director 

on the Company’s Board of Directors until the close of the next 

annual general meeting. See Item 4(a) in the Deed of Vote 

attached hereto.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

5 .Election and appointment of Mr. Shlomo Rodav as a director 

on the Company’s Board of Directors until the close of the next 

annual general meeting. See Item 4(b) in the Deed of Vote 

attached hereto.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

6 .Election and appointment of Mr. Yehuda Saban as a director 

on the Company’s Board of Directors until the close of the next 

annual general meeting. See Item 4(c) in the Deed of Vote 

attached hereto.

הורד מסדר היום



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

7 .Election and appointment of Ms. Anat Cohen-Specht as a 

director on the Company’s Board of Directors until the close of 

the next annual general meeting. See Item 4(d) in the Deed of 

Vote attached hereto.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

8 .Election and appointment of Mr. Doron Steiger as a director 

on the Company’s Board of Directors until the close of the next 

annual general meeting. See Item 4(e) in the Deed of Vote 

attached hereto.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

9 .Election and appointment of Mr. Ori Yaron as a director on the 

Company’s Board of Directors until the close of the next annual 

general meeting. See Item 4(f) in the Deed of Vote attached 

hereto.

הורד מסדר היום

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

10 .Election and appointment of Mr. Shlomo Zohar as a director 

on the Company’s Board of Directors until the close of the next 

annual general meeting. See Item 4(g) in the Deed of Vote 

attached hereto.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1083484252183428/07/2022פרטנר

11 .Approval of the compensation terms of Mr. Shlomo Rodav 

and Mr. Doron Steiger as directors, including the grant of an 

Indemnification and Release Letter. See Item 5 in the Deed of 

Vote attached hereto.

בעד
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות10834842928/07/2022פרטנר

12 .Approval of the terms of office and employment of the CEO 

of the Company, Mr. Avi Gabbay including the grant of an 

Indemnification and Release Letter, but excluding the annual 

cash bonus and equity incentive. See Item 6 in the Deed of Vote 

attached hereto.

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל

 ובדוח 2021 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום . 1

כפי שפורסמו , 2021 בדצמבר 31הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

אשר פורסם על ידי החברה ביום , 2021בדוח התקופתי של החברה לשנת 

.2022 במרץ 31

דיון

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל
כרואי החשבון המבקרים של החברה , אישור מינויו של משרד פאהן קנה. 2

לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל

ר דירקטוריון "המכהנת כיו)מרים רויטמן ' הארכת כהונתה של הגב. 3

עד למועד , כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החברה

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל

 (ל החברה"המכהן גם כמנכ)הארכת כהונתו של מר יעקב לקסר . 4

עד למועד האסיפה , כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת

.הכללית השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל

הארכת כהונתו של מר אריה ישראל איתן קפלין כדירקטור בלתי תלוי . 5

עד למועד האסיפה הכללית , בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת

.השנתית הבאה של החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל

ענבר מאירוביץ כדירקטורית חיצונית ' מינויה לראשונה של הגב. 6

החל ממועד אישור , לתקופת כהונה בת שלוש שנים, בדירקטוריון החברה

.ואישור תנאי כהונתה, האסיפה הכללית את מנויה

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל

, ר עדי פרי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה"חידוש מינויו של ד. 7

החל ממועד אישור האסיפה הכללית , לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

.את מינויו ואישור תנאי כהונתו

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות3410162065031/07/2022נלה דיגיטל
עד , אישור מינויו של מר שלומי ארדן כדירקטור בדירקטוריון החברה. 8

ואישור תנאי כהונתו, למועד האסיפה השנתית הבאה
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות110509794170501/08/2022נטו מלינדה

, מ"אחזקות בע. ע.עדכון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין נטו מ. 1

ח לחודש " אש270-ח לחודש לכ" אש210-בעלת השליטה בחברה מכ

 1 כמפורט בסעיף 2022 ביולי 4והארכתו לתקופה של שלוש שנים מיום 

.לדוח זימון האסיפה

.אנו סבורים כי ההסכם הינו לטובת החברהבעד

מניות110509794170501/08/2022נטו מלינדה
זאב רוטשטיין כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט ' הארכת כהונת פרופ. 2

. לדוח זימון האסיפה2בסעיף 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110509794170501/08/2022נטו מלינדה

 שנים 3אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה לתקופה נוספת בת . 3

בכפוף לשינויים ועדכונים לא מהותיים  ,2022 באוקטובר 14החל מיום 

. לדוח זימון האסיפה3כמפורט בסעיף 

.מדיניות התגמול נמצאה על ידנו כסבירהבעד

מניות6912121700628802/08/2022דיסקונט
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 

.2021 בדצמבר 31
דיון

מניות6912121700628802/08/2022דיסקונט

למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת . 2

משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה 

ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של , 2023הכללית לשנת 

באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים . רואי החשבון המבקרים

לפי סעיפים , עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, 2021לשנת 

. לחוק החברות167- ו165

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות6912121700628802/08/2022דיסקונט

למנות את מר דני ימין כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו . 3

החל , לתקופה של שלוש שנים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301בהוראה 

או אי ,  ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים2023 בפברואר 1מיום 

מועמדים לכהונה  (2)באסיפה יבחר מועמד אחד מתוך שני . התנגדותו

 להוראות ניהול 301כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 

אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים , בנקאי תקין

המשתתפים בהצבעה . ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. בנקאיים

לפרטים . רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדים לכהונה כדירקטורים

 לדוח 2ראו סעיף , נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים , ב"זימון האסיפה המצ

.לדיווח מיידי זה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות6912121700628802/08/2022דיסקונט

קר כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו 'למנות את מר גיא ריצ. 4

החל , לתקופה של שלוש שנים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301בהוראה 

או אי ,  ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים2023 בפברואר 1מיום 

מועמדים לכהונה  (2)באסיפה יבחר מועמד אחד מתוך שני . התנגדותו

 להוראות ניהול 301כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 

אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים , בנקאי תקין

המשתתפים בהצבעה . ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. בנקאיים

לפרטים . רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדים לכהונה כדירקטורים

 לדוח 2ראו סעיף , נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים , ב"זימון האסיפה המצ

.לדיווח מיידי זה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות6912121700628802/08/2022דיסקונט

לאשר את התיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק כמפורט בנספח . 5

, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , המצורף לדוח זימון האסיפה' א

.1999- ט "התשנ

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות6912121700628802/08/2022דיסקונט
, מר שאול קוברינסקי, ר הדירקטוריון"לאשר עדכון לתנאי הכהונה של יו. 6

. לדוח זימון האסיפה4.7כמפורט בסעיף 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות11014505017103/08/2022אולמד סולושנס
מינוי מחדש של מר איתן הילמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה . 1

לתקופת כהונה שלישית ואישור תנאי כהונתו
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11014505017103/08/2022אולמד סולושנס
ר יהודית זילברשטיין כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון "מינויה של ד. 2

החברה לתקופת כהונה ראשונה ואישור תנאי כהונתה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

נגדאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה. 3מניות11014505017103/08/2022אולמד סולושנס
הסתייגותנו הינה על רקע היקף הדילול המקסימאלי 

.האפשרי בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות576017660528503/08/2022חברה לישראל

לפרטים נוספים . אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה. 1

: תמצית נוסח ההחלטה המוצעת.  בדוח המצורף2אודות נושא זה ראו סעיף 

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח "

."כאמור בדוח זימון האסיפה, לדוח זה' ב כנספח א"הרצ

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירהבעד

מניות576017660528503/08/2022חברה לישראל

ל "אישור תנאי כהונה והעסקה מעודכנים של מר יואב דופלט כמנכ. 2

תמצית .  בדוח המצורף3לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף . החברה

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב : "נוסח ההחלטה המוצעת

."כאמור בדוח זימון האסיפה, ל החברה"דופלט כמנכ

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסביריםבעד

מניות576017660528503/08/2022חברה לישראל

אישור התקשרות בהסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת . 3

 לדוח 4 אשר עיקריו מפורטים בסעיף , (68729-11-17ג "במסגרת תנ)

לאשר את התקשרות החברה : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. המצורף

ג "במסגרת תנ)בהסדר הפשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת 

לרבות כל שינוי ) לדוח זה 4 אשר עיקריו מפורטים בסעיף  (68729-11-17

."(בהם אשר יאושר על ידי בית המשפט

.הסדר הפשרה מצד החברה הינו סבירבעד

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות1172618003/08/2022בכורי שדה אחז

מניות1172618003/08/2022בכורי שדה אחז
כמשרד  (Deloitte)מינוי משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר . 2

רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון
.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

נגדמינוי מחדש של מר אילן שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות1172618003/08/2022בכורי שדה אחז
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

נגדמינוי מחדש של מר ששון שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4מניות1172618003/08/2022בכורי שדה אחז
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

נגדמינוי מחדש של מר שאול גבע כדירקטור בדירקטוריון החברה. 5מניות1172618003/08/2022בכורי שדה אחז
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות1172618003/08/2022בכורי שדה אחז
מיכל פתאל קמאי כדירקטורית בלתי תלויה ' מינוי מחדש של הגב. 6

בדירקטוריון החברה
נגד

שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות383018207303/08/2022אקסיליון
 (לא רשומים)הצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של כתבי אופציה . 1

ה יעקב סלע"ל החברה ה"למנכ
בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

נגדErnest Cu- מינוי דירקטור . 1מניות1123017601062004/08/2022לייבפרסון
הסתייגותנו הינה לאור מנגנון מינוי מדורג של 

.דירקטורים

נגדJill Layfield- מינוי דירקטור . 2מניות1123017601062004/08/2022לייבפרסון
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה

נגדWilliam G. Wesermann- מינוי דירקטור . 3מניות1123017601062004/08/2022לייבפרסון
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג הקיים 

.בחברה

מניות1123017601062004/08/2022לייבפרסון

4 .Ratification of the appointment of BDO USA, LLP as the 

Company’s independent registered public accounting firm for the 

fiscal year ending December 31, 2022;

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1123017601062004/08/2022לייבפרסון
5 .Advisory approval of the compensation of the Company’s 

named executive officers; and
נגד

הסתייגותנו הינה בעיקר על רקע היקף הדילול 

.בחברה החורג מהמקובל במדיניותנו

מניות1123017601062004/08/2022לייבפרסון

6 .Transaction of such other business as may properly come 

before the meeting, including any adjournments or 

postponements thereof.

דיון

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור 

2021שירותים נוספים בשנת 
דיון

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה

זהר , אלמגור, בריטמן - Deloitteמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 3

לתקופת ביקורת נוספת עד , כרואה החשבון המבקר של החברה' ושות

למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
הארכת כהונתו של הדירקטור מרדכי אביב עד למועד האסיפה הכללית . 4

השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני משפחה הגדול 

.מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
הארכת כהונתו של הדירקטור אסף אביב עד למועד האסיפה הכללית . 5

השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני משפחה הגדול 

.מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
הארכת כהונתה של הדירקטורית איה אביב עד למועד האסיפה הכללית . 6

השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני משפחה הגדול 

.מהמבוקש על פי מדיניותנו

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
הארכת כהונתו של הדירקטור שלמה אמבר עד למועד האסיפה הכללית . 7

השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

תלויים מסך הדירקטוריון הנמוך מהמבוקש על פי 

.מדיניותנו

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
הארכת כהונתו של הדירקטור רן בר עד למועד האסיפה הכללית השנתית . 8

הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי 

תלויים מסך הדירקטוריון הנמוך מהמבוקש על פי 

.מדיניותנו

מניות44401818203404/08/2022אביב בניה
 3- ב, טל מיש' אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית הגב. 9

שנים
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדשל מר אמנון ברנר כדירקטור חיצוני בחברה (לראשונה)מינוי . 10מניות44401818203404/08/2022אביב בניה

מניות110253223799204/08/2022חנן מור
אישור חידוש ועדכון התקשרות החברה בהסכם הניהול עם בעלת . 1

.מ" בע2006קבוצת מור השקעות , השליטה בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות110253223799204/08/2022חנן מור
, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , אישור מדיניות התגמול של החברה

2022 ביולי 1לתקופה של שלוש שנים החל מיום 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי
 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1

. ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו2021
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי
כרואה חשבון מבקר של ,  זיו האפט רואי חשבוןBDOמינוי מחדש של . 2

.עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, החברה
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי
רון - שאינו דירקטור חיצוני , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 3

ויסברג
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי
עדו - שאינו דירקטור חיצוני , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 4

קוק
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי
אליהו - שאינו דירקטור חיצוני , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 5

אשרף
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי
עופר - שאינו דירקטור חיצוני , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 6

לוי
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי
' גב, אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה. 7

לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, עירית זינגר
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות108448215915704/08/2022פועלים איביאי

אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה כך שיעמוד על . 8

ולעדכן בהתאם את , ח ערך נקוב" ש0.01 מניות רגילות בנות 50,000,000

בתקנון החברה (א).5סעיף 

.אנו מוצאים את הגדלת ההון כמקובלתבעד

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1

 לדוח המיידי בדבר 1ראו סעיף , לפרטים נוספים. 2021 בדצמבר 31ביום 

.("דוח זימון האסיפה: "להלן)כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה 

דיון

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

וברייטמן  (KPMG)למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין . 2

לתקופה , ח מבקרים משותפים של הבנק"כרו (Deloitte)' אלמגור זהר ושות

שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את 

ראו , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון. שכרם

. לדוח זימון האסיפה2סעיף 

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

למנות את מר דן ללוז כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע . 3

באסיפה כללית זו עומד .  שנים3לתקופה של  ("צ"דח: "להלן)בחוק החברות 

לתקופה של שלוש שנים מתוך , לדירקטוריון הבנק (1)צ אחד "לבחירה דח

. המועמדים אשר הוצעו על ידי הועדה למינוי דירקטורים וביניהם מר דן ללוז

ראו סעיף , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

לדוח זימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות ' נספח ג', לנספח ב' סעיף ב, 3.2

.ב"החיים של המועמד המצ

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

למנות את מר צבי נגן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע . 4

באסיפה כללית זו עומד .  שנים3לתקופה של , ("צ"דח: "להלן)בחוק החברות 

לתקופה של שלוש שנים מתוך , לדירקטוריון הבנק (1)צ אחד "לבחירה דח

. המועמדים אשר הוצעו על ידי הועדה למינוי דירקטורים וביניהם מר צבי נגן

ראו סעיף , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

לדוח זימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות ' נספח ג', לנספח ב' סעיף ב, 3.2

.ב"החיים של המועמד המצ

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

אסתר אלדן כדירקטורית במעמד דירקטור שאינו דירקטור ' למנות את גב. 5

,  ("דירקטור אחר: "להלן)לפקודת הבנקאות  (2)(א)ד11חיצוני כאמור בסעיף 

דירקטורים  (2)באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני .  שנים3לתקופה של 

מתוך המועמדים אשר , במעמד דירקטור אחר לתקופה של שלוש שנים

לפרטים . אסתר אלדן' הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים וביניהם הגב

 סעיף 3.2ראו סעיף , נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

לדוח זימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות החיים של ' נספח ג', לנספח ב' ב

.ב"המועמד המצ

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד דירקטור שאינו ' למנות את גב. 6

: להלן)לפקודת הבנקאות  (2)(א)ד11דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 

באסיפה כללית זו עומדים לבחירה .  שנים3לתקופה של , ("דירקטור אחר"

מתוך , דירקטורים במעמד דירקטור אחר לתקופה של שלוש שנים (2)שני 

' וביניהם הגב, המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים

דירקטור "דירקטורית במעמד )אסתר דומיניסיני ' הגב. אסתר דומיניסיני

צפויה לסיים את כהונתה , שמועמדת לבחירה מחדש באסיפה זו (בבנק" אחר

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים . 2023 בינואר 16השנייה ביום 

לזימון ' נספח ג', לנספח ב' סעיף ב, 3.2ראו סעיף , לדירקטוריון הבנק

.ב"האסיפה וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

אירית שלומי כדירקטורית במעמד דירקטור שאינו דירקטור ' למנות את גב. 7

, ("דירקטור אחר: "להלן)לפקודת הבנקאות  (2)(א)ד11חיצוני כאמור בסעיף 

דירקטורים  (2)באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני .  שנים3לתקופה של 

מתוך המועמדים אשר , במעמד דירקטור אחר לתקופה של שלוש שנים

' הגב. אירית שלומי' וביניהם הגב.הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים

שמועמדת לבחירה  (בבנק" דירקטור אחר"דירקטורית במעמד )אירית שלומי 

 בספטמבר 18צפויה לסיים את כהונתה הראשונה ביום , מחדש באסיפה זו

ראו , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. 2022

לזימון האסיפה וכן ההצהרה וקורות ' נספח ג', לנספח ב' סעיף ב, 3.2סעיף 

.ב"החיים של המועמד המצ

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות6046113709269904/08/2022לאומי
בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח , לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק. 8

. לדוח זימון האסיפה4לפרטים נוספים ראה סעיף . לדוח זימון האסיפה' ד
בעד

בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות6046113709269904/08/2022לאומי

לדוח זימון ' לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמפורט בנספח ה. 9

-ט"התשנ, ב לחוק החברות267-א ו267האסיפה על פי הקבוע בסעיפים 

 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד 1999

אישור )בנקאי ובהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 

 . 2016-ו"התשע, (התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג-מיוחד ואי

. לדוח זימון האסיפה5לפרטים נוספים ראה סעיף 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

ר "הנמנה על בעלי השליטה בחברה ויו, מינויו מחדש של מר אורן בן יאיר. 1

והכל כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, הדירקטוריון

 לדוח זימון האסיפה2.1

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

הנמנה על בעלי השליטה , אישור מינויו מחדש של מר דניאל מזרחי. 2

והכל , לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בחברה, ל החברה"בחברה ומנכ

. לדוח זימון האסיפה2.1כמפורט בסעיף 

נגד
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

הנמנה על בעלי השליטה , אישור מינויו מחדש של מר שחר מזרחי. 3

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה , ל חברת הבת אופל חולון"בחברה ומנכ

. לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , נוספת

נגד
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

הנמנה על בעלי השליטה , אישור מינויו מחדש של מר יהושע מזרחי. 4

 2.1והכל כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, בחברה

.לדוח זימון האסיפה

נגד
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

הנמנה על בעלי השליטה , אישור מינויו מחדש של מר מיכאל איתן. 5

 2.1והכל כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, בחברה

.לדוח זימון האסיפה

נגד
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

, הנמנה על בעלי השליטה, אישור מינויו מחדש של מר עודד איתן. 6

 לדוח 2.1והכל כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

.זימון האסיפה

נגד
שיעור בני המשפחה בחברה גבוה מהסף הנדרש על 

.ידנו

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס
ורדה קלל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ' אישור מינויה מחדש של גב. 7

. לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת
בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

, רואי חשבון (BDO)מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 8

עד לתום האסיפה הכללית השנתית , כרואה החשבון המבקר של החברה

.הבאה של החברה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

אישור הארכה ועדכון של מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה . 9

לתקופה בת שלוש , א לחוק החברות267בהתאם להוראות סעיף , בחברה

לדוח ' הכל כמפורט בחלק ב, החל ממועד אישורה על ידי אסיפה זו, שנים (3)

.זימון האסיפה

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

אישור חידוש הסכם הניהול בין החברה לבין חברה פרטית בבעלות . 10

, ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה"יו, ובשליטת מר אורן בן יאיר

והכל כמפורט , 2022 באוגוסט 11 שנים נוספות החל מיום 3לתקופה של 

לדוח זימון האסיפה'  לחלק ג14בסעיף 

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

ד גיא "אישור עדכון התקשרות בהסכם למתן שירותים משפטיים מעו. 11

ר דירקטוריון החברה ואחד "יו)ד אורן בן יאיר "אשר הינו שותף של עו, וגנר

 שנים החל 3ד בבעלותם לתקופה של "במשרד עו, (מבעלי השליטה בה

לדוח '  לחלק ג15והכל כמפורט בסעיף , ממועד אישורה על ידי אסיפה זו

.זימון האסיפה

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

אישור הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה הנמנים על בעלי . 12

לשלוש שנים החל , לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ג"המצ, השליטה בחברה

לדוח זימון '  לחלק ג16כמפורט בסעיף , ממועד האישור על ידי אסיפה זו

..האסיפה

בעד
 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

אישור הארכת תוקף כתב הפטור לכל אחד מנושאי המשרה הנמנים על . 13

לשלוש שנים , לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ד"בעלי השליטה בחברה המצ

לדוח '  לחלק ג16כמפורט בסעיף , החל ממועד האישור על ידי אסיפה זו

.זימון האסיפה

בעד
בהתאם , כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג

.למדיניותנו

מניות109498628566604/08/2022אופל בלאנס

שוברי שי ועמלות לעובדים בחברות , אישור מנגנון להענקת מענקים. 14

אשר הינם קרובים של בעלי השליטה בחברה , כפי שיהיו מעת לעת, הבנות

 שנים החל ממועד אישורה על ידי 3לתקופה בת  (אשר אינם נושאי משרה)

.לדוח זימון האסיפה'  לחלק ג17כמפורט בסעיף , אסיפה זו

בעד
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות108782446845504/08/2022אל על
המכהן כדירקטור , ניל רוזנברג' אישור הענקת כתב שיפוי למר קנת. 1

וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה, בחברה
בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה

מניות108782446845504/08/2022אל על
, המכהן כדירקטור בחברה, אישור הענקת כתב שיפוי למר דרל הגלר. 2

וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה
בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

.בהתאם למדיניותנו, החברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום מניות1174093004/08/2022טראקנט

מניות1174093004/08/2022טראקנט

למנות מחדש את משרד למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את . 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית , קסירר

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה , הבאה של החברה

.החשבון המבקר

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1174093004/08/2022טראקנט
וזאת עד , לאשר את מינויו מחדש של מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה. 3

.לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1174093004/08/2022טראקנט
וזאת עד , לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר גמא כדירקטור בחברה. 4

.לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1174093004/08/2022טראקנט
וזאת עד , דקל וקנין כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של גב. 5

.לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעד

מניות1174093004/08/2022טראקנט
וזאת עד , נחמה רונן כדירקטורית בחברה' לאשר את מינויה מחדש של גב. 6

.לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות1174093004/08/2022טראקנט
, לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בחברה. 7

.וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1174093004/08/2022טראקנט

לתקופת כהונה בת , למנות את מר צבי וויס כדירקטור חיצוני בחברה. 8

שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית , שנים (3)שלוש 

.כיתר נושאי המשרה בחברה, ולאשר את הענקת כתב פטור ושיפוי

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע כהונתו כנושא משרה 

.באחת מבעלות השליטה בעבר

מניות1174093004/08/2022טראקנט

 אופציות בלתי סחירות של החברה 20,000לאשר הקצאה פרטית של . 9

לכל אחד מהדירקטורים ,  מניות של החברה20,000-הניתנות למימוש ל

נחמה רונן ואברהם בן , דקל וקנין, צבי וויס, ה חיים תומר"ה– הבאים 

בתנאים כמפורט בדוח ההצעה הפרטית של החברה מיום , ארדיטי

29.6.2022

.ההקצאה תואמת את מדיניותנובעד

מניות110357115868604/08/2022שנפ

כפי שפורסם על ידי , 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

: להלן) 2022-01-034633אסמכתא ' מס, 2022 במרץ 24החברה ביום 

.המובא בדוח זה על דרך הפניה, ("הדוח התקופתי"

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110357115868604/08/2022שנפ

מוצע למנות . מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. 2

מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של 

באסיפה יינתן דיווח לגבי תנאי העסקתם , כמו כן. ("קסלמן: "להלן)החברה 

.של קסלמן

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות110357115868604/08/2022שנפ

. ה אברהם יוסי בן שלום כדירקטור בחברה"מוצע למנות מחדש את ה. 3

לדוח זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 

פרטים .  לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו225-ב ו224

.אודות יוסי בן שלום פורטו בדוח התקופתי ובהצהרת הכשירות

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110357115868604/08/2022שנפ

לדוח זה . ה אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה"מוצע למנות מחדש את ה. 4

 225-ב ו224מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 

פרטים אודות אורי . לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו

.רוזנשיין פורטו בדוח התקופתי ובהצהרת הכשירות

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110357115868604/08/2022שנפ

לדוח זה . ה דוד מיכאל כדירקטור בחברה"מוצע למנות מחדש את ה. 5

 225-ב ו224מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 

פרטים אודות דוד . לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו

בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה , מיכאל פורטו בדוח התקופתי

.המצורף

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110357115868604/08/2022שנפ

ה יעקב פניגשטיין כדירקטור בלתי תלוי "מוצע למנות מחדש את ה. 6

לדוח זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור בלתי תלוי . בחברה

 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על 225-ב ו224כנדרש בסעיפים 

בהצהרת , פרטים אודות יעקב פניגשטיין פורטו בדוח התקופתי. כהונתו

.הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה המצורף

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110357115868604/08/2022שנפ

מוצע למנות מחדש את מר גיורא ענבר . מינוי דירקטור חיצוני לחברה. 7

בהתאם , כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים

אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור , להצעתו של דירקטוריון החברה

לדוח זה מצורפת . לפי המאוחר, 2022 באוגוסט 12האסיפה למינויו או מיום 

- ו241,ב224הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני כנדרש בסעיפים 

פרטים אודות .  לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו225

.גיורא ענבר פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה המצורף

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות110357115868604/08/2022שנפ

יפעת אדורם זק ' מוצע למנות מחדש את גב. מינוי דירקטור חיצוני לחברה. 8

, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים

אשר תימנה החל ממועד קבלת , בהתאם להצעתו של דירקטוריון החברה

לדוח זה . לפי המאוחר, 2022 באוגוסט 12אישור האסיפה למינויה או מיום 

מצורפת הצהרתה על כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית כנדרש בסעיפים 

.  לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתה225- ו241,ב224

פרטים אודות יפעת אדורם זק פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון 

.האסיפה המצורף

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110357115868604/08/2022שנפ

, מוצע לאשר. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה. 9

את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי , בתוקף ממועד אישורה האסיפה

, לקובץ דוח זימון האסיפה המצורף' משרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א

אשר תוקפה מסתיים ביום , אשר מהווה עדכון למדיניות התגמול האחרונה

במסגרת מדיניות . ("מדיניות התגמול האחרונה: "להלן) 2022 באוגוסט 12

התגמול המעודכנת בוצעו מספר עדכונים לא מהותיים לעומת מדיניות 

התגמול האחרונה שהעיקריים שבהם צוינו בקובץ דוח זימון האסיפה 

.המצורף

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות699017213122004/08/2022נכסים ובנין

-נטלי משען' אישור עדכון למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה לגב. 1

על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של , לית החברה"כמנכ, זכאי

2022 באפריל 28החברה ביום 

בעד
העדכון המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה 

.של החברה

מניות11059073273004/08/2022אוגווינד

קוסט , אישור סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 1

ומינוי משרד רואה החשבון סומך חייקין  (EY)פורר גבאי את קסירר 

(KPMG) ,בתוקף החל ממועד אישור , כרואה החשבון המבקר של החברה

פי דוח זה ועד לאסיפה הכללית -ידי האסיפה המזומנת על-המינוי על

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

.שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות63901385446004/08/2022דיסקונט השקעות

-נטלי משען' אישור עדכון למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה לגב. 1

על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של , לית החברה"כמנכ, זכאי

2022 באפריל 27החברה ביום 

בעד
העדכון המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה 

.של החברה

מניות63901385446004/08/2022דיסקונט השקעות
עד תום האסיפה , אישור מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה. 2

הכללית השנתית הבאה של החברה
.המועמד הינו בעל הניסיון הדרוש לתפקידבעד

מניות1141571375560504/08/2022אופיסי אנרגיה

 Kenonאשר , הארכת תוקף כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה. 1

Holdings Ltd ,נכון למועד , בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך

עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי  ("קנון"או " בעלת השליטה")הדוח 

. ("דוח זימון האסיפה")כמפורט בדוח זימון האסיפה , באישור הארכת תוקפם

לאשר את הארכת תוקף כתבי השיפוי : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת

אשר בעלת השליטה , כפי שיהיו מעת לעת, והפטור לנושאי המשרה בחברה

כמפורט , בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי באישור הארכת תוקפם

".בדוח זימון האסיפה

בעד

 מהונה העצמי של 25%כתב השיפוי מוגבל לעד 

, כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג, החברה

.בהתאם למדיניותנו

דיון2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות767012558085204/08/2022הפניקס

מניות767012558085204/08/2022הפניקס

כרואי , רואי חשבון, אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות767012558085204/08/2022הפניקס

אישור מינוי מחדש של מר בנימין גבאי כדירקטור בחברה עד לתום . 3

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם , האסיפה השנתית הכללית השנייה

.לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות767012558085204/08/2022הפניקס

אישור מינוי מחדש של מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה עד לתום . 4

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם , האסיפה השנתית הכללית השנייה

.לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות767012558085204/08/2022הפניקס

ר אבראבנל כדירקטור בחברה עד לתום 'אישור מינוי מחדש של מר רוג. 5

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם , האסיפה השנתית הכללית השנייה

.לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות767012558085204/08/2022הפניקס

אישור מינוי מחדש של מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה עד לתום . 6

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם , האסיפה השנתית הכללית השנייה

.לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות767012558085204/08/2022הפניקס

י כדירקטור בחברה עד 'אישור מינוי מחדש של מר בן קרלטון לנגוורת. 7

שתתקיים לאחר מועד המינוי , לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות767012558085204/08/2022הפניקס

ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד "אישור מינוי מחדש של ד. 8

שתתקיים לאחר מועד המינוי , לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

.בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

יחידת השתתפות1172295008/08/2022 מופ50טק -ביג

כהגדרתו בדוח זימון ) חודש 24להאריך בשנה את קריטריון ההנפקה תוך . 1

במדיניות ההשקעה של השותפות באופן שהקריטריון  (האסיפה הכללית

יקבע כי ככל שחברת מטרה של השותפות לא תבצע הנפקה בתוך תקופה 

של עד שלוש שנים מהמועד בו השותפות תרכוש מניות של חברה המטרה 

תממש השותפות , או לא תפרסם טיוטה פומבית של תשקיף הנפקה שלה

 חודש מהמועד בו השותפות 39את כל אחזקותיה בחברת המטרה בתוך 

באופן שימזער ככל הניתן את הנזק העלול , תרכוש מניות של חברה המטרה

(ככל שקיים)להיגרם לשותפות כתוצאה ממימוש כאמור 

בעד
התיקון המוצע נראה לנו כסביר ביחס לנימוקיה של 

.החברה

יחידת השתתפות11199246250908/08/2022הזדמנות ישראלית

לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה , דיון בדוח התקופתי

אשר פורסם על ידי השותפות ביום , 31.12.2021שנסתיימה ביום 

.(2022-01-033811אסמכתא ) 23.3.2022

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות11199246250908/08/2022הזדמנות ישראלית
כפי , דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת. 2

שנקבע על ידי הדירקטוריון
דיון

יחידת השתתפות11199246250908/08/2022הזדמנות ישראלית

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה . 3

החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית 

ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות , הבאה של השותפות

לקבוע את שכרו

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

יחידת השתתפות11199246250908/08/2022הזדמנות ישראלית

לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בשותף הכללי . 4

בנוסח , ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

לזימון לאסיפה' המצורף כנספח א

בעד
התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

יחידת השתתפות11199246250908/08/2022הזדמנות ישראלית
 בהסכם השותפות באופן שמועד 5.2לאשר תיקון בפסקה השניה בסעיף 

17.8.2025יוארך עד ליום  (כהגדרתו בפסקה האמורה)הפקיעה 
בעד

התיקון המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

יחידת השתתפות11199246250908/08/2022הזדמנות ישראלית

לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי . 6

או הצעה לא /או בדרך של זכויות ו/בדרך של הנפקה לציבור ו, לבצע גיוס הון

באמצעות , של ניירות ערך של השותפות, או הצעה לציבור מסוים/אחידה ו

פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 

יעשו בין בגיוס אחד ובין , הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון. 27.11.2020

, או הנפקות של ניירות ערך של השותפות/בדרך של הנפקה ו, במספר גיוסים

או הצעה /או הצעה לא אחידה ו/או בדרך של זכויות ו/אשר יוצעו לציבור ו

באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף , לציבור מסוים

מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס . 27.11.2020של השותפות מיום 

יקבעו על ידי השותף , על פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור

להחלטה סופית של דירקטוריון , בין היתר, ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף. הכללי

לרבות קבלת אישור , ולכל דין, ות הצעת מדף/השותף הכללי ולפרסום דוח

מ "ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע (ככל הנדרש)רשות המיסים 

הצעת ניירות . לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור ("הבורסה")

לחוק ניירות  (ו)א23בהתאם להוראות סעיף , ככל שתעשה, הערך תעשה

ות/באמצעות פרסום דוח, 1968-ח"התשכ, ערך

בעד
התיקון המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה 

.והיקף פעילותה

מניות1090315118049508/08/2022דמרי
הארכת כהונתו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה . 1

2022 באוגוסט 18החל מיום , שנים (3)שנייה של שלוש 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1090315118049508/08/2022דמרי
הארכת כהונתו של מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה שנייה של 

2022 באוגוסט 18החל מיום , שנים (3)שלוש 
.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות42101613068808/08/2022נתנאל גרופ
אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה . 1

ואישורה לתקופה בת שלוש שנים נוספות
.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות42101613068808/08/2022נתנאל גרופ

ר דירקטוריון "המכהן כיו, אישור הארכת תנאי כהונתו של מר אריה נתנאל. 2

באותם התנאים , 2022 ביולי 1פעיל בחברה לתקופה נוספת החל מיום 

הקיימים למועד דוח זה

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסביריםבעד

מניות42101613068808/08/2022נתנאל גרופ

ל החברה "המכהן כמנכ, אישור הארכת תנאי כהונתו של מר דני נתנאל. 3

באותם התנאים הקיימים למועד , 2022 ביולי 1לתקופה נוספת החל מיום 

דוח זה

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסביריםבעד

מניות42101613068808/08/2022נתנאל גרופ

לכהונת מר אריה , לחוק החברות (ג)121בהתאם להוראות סעיף , אישור. 4

, אחיו של מר אריה נתנאל, ר הדירקטוריון ולכהונת מר דני נתנאל"נתנאל כיו

2022 ביולי 1לתקופה נוספות החל מיום , ל בחברה"כמנכ

בעד
באופן חד פעמי נמליץ לתמוך בכפל הכהונה לתקופה 

.של שנתיים נוספות

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

לרבות פרק תיאור עסקי , הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה. 1

אשר , 31.12.2021ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום "התאגיד ודו

-2022-01: אסמכתא מספר) 2022 במרץ 29פורסם על ידי החברה ביום 

ניתן לעיין בדוח "(. 2021הדוח השנתי של החברה לשנת : "להלן )(037429

: האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך 

.http://maya.tase.co.il: מ"אביב בע– בתל 

דיון

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע לאשר את חידוש כהונת משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר . 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה  ("Deloitte")' ושות

וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

.שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אורי פלדמן כדירקטור . 3

בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור . 4

בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר גיורא קורנבלאו . 5

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד 

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר גיורא קורנבלאו . 6

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד 

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

מבוטלת



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר הרולד וינר כדירקטור . 7

בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום 

.האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר יו אוונס כדירקטור . 8

בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד 

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור . 9

בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד 

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177518008/08/2022 דיאם3שלוש 

מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור . 10

בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד 

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

ל "אנו מסתייגים ממינוי במקביל של מנכ, ככלל

לאור מצב החברה אשר , עם זאת. כדירקטור בחברה

לא נסתייג , בתחילת דרכה וטרם התהוו לה הכנסות

.על רקע זה

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו
 לא 2021דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1

נדרשת החלטה בנושא זה
דיון

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו

רואי ,  ישראלPWCמינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון . 2

תמצית . החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה

לאשר את מינוים מחדש של רואי החשבון המבקרים של : ההחלטה המוצעת

.החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

.ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד"משרד רובעד

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו

קלין נטלי סטרומינגר כדירקטורית חיצונית בחברה 'ג' מינויה של מר גב. 3

קלין נטלי סטרומינגר 'ג' למנות את גב: תמצית ההחלטה המוצעת

לתקופת כהונה בת  (לפי הוראות חוק החברות)כדירקטורית חיצונית בחברה 

.שלוש שנים

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו

מירב לשם כדירקטורית חיצונית בחברה תמצית ' מינויה של מר גב. 4

מירב לשם כדירקטורית חיצונית בחברה ' למנות את גב: ההחלטה המוצעת

.לתקופת כהונה בת שלוש שנים (לפי הוראות חוק החברות)

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו

נוי גוטלין כדירקטורית חיצונית בחברה תמצית -תמר בר' מינויה של מר גב. 5

נוי גוטלין כדירקטורית חיצונית -תמר בר' למנות את גב: ההחלטה המוצעת

.לתקופת כהונה בת שלוש שנים (לפי הוראות חוק החברות)בחברה 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו

: מינויו של מר ברוך גסול כדירקטור בחברה תמצית ההחלטה המוצעת. 6

, למנות את מר ברוך גסול כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

.שתחילתה במועד אישור האסיפה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו

מינויו מחדש של מר שרון חרן כדירקטור בחברה תמצית ההחלטה . 7

למנות מחדש את מר שרון חרן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה : המוצעת

.שתחילתה במועד אישור האסיפה, בת שלוש שנים

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות1158161009/08/2022שירותי בנק אוטו

: מינויו של מר גלעד סוקולוב כדירקטור בחברה תמצית ההחלטה המוצעת. 8

למנות את מר גלעד סוקולוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש 

.שתחילתה במועד אישור האסיפה, שנים

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקידבעד

מניות15601897521409/08/2022מלם תים
, מר שי בסון, ל המשותף הנכנס של החברה"אישור תנאי כהונת המנכ. 1

.2022 באוגוסט 1בתוקף החל מיום 
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות15601897521409/08/2022מלם תים
ל משותף של החברה ונושא "מנכ, אישור קביעת מנגנון בונוס למר אילן טוקר

.2023בתוקף החל משנת , המשרה הבכיר בתחום הכספים
בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל 

.החברה והיקף פעילותה

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר אסי שמלצר. 1

. לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס
לתקופת , כדירקטורית בחברה, תמר פרנקל' אישור מינויה מחדש של גב. 2

 לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה , אישור מינויו מחדש של מר איתן נחום. 3

. לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר וואי פנג דיוויד. 4

. לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס

שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור מינויה מחדש של גב. 5

 לדוח זימון 2.1והכל כמפורט בסעיף , בחברה לתקופת כהונה נוספת

.האסיפה

בעד
אנו תומכים מאחר ומדובר במינוי של דירקטורית 

.בלתי תלויה

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס
והכל כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה, אישור מינויו של מר עמיר סולד. 6

. לדוח זימון האסיפה2.2
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס
והכל כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה, אישור מינויו של מר צבי סלובין. 7

 לדוח זימון האסיפה2.3
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס

, רואי חשבון (PwC)מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 8

עד לתום האסיפה הכללית השנתית , כרואה החשבון המבקר של החברה

.הבאה של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס

, ר הדירקטוריון המיועד"אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם יו. 9

והכל , לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה, מר צבי סלובין

.לדוח זימון האסיפה' כמפורט בחלק ב

נגד
אנו מתרשמים כי היקף התגמול המוצע הינו גבוה 

.ביחס להיקף המשרה ולהיקפי פעילות החברה

מניות1170000009/08/2022יומן אקסטנשנס
, תמי פרנקל' אישור הסדר הפרישה והסכם למתן שירותי ייעוץ עם גב. 10

לדוח זימון האסיפה' והכל כמפורט בחלק ג, לית החברה היוצאת"מנכ
בעד

'' י הגב"אנו רואים חשיבות בהמשך שירותי הייעוץ ע

.פרנקל

מניות6954371896777809/08/2022מזרחי טפחות

, של דירקטור חיצוני בבנק (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 1

דירקטור - "להלן ) 1999-ט"התשנ, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות

את מר יוסף ( מחדש)למנות : ההחלטה המוצעת ("חיצוני לפי חוק החברות

לתקופת כהונה נוספת של שלוש , פלוס כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות

בכפוף לכך , זאת; 20.8.2022החל מיום , (תקופת כהונה שניה)שנים  (3)

שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על 

לפרטים נוספים ראו את הדוח המיידי בדבר זימון האסיפה . הסכמתו לכך

וכן את ההצהרה של מר יוסף פלוס המצורפת כנספח לדוח , ב"המצ, הכללית

.המיידי האמור

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.1

 31הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 

2021בדצמבר 

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

ר "יו)למנות מחדש את מר זאב נהרי  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.2.1

 שנים שתחל 3- לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ (הדירקטוריון

במועד מינויו באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה 

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא . 2025השנתית שתזומן בשנת 

 יום מהיום שנמסרה למפקח 60הודיע על התנגדותו למינוי מחדש בתוך 

.או שיודיע על הסכמתו למינוי, הודעה על כך

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

למנות מחדש את מר זלמן שובל לדירקטור  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.2.2

 שנים שתחל במועד מינויו באסיפה 3- בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ

הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי . 2025

או שיודיע על ,  יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך60מחדש בתוך 

.הסכמתו למינוי

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

למנות מחדש את מר גדעון שובל  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.2.3. 4

 שנים שתחל במועד מינויו 3- לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ

באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן 

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו . 2025בשנת 

או שיודיע ,  יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך60למינוי מחדש בתוך 

.על הסכמתו למינוי

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

למנות מחדש את מר ליאור בן עמי  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.2.4. 5

 שנים שתחל במועד מינויו 3- לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ

באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן 

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו . 2025בשנת 

או שיודיע ,  יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך60למינוי מחדש בתוך 

.על הסכמתו למינוי

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

למנות מחדש את מר אביב שנצר  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.2.5. 6

 שנים שתחל במועד מינויו 3- לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ

באסיפה הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן 

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו . 2025בשנת 

או שיודיע ,  יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך60למינוי מחדש בתוך 

.על הסכמתו למינוי

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

למנות מחדש את מר יואב נרדי לדירקטור  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.2.6. 7

 שנים שתחל במועד מינויו באסיפה 3- בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ

הכללית השנתית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתזומן בשנת 

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי . 2025

או שיודיע על ,  יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך60מחדש בתוך 

.הסכמתו למינוי

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

ח קוסט "למנות מחדש את משרד רו - (בכתב ההצבעה)י " לס3.3סעיף . 8

כרואי החשבון המבקרים של הבנק לתקופה , (EY)פורר גבאי את קסירר 

שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד למועד קיום האסיפה 

.ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של הבנק

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות72601855504510/08/2022ירושלים

- ו2020לאשר כדיבידנד סופי לשנים  - (בכתב ההצבעה)י " לס3.4סעיף . 9

 15.1סך של  (א): כדלקמן,  את הדיבידנד שחולק בסכומים ובמועדים2021

בהתאם לדוחות , במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק (ברוטו)₪ מיליוני 

 16ל שולם ביום "הדיבידנד הנ. 2020 בדצמבר 31הכספיים של הבנק ליום 

 בנובמבר 3לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום , 2021בנובמבר 

במזומן על בסיס יתרת עודפי  (ברוטו)₪  מיליוני 43.17סך של  (ב). 2021

. 2021 בדצמבר 31בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום , הבנק

לבעלי המניות שהחזיקו במניות , 2022 ביוני 14ל שולם ביום "הדיבידנד הנ

.2022 ביוני 2הבנק ביום 

.הבנק עומד במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעוןבעד

מניות10825856617110/08/2022תפרון
שושנה אנילי לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית ' מינויה של פרופ. 1

בחברה

מניות643015231306710/08/2022נפטא

שנים  (3)תמר רובינשטיין לתקופת כהונה בת שלש ' מינוי של גב. 1

החל מיום , כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

ואישור תנאי כהונתה, 2022 בספטמבר 3

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה
אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף . 1

.לדוח זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח א, א לחוק החברות267
.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

אישור עדכון והארכת תנאי הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה . 2

, דנה עזריאלי' גב, ר הדירקטוריון הפעילה של החברה"בשליטתה של יו

.לדוח זימון האסיפה' כמפורט בחלק ג, 2022 באוגוסט 11בתוקף החל מיום 

בעד
התגמול המוצע תואם את גודל החברה והיקף 

.פעילותה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה
אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה ' אישור מינויה של גב. 3

.2022 באוגוסט 23החל מיום , לתקופת כהונה בת שלוש שנים
הורד מסדר היום

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה
אישור הארכת כהונתו של מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה . 4

.2022 באוגוסט 23החל מיום , לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה
ורדה לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת '' אישור מינויה של גב. 5

.2022 באוגוסט 23כהונה החל מיום 
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 6

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

.תקנון ההתאגדות של החברה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 7

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

.תקנון ההתאגדות של החברה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 8

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

.תקנון ההתאגדות של החברה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 9

אלא , נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון 

.ההתאגדות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת . 10

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

.תקנון ההתאגדות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 11

אלא , נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון 

.ההתאגדות של החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה

זהר , אלמגור,  בריטמןDeloitteח "לאשר את מינויו מחדש של משרד רו. 12

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית ' ושות

.השנתית הבאה של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11194782831718910/08/2022עזריאלי קבוצה
דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 13

.2021 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

מניות7460161185989110/08/2022שטראוס גרופ

לתקופת , ה דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה"מינוי מחדש של ה. 1

היינו , החל מתום תקופת הכהונה הראשונה, כהונה שנייה בת שלוש שנים

2022 באוגוסט 13לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

מניות7460161185989110/08/2022שטראוס גרופ

לתקופת כהונה , ה דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה"מינוי מחדש של ה

היינו לתקופה , החל מתום תקופת הכהונה הראשונה, שנייה בת שלוש שנים

2022 באוגוסט 13בת שלוש שנים שתחילתה ביום 

בעד
המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים 

.לתפקיד

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה. 1מניות2490116246411/08/2022שיח מדיקל

מניות2490116246411/08/2022שיח מדיקל
מבעלי , ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יוגב שריד. 2

השליטה בחברה
.התנאים המוצעים סבירים ביחס לשוקבעד

מניות2490116246411/08/2022שיח מדיקל
מנהלת חוות , מרגלית שריד' אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב. 3

מבעלי השליטה בחברה, הגידול ושרשרת האספקה בחברה
.התנאים המוצעים סבירים ביחס לתפקידבעד

מניות2490116246411/08/2022שיח מדיקל
ל "סמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שי אברהם שריד. 4

מבעלי השליטה בחברה, טכנולוגיות ראשי בחברה
.התנאים המוצעים סביריםבעד

מניות2490116246411/08/2022שיח מדיקל
ל תפעול "סמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד. 5

מבעלי השליטה בחברה, בחברה
.התנאים המוצעים סביריםבעד

מניות2490116246411/08/2022שיח מדיקל
אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה . 6

מקרב בעלי השליטה
.תואם את מדיניותנובעד

מניות6625773500810911/08/2022פועלים
 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום . 1

.ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות6625773500810911/08/2022פועלים

וזיו , רואי חשבון, (KPMG)חייקין -לאשר את מינויים מחדש של סומך. 2

, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, רואי חשבון, (BDO)האפט 

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות6625773500810911/08/2022פועלים

מר ראובן , ר הדירקטוריון"לאשר את תנאי הכהונה המעודכנים של יו. 3

ואת תיקון מדיניות התגמול לנושאי ,  לדוח1.3.3כמפורט בסעיף , קרופיק

. לדוח1.3.4כאמור בסעיף , המשרה בבנק בהתאם

.התנאים תואמים את חוק שכר בכיריםבעד

מניות6625773500810911/08/2022פועלים
לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני . 4

.כמפורט בדוח, לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות6625773500810911/08/2022פועלים
ענת פלד לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק ' לאשר את מינויה של גב. 5

.כמפורט בדוח, החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים
נגד

הסתייגותנו הינה לאור הבחירה המרובה ובחירתנו 

.במינויו של מר דוד אבנר

מניות6625773500810911/08/2022פועלים
לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 6

.כמפורט בדוח,  בבנק לתקופה של שלוש שנים301חיצוני לפי הוראה 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות6625773500810911/08/2022פועלים
לאשר את מינויו של מר רון שמיר לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה . 7

.כמפורט בדוח,  בבנק לתקופה של שלוש שנים301
נגד

הסתייגותנו הינה לאור הבחירה המרובה ותמיכתנו 

.במינויו מחדש של מר נעם הנגבי

מניות6625773500810911/08/2022פועלים
שאינה )אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת ' לאשר את מינויה של גב. 8

.כמפורט בדוח, בבנק לתקופה של שלוש שנים (דירקטורית חיצונית
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות6625773500810911/08/2022פועלים

ר דוד צביליחובסקי לתקופת כהונה נוספת ''לאשר את מינויו של ד. 9

, בבנק לתקופה של שלוש שנים (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור אחר 

.כמפורט בדוח

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות6625773500810911/08/2022פועלים
שאינו דירקטור )לאשר את מינויו של מר רונן לגו לכהונת דירקטור אחר . 10

.כמפורט בדוח, בבנק לתקופה של שלוש שנים (חיצוני
נגד

הסתייגותנו הינה לאור הבחירה המרובה ותמיכתנו 

.אודליה לבנון ודוד צביליחובסקי: ה"במועמדים ה

דיון2021דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות365110495914687011/08/2022המשביר 



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות365110495914687011/08/2022המשביר 
אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע 

2022את שכרו לשנת 
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר רמי שביט כדירקטור בחברה. 3מניות365110495914687011/08/2022המשביר 

.הינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעדדבורה יצחקי כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 4מניות365110495914687011/08/2022המשביר 

בעדקרן ברנע אורבך כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 5מניות365110495914687011/08/2022המשביר 
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.אנו מוצאים את מדיניותנ התגמול כסבירהבעדאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה. 6מניות365110495914687011/08/2022המשביר 

.שינוי השם לא צפוי לפגוע בבעלי מניות המיעוטבעדהוספת שם חברה באנגלית. 7מניות365110495914687011/08/2022המשביר 

.אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובליםבעדאישור ותיקון תקנון החברה. 8מניות365110495914687011/08/2022המשביר 

מניות365110495914687011/08/2022המשביר 
דירקטור , בנו של מר רמי שביט, אישור תנאי העסקה של מר סער שביט. 9

ל החברה ובעל השליטה בחברה"ומנכ
.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסביריםבעד

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו

מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו

לתקופת כהונה נוספת , ר הדירקטוריון"יו, מינוי מחדש של מר אבי פישר. 2

 1.2 כמפורט בסעיף , עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.לזימון האסיפה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו

גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' מינוי מחדש של פרופ. 3

 לזימון 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.האסיפה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו
סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה ' מינוי מחדש של גב. 4

. לזימון האסיפה1.2כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו
נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה ' מינוי מחדש של גב. 5

. לזימון האסיפה1.2כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו
מינוי מחדש של מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה . 6

. לזימון האסיפה1.2כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון

מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון . 7

המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות110428033924014/08/2022כלל ביוטכנו

, מר אסף סגל, ל החברה"מ מנכ"אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מ. 8

, ובכלל זה הענקת האופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה

. לזימון האסיפה1.4 כמפורט בסעיף 

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסביריםבעד

מניות10809284534914/08/2022אינטר תעשיות

לאשר את מינוי עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה . 1

שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על , שנים (3)בת שלוש 

. לדוח זימון האסיפה2 פי דוח זימון האסיפה כמפורט בסעיף 

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10809284534914/08/2022אינטר תעשיות

לאשר ולאשרר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם מר . 2

 באפריל 1לתקופה שתחילתה מיום , באמצעות חברה בבעלותו, קורוטקין

. לדוח זימון האסיפה3 בתנאים ולתקופה כמפורט בסעיף , 2022

בעד
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1123355292100214/08/2022אנרגיקס
 20אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1

.(לדוח המיידי' החלטה א)לחוק החברות 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1123355292100214/08/2022אנרגיקס
מר אסא , ל החברה"אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ. 2

.(לדוח המיידי' החלטה ב) 2022 ביולי 1לוינגר בתוקף מיום 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1123355292100214/08/2022אנרגיקס
החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי . 3

(לדוח המיידי' החלטה ג)או נושאי משרה באלוני חץ /שליטה ואינם מועסקים ו
בעד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות52601218050015/08/2022רבד

בריקמן כדירקטורית חיצונית -עמית דרורי' מינויה לראשונה של גב. 1

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל מיום , בדירקטוריון החברה

אישור האסיפה את המינוי

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות52601218050015/08/2022רבד

אלעזר קליינפלד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון -מינויו לראשונה של מר רון. 2

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל מיום אישור האסיפה , החברה

את המינוי

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176346015/08/2022אידומו

לאשר לדחות הצעה שהובאה בפני החברה להשקעה בחברה הבת . 1

חברה פרטית שהתאגדה בישראל על פי , מ"מינטה שירותי טכנולוגיה בע

בהתאם לזכות המצרנות העומדת לחברה  ("מינטה: "להלן)חוק החברות 

בתקנון מינטה ולאי ניצול זכותה של החברה להשתתף בסבב ההשקעה 

- אלפי דולר ולא יותר מ1,000המקדמית העומד על סך כולל של לפחות 

במקביל .  אלפי דולר כמפורט בתנאי הסכם ההשקעה המקדמית1,200

כי אין , לדחיית ההצעה לחברה להשקעה במינטה בהשקעה המקדמית

.דחיית ההצעה הינה לטובת החברהבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה. 1מניות11022358341915/08/2022סולגרין

מניות11022358341915/08/2022סולגרין
, ר דירקטוריון הנכנס של החברה"אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו. 2

לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה, מר אלדד לדור פרשר
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11022358341915/08/2022סולגרין
ר דירקטוריון "יו, אישור הסכם הפרישה ומתן שירותי ייעוץ עם מר גל בוגין. 3

החברה היוצא
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות67301218738315/08/2022אינטליקנה
דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 

2021 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 

בעד.מינוי מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה. 1מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה. 2מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעד.כנרת יערי כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 3מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר שי כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 4מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה קוסט פורר . 5

.(EY)גבאי את קסירר 
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
 18מינוי מר ירון דור לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום . 6

.2022באוגוסט 
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
ליאן גולדשטיין לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה החל ' מינוי גב. 7

.2022 באוגוסט 18מיום 
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב
הוספת סעיף לפיו החברה תהיה רשאית לפרסם - עדכון תקנון החברה . 8

.מודעה על אסיפה כללית גם באתר האינטרנט של החברה
בעד

בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

דיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 9מניות113837911445416/08/2022שגריר רכב

מניות1172071016/08/2022אנרגין טכנו

ר גלית שהרבני כדירקטורית חיצונית "מוצע לאשר את מינויה של ד. 1

שנים שתחל ממועד אישור  (3)בת שלוש  (ראשונה)לתקופת כהונה , בחברה

מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109794892209317/08/2022אפריקה מגורים

באמצעות חברת בת בשליטתה , לאשר את התקשרותה של החברה. 1

בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי , המלאה

להקמתן של , מורדות ארנונה בירושלים- קבלנות בפרויקט דיור להשכרה 

מסחר , ר" מ25,000- בשטח של כ,  בניינים9 יחידות דיור במסגרת 204

ר " מ14,000- מרתפי חניה בשטח נוסף של כ, ר" מ500- בשטח של כ

צמוד למדד , ח" מיליון ש183בתמורה לסך פאושלי של , ועבודות פיתוח 

והכל כמפורט , מ כדין"בתוספת מע, 2022תשומות הבניה לחודש פברואר 

יחולו הוראות , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה2בסעיף 

לפיו על בעל מניה המשתתף , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276סעיף 

, או על גבי כתב ההצבעה, בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

: על בעל מניה לציין האם הוא. אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו

מי . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא /שלא סימן קיומה

.הצבעתו במניין

.אנו מתרשמים כי העסקה המוצעת הינה בתנאי שוקבעד

מניות79703570960717/08/2022קליל
דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 

2021 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 
דיון

מניות79703570960717/08/2022קליל

, (EY)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית 

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי , הבאה של החברה

.ההתקשרות עמו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות79703570960717/08/2022קליל
עד לתום , מר צור דבוש, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 3

.האסיפה השנתית הבאה
.הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעד

מניות79703570960717/08/2022קליל
עד לתום , מר קובי לוי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 4

.האסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות79703570960717/08/2022קליל
אירית בן דב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה ' מינוי הגב. 5

.עד לתום האסיפה השנתית הבאה, (ראשונה)
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות79703570960717/08/2022קליל

לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית  (לבן)דיאנה ברזין ' מינוי הגב. 6

 ועד 2022 באוקטובר 2החל מיום , חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים

(כולל) 01.10.2025ליום 

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות79703570960717/08/2022קליל
 (מ"בתוספת מע)ח " אלפי ש180אישור תשלום מענק חד פעמי בסך של . 7

למר קובי לוי באמצעות חברה בבעלותו
נגד

בהתאם למדיניותנו איננו תומכים בתגמול הנית ן 

.בדיעבד כמענק בשיקול דעת לדירקטור

מניות17501845577118/08/2022איביאי בית השק
 18לאשר את מיניו של מר שלמה זוהר כדירקטור בחברה החל מ . 1

. ועד לאסיפת בעלי המניות השנתית הבאה2022באוגוסט 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות17501845577118/08/2022איביאי בית השק

מר שלמה , לאשר את גמול הדירקטורים לו יהא זכאי הדירקטור המוצע. 2

וכן , שהנו זהה לתנאי הכהונה של שאר הדירקטורים החיצוניים בחברה, זוהר

לאשר את זכאותו להיכלל בפוליסת הביטוח של החברה ולזכאותו לכתבי 

.שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה וכפי שיהיו מעת לעת

.התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוקבעד

מניות1104488190577518/08/2022מגה אור
לייזה חיימוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ' מינוי גב. 1

שלוש שנים שתחילתה במועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1104488190577518/08/2022מגה אור

לייזה חיימוביץ כדירקטורית ' בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב. 2

לייזה חיימוביץ ' מוצע לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב, חיצונית

.בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1104488190577518/08/2022מגה אור

לייזה חיימוביץ כדירקטורית ' בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב. 3

בהתאם , לייזה חיימוביץ' מוצע לאשר מתן כתב פטור מאחריות לגב, חיצונית

.לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת

בעד
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1104488190577518/08/2022מגה אור

לייזה חיימוביץ כדירקטורית ' בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב. 4

לייזה חיימוביץ בפוליסת ביטוח אחריות ' מוצע לאשר להכליל את גב, חיצונית

בהתאם לתנאים המקובלים בחברה , דירקטורים ונושאי משרה של החברה

.וכפי שיהיו מעת לעת

בעד
 13'' בהתאם לס, ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות
הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה 

.2021,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 
דיון

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות

כרואה , מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס , החשבון המבקר של החברה

האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות
מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 3

.הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות
מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

.הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות
מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 5

.הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות
מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 6

.הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות
מינוי מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית . 7

.הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות112944428205618/08/2022מנדלסון תשתיות
מינוי מר אורן ריס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית . 8

.הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1166693018/08/2022סייברוואן
1 .To elect Sharon Schreiber as one of our external directors for 

a three-year term ending August 18, 2025
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות813014240230418/08/2022סנו
 31לשנה שנסתיימה ביום , הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה

2021בדצמבר 
דיון

מניות813014240230418/08/2022סנו

אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה . 2

לתקופת ביקורת נוספת ועד לאסיפה השנתית הבאה וכן הסמכת 

הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו וינתנו 

לחברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות813014240230418/08/2022סנו

, מר אלכסנדר לנדסברג, הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה. 3

לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית , מבעלי השליטה בחברה

לפרטים נוספים אודות מר לנדסברג והצהרה בדבר כשירותו . השנתית הבאה

לדוח התקופתי של ' לכהן כדירקטור ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד

 2022,  במרץ27 אשר פורסם בתאריך 2021 בדצמבר 31החברה ליום 

.(2022-01-030312אסמכתא )

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות813014240230418/08/2022סנו

לתקופת , מר יצחק זינגר, הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה. 4

לפרטים נוספים . כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

אודות מר זינגר והצהרה בדבר כשירותו לכהן כדירקטור ראה בנספח 

 בדצמבר 31לדוח התקופתי של החברה ליום ' המצורף לזימון וכן בפרק ד

-2022-01אסמכתא ) 2022,  במרץ27 אשר פורסם בתאריך 2021

030312).

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות813014240230418/08/2022סנו

ניב אחיטוב כדירקטור ' פרופ, הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה. 5

לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית , בלתי תלוי

אחיטוב והצהרה בדבר כשירותו לכהן ' לפרטים נוספים אודות פרופ. הבאה

לדוח התקופתי של ' כדירקטור ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד

 2022,  במרץ27 אשר פורסם בתאריך 2021 בדצמבר 31החברה ליום 

.(2022-01-030312אסמכתא )

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות813014240230418/08/2022סנו

, צביה גרוס' גב, הארכת מינויה של הדירקטורית המכהנת בחברה. 6

לפרטים . לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

גרוס והצהרה בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית ראה ' נוספים אודות גב

 31לדוח התקופתי של החברה ליום ' בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד

-2022-01אסמכתא ) 2022,  במרץ27 אשר פורסם בתאריך 2021בדצמבר 

030312).

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות813014240230418/08/2022סנו

ר "יו, אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר יצחק זינגר. 7

לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית , הדירקטוריון של החברה

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו ראה סעיף . השנתית הבאה של החברה

. לזימון המצורף1.4

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות813014240230418/08/2022סנו

מוצע לאשר מחדש את מדיניות , אישור מדיניות התגמול של החברה. 8

 2022 לאוגוסט 31התגמול הנוכחית של החברה אשר תוקפה מסתיים ביום 

בכפוף לשינויים לא מהותיים , לחוק החברות (א)א267כמשמעותה בסעיף 

לפרטים נוספים אודות , לדיווח זה" ב"המסומנים בנוסח המצורף כנספח 

. לדוח המצורף2- ו1.5מדיניות התגמול ראה בסעיפים 

.מדיניות התגמול נמצאה על ידנו כסבירהבעד

מניות813014240230418/08/2022סנו

ל "מנכ- אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל לנדסברג . 9

מוצע לאשר מחדש את , החברה אשר הינו קרוב של בעל שליטה

תנאי . ההתקשרות עם מר לנדסברג וזאת ללא שינוי מתנאי שכרו הנוכחיים

לפרטים נוספים ראה .  שנים3-כהונתו של יובל יובאו לאישור מחדש אחת ל

. לדוח המצורף3בסעיף 

.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה
 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 1

ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו
דיון

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה

' החשבון קנובל בלצר סוראיה ושות-אישור מינוי מחדש של משרד רואי. 2

עד לתום האסיפה הכללית השנתית , החשבון המבקר של החברה-כרואה

הבאה של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה
בגס כדירקטור בחברה  (אבי)אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן . 3

לתקופת כהונה נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של 

.דירקטורים שהינם בני משפחה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה
אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של 

.דירקטורים שהינם בני משפחה

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה
אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

נוספת
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור גבוה של 

.דירקטורים שהינם בני משפחה

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה
טל רובינשטיין שנקר כדירקטורית בחברה ' אישור מינוי מחדש של גב. 6

לתקופת כהונה נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

.שינוי השם לא צפוי לפגוע בבעלי מניות המיעוטבעד לדוח זימון האסיפה2.2בהתאם לאמור בסעיף , אישור שינוי שם החברה. 7מניות27101512904918/08/2022קו מנחה

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה

' ב כנספח א"אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה בנוסח המצ. 8

 שנים החל ממועד אישורה על ידי 3לתקופה של , לדוח זימון האסיפה 

.האסיפה הכללית של החברה

.מדיניות התגמול של החברה נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה
בתוקף , ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר צח דרוקר. 9

 לדוח זימון האסיפה2.4 בהתאם למפורט בסעיף , 3.3.2022החל מיום 
התנאים המוצעים סביריםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה

 (לא רשומות למסחר)אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות . 10

הניתנים למימוש כל אחת למניה רגילה אחת , ל החברה"מנכ, למר צח דרוקר

 לדוח זימון האסיפה2.5 בהתאם למפורט בסעיף , של החברה

.התגמול המוצע הינו סבירבעד

מניות27101512904918/08/2022קו מנחה
 VPאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד בר בתפקיד . 11

R&amp;D , לדוח זימון האסיפה2.7 בהתאם למפורט בסעיף 
.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות47301710328921/08/2022לוזון קבוצה
בעל , בתו של מר עמוס לוזון, ליה לוזון' עדכון תנאי העסקתה של הגב. 1

.2022 במאי 1רטרואקטיבית החל מיום , השליטה בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות47301710328921/08/2022לוזון קבוצה

קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת  (אלעזר)מינוי מחדש של מר רון 

כהונה שלישית של שלוש שנים שתחילתה מיד בתום תקופת כהונתו 

.2022 בנובמבר 27החל מיום , הנוכחית קרי

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10903644266022/08/2022אלספק
 31הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 

2021בדצמבר 
דיון

מניות10903644266022/08/2022אלספק

 כרואי Grant Thornton Israelאישור מינויו מחדש של משרד פאהן קנה . 2

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 2022החשבון של החברה לשנת 

.שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה. 3מניות10903644266022/08/2022אלספק

מניות10903644266022/08/2022אלספק

אישור מינויו מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית . 4

הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

.2000-ס"התש

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10903644266022/08/2022אלספק

אישור מינויה מחדש של הדירקטורית ליאת בנימיני עד לאסיפה השנתית . 5

הבאה ואישור תנאי העסקתה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

.2000-ס"התש

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10903644266022/08/2022אלספק

אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית שגית סבאג לתקופת . 6

בהתאם , 2022 באוקטובר 12כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות )לקבוע בתקנות החברות 

, 2005-ו"תשס, (חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

כללים בדבר גמול )ואישור תנאי העסקתה בהתאם לתקנות החברות 

.2000-ס"התש, (והוצאות לדירקטור חיצוני

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות10903644266022/08/2022אלספק
בנו , אישור עדכון הסכם ההעסקה והעלאת שכרו החודשי של אורן הררי. 7

.של בעל השליטה בחברה
.התנאים המוצעים לו הינם סביריםבעד

מניות416016199829623/08/2022וילאר

באמצעות )אישור עדכון הסכם הניהול בין החברה ובין מר שלמה טיסר . 1

כנשיא , בעל השליטה ודירקטור בחברה, (חברה פרטית בבעלותו המלאה

החברה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות416016199829623/08/2022וילאר
בנו של בעל , אישור עדכון תנאי העסקתו בחברה של מר מתן טיסר. 2

ל החברה"כמנכ, השליטה בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות416016199829623/08/2022וילאר

 כפי שפורסם 2021,  בדצמבר31דיון בדוח התקופתי של החברה ליום . 3

ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה ) 2022 במרץ 28ביום 

(התקופה

דיון

מניות416016199829623/08/2022וילאר
 זיו האפט ישראל כרואה BDOמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 4

חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות416016199829623/08/2022וילאר
, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר. 5

.וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות416016199829623/08/2022וילאר
, המכהנת כדירקטורית בחברה, מיכל טיסר' להאריך את כהונתה של גב. 6

וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות416016199829623/08/2022וילאר
, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן. 7

וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות416016199829623/08/2022וילאר
, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג. 8

וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות416016199829623/08/2022וילאר
, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר יואב הורוביץ. 9

וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות416016199829623/08/2022וילאר
, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר גדי אייזנקוט. 10

וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות11022199629824/08/2022פרידנזון
ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור ' הארכת כהונת גב. 1

תנאי כהונתה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173228024/08/2022ווישור גלובלטק
מינוי רואה , סיום כהונה של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 1

.חשבון מבקר חדש לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות108107480661325/08/2022איסתא
 שנים החל 3אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של . 1

ממועד אישור האסיפה הכללית
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות108107480661325/08/2022איסתא
לתקופה של , ל"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר נבו גל כמשנה למנכ. 2

 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית3
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות108107480661325/08/2022איסתא
ללא שינוי )ל החברה "מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אחישי גל

1.1.2023החל מיום ,  שנים3לתקופה של , (מהתנאים הקיימים
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11038523403625/08/2022דיאןאיי ביומד

לרבות על דרך שינוי שם החברה ברשם , לאשר את שינוי שם החברה. 1

משמה הנוכחי , החברות ותיקון תקנון החברה באופן שיוחלף בו שם החברה

 DNA Real: "ובאנגלית)" מ"ן בע"נדל. איי.אן.קבוצת די-"של החברה ל

Estate Group Ltd")  ובאנגלית" )מ"ן בע"השקעות נדל. איי.אן.די"או":DNA 

Real Estate Investments Ltd") או כל שם אחר שרשם החברות יאשר .

או /ו (ל"מנכ)או אורי אלטשולר /ו (ר דירקטוריון"יו)ה ארז נבון "להסמיך את ה

או לחתום בשם החברה /לבצע את כל הפעולות ו (ל כספים"סמנכ)טוני קליין 

הנדרשים בקשר עם , או התחייבות נוספים או נלווים, הסכם, על כל מסמך

, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, שינוי שמה של החברה כאמור לעיל

וזאת ככל שלא יאושרו , קביעת כל שם אחר לחברה שרשם החברות יאשר

. איי.אן.די'או ' מ"ן בע"נדל. איי.אן.קבוצת די'על ידי רשם החברות השמות 

.'מ"ן בע"השקעות נדל

בעד
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות256016282791025/08/2022פורמולה מערכות

1 .Election of Ms. Karolina Rzonca-Bajorek to the Company’s 

board of directors, or the Board (including an approval of an 

increase in the authorized size of the Board from five (5) to 

seven (7) members), to hold office until Formula’s next annual 

general meeting of shareholders and until her successor is duly 

elected and qualified.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות256016282791025/08/2022פורמולה מערכות

2 .Election of Ms. Gabriela ?ukowicz to the Board (including an 

approval of an increase in the authorized size of the Board from 

five (5) to seven (7) members), to hold office until Formula’s next 

annual general meeting of shareholders and until her successor 

is duly elected and qualified.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות777037583721425/08/2022שופרסל
מענק הסתגלות נוסף בסך , ל החברה לשעבר"מנכ, לאשר למר עופר בלוך. 1

ח" אלפי ש375כולל של 
.התנאים המוצעים עומדים במדיניותנובעד

מניות1097260371182725/08/2022ביג

 אופציות לא רשומות שהוענקו 100,000אישור עדכון מחיר המימוש של . 1

ר דירקטוריון פעיל של החברה נוסח ההחלטה "למר איתן בר זאב המכהן כיו

 אופציות לא רשומות 100,000לאשר את עדכון מחיר המימוש של : המוצע

, ר דירקטוריון פעיל של החברה"המכהן כיו, שהוענקו למר איתן בר זאב

בהתאם לתנאים המפורטים , 2022כחלק מהענקה שאושרה בחודש מרס 

עדכון מחיר המימוש יבוצע בדרך של ביטול אופציות לא .  לדוח2.1בסעיף 

אשר יכנס לתוקף , והקצאתן מחדש, רשומות שהוענקו למר בר זאב כאמור

.עם ביטולן

נגד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1097260371182725/08/2022ביג

 אופציות לא רשומות שהוענקו 44,022אישור עדכון מחיר המימוש של . 2

לאשר את : ל החברה נוסח ההחלטה המוצע"המכהן כמנכ, למר חי גאליס

 אופציות לא רשומות שהוענקו למר חי 44,022עדכון מחיר המימוש של 

כחלק מהענקה שאושרה בחודש מרס , ל החברה"המכהן כמנכ, גאליס

עדכון מחיר המימוש .  לדוח2.2בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף , 2022

, יבוצע בדרך של ביטול אופציות לא רשומות שהוענקו למר גאליס כאמור

.אשר יכנס לתוקף עם ביטולן, והקצאתן מחדש

נגד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1159029025/08/2022הבורסה לניע בתא
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיון

מניות1159029025/08/2022הבורסה לניע בתא

וזאת עד לתום , למנות מחדש את מר סלאח סעאבנה כדירקטור בחברה. 2

האסיפה הכללית השנתית שתתכנס לאחר , כלומר)האסיפה השנתית השניה 

שתתקיים , (("האסיפה השנתית השניה: "להלן)האסיפה השנתית הבאה 

 לתקנון ההתאגדות של 101בהתאם להוראות תקנה , לאחר אסיפה זו

לדוח זימון 2.4ובכפוף להוראות סעיף  ("תקנון החברה: "להלן)החברה 

.האסיפה המצורף בזאת

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1159029025/08/2022הבורסה לניע בתא

וזאת עד , כדירקטור בלתי תלוי בחברה, למנות את מר גדעון הרטשטין. 3

בהתאם , לתום האסיפה השנתית השנייה שתתקיים לאחר אסיפה זו

 לדוח זימון 2.4 לתקנון החברה ובכפוף להוראות סעיף 101להוראות תקנה 

.האסיפה המצורף בזאת

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1159029025/08/2022הבורסה לניע בתא
כרואי חשבון מבקרים של , למנות את בריטמן אלמגור זוהר רואי חשבון. 4

.החברה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות11415305905925/08/2022ברנמילר
1 .To approve the adoption of a New Compensation Policy for 

the Company’s officers and directors
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות11415305905925/08/2022ברנמילר

2 .To approve a grant equity-based compensation and the 

renewal of the terms of Employment Agreement to Mr. Avraham 

Brenmiller, the Company’s Chief Executive Officer and the 

Chairman of the Board of Directors

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות11415305905925/08/2022ברנמילר

3 .To approve the appointment of Ms. Chen Franco-Yehuda as 

an external director in the Company and her entitlement to 

compensation

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות11415305905925/08/2022ברנמילר
4 .To approve grants of equity-based compensation for non-

executive directors
בעד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות5360117584328/08/2022ברנד
 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 1

.ובדוח הדירקטוריון לשנה זו
דיון

מניות5360117584328/08/2022ברנד

משרד בריטמן , מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של ', אלמגור זוהר ושות

.רואה החשבון המבקר

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות5360117584328/08/2022ברנד
מינויו מחדש של מר אסא גלעדי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 3

.הבאה של בעלי מניות החברה
.הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות5360117584328/08/2022ברנד
מינויו מחדש של מר לירן גלעדי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית . 4

הבאה של בעלי מניות החברה
.הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעד

מניות5360117584328/08/2022ברנד
רעות סרנגה כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית ' מינויה של הגב. 5

.הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות5360117584328/08/2022ברנד
כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד  ("אמנון")מינויו של מר אמנון דור . 6

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.דוד זיו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת-מינויו של מר ניר. 7מניות5360117584328/08/2022ברנד

בעד.נטלי קפלן ווזאנה כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של הגב. 8מניות5360117584328/08/2022ברנד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

בעד.2021אישור תשלום מענק שנתי למר אסא גלעדי בגין שנת . 9מניות5360117584328/08/2022ברנד
אנו מוצאים את המענק המוצע כסביר לאור הסברי 

.החברה

.המענק המוצע הינו סביר לאור הסברי החברהבעד.2021אישור תשלום מענק שנתי למר לירן גלעדי בגין שנת . 10מניות5360117584328/08/2022ברנד

מניות108200715943228/08/2022שוהם ביזנס

לתקופה של שלוש , מוצע לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה. 1

בנוסח אשר מצורף , א לחוק החברות267בהתאם להוראות סעיף, שנים (3)

לדוח זימון זה ומסומן בהערות שינויים ביחס למדיניות ' בזאת כנספח א

"שהינה בתוקף במועד דוח זה

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות108200715943228/08/2022שוהם ביזנס

אשר מכהן , מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי השכר של מר איתן מימון. 2

 1החל מיום , כך שבכפוף לאישור האסיפה, ר הדירקטוריון בחברה"כיו

 תעמוד התמורה החודשית לה זכאי מר איתן מימון על סך 2022באוגוסט 

חלף התמורה החודשית הנוכחית בסך )מ כדין "ח בצירוף מע" ש50,000של 

יהא זכאי מר , בנוסף. (ח לה הוא זכאי נכון למועד דיווח זה" ש45,000של 

זאת בכפוף לעמידה ,  חודשי שכר 8בהיקף של עד , איתן מימון למענק שנתי

ביעדים

.התגמול המוצע נמצא על ידנו כסבירבעד

מניות108200715943228/08/2022שוהם ביזנס

אשר מכהן , מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי השכר של מר אלי נידם. 3

 2022 באוגוסט 1החל מיום , כך שבכפוף לאישור האסיפה, ל החברה"כמנכ

ח " ש110,000תעמוד התמורה החודשית לה זכאי מר אלי נידם על סך של 

ח " ש80,000חלף התמורה החודשית הנוכחית בסך של  )מ כדין "בצירוף מע

יהא זכאי מר אלי נידם למענק , בנוסף. (לה הוא זכאי נכון למועד דיווח זה

זאת בכפוף לעמידה ביעדים,  חודשי שכר 12בהיקף של עד , שנתי

.אנו מוצאים את חבילת התגמול כסבירהבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108200715943228/08/2022שוהם ביזנס

בתו , דניאל נידם' מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי העסקתה של הגב. 4

אשר מכהנת כמנהלת , מר אלי נידם, ל החברה ובעל השליטה בה"של מנכ

כך שבכפוף לאישור , תפעול ופיקוח על עסקאות בחברה- בק אופיס 

 חודשי שכר 6נידם למענק שנתי בהיקף של עד ' תהא זכאית הגב, האסיפה

 חודשי שכר להם 3חלף מענק שנתי בהיקף של עד )בכפוף לעמידה ביעדים 

(נידם זכאית נכון למועד דיווח זה' הגב

.התנאים המוצעים לה סביריםבעד

דיון2021ח הדירקטוריון לשנת "חות כספיים ודו"דיון בדומניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט

מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט
כרואה חשבון מבקר של ', לאשר את מינוי משרד ברייטמן אלמגור ושות. 2

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, החברה
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אמיתי וייס כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר לירון כרמל כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אלי יורש כדירקטור בדירקטוריון החברה. 5מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט

.בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אסף יצחייק כדירקטור בדירקטוריון החברה. 6מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט

מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט
שושי איזנברג הרץ כדירקטורית חיצונית ' אישור הארכת כהונתה של גב. 7

בחברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונתו של מר אלי יורש כיו. 8מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט

.התנאים המוצעים סביריםבעדל החברה"אישור תנאי כהונתו של מר אמיתי וייס כמנכ. 9מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט
שיוענק בדרך של הקצאת מניות למר יורם באומן , אישור מענק מיוחד. 10

ר דירקטוריון החברה"יו
.המענק המוצע הינו סבירבעד

מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט
שיוענק בדרך של הקצאת מניות למר עמיחי חדד , אישור מענק מיוחד. 11

ל כספים בחברה"ל וסמנכ"מנכ
.המענק המוצע הינו סבירבעד

.תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנובעדאישור הקצאת אופציות לדירקטורים המכהנים בחברה. 12מניות7440118951328/08/2022גיקס אינטרנט

מניות1110138693929/08/2022קנאשור
רני לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו 'מינוי מר ירון צ. 1

לגמול
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות57801386835529/08/2022אפקון החזקות
דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 

2021 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 
דיון

מניות57801386835529/08/2022אפקון החזקות
מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר ישראל רייף המכהן כדירקטור . 2

וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, בדירקטוריון החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות57801386835529/08/2022אפקון החזקות
מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר אייל בן יוסף המכהן כדירקטור . 3

וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, בדירקטוריון החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות57801386835529/08/2022אפקון החזקות
מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר חזי דברת המכהן כדירקטור . 4

וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, בדירקטוריון החברה
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות57801386835529/08/2022אפקון החזקות

 (EY)גבאי את קסירר , פורר, מוצע לאשר מינויים מחדש של משרד קוסט. 5

עד למועד האסיפה השנתית הבאה , כרואי החשבון המבקרים של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות57801386835529/08/2022אפקון החזקות
לרבות )ל החברה מר דוד הראלי "אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 6

לתקופה לא קצובה, (ל"בתקופת היותו כממלא מקום מנכ
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

מניות10809284534929/08/2022אינטר תעשיות
לדוח זימון ' ב כנספח א"לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בנוסח המצ. 1

. שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין3-בתוקף ל, האסיפה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

בעדמינוי מחדש של מר ערן גורן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מניות3660133268230/08/2022ן"ארי נדל
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

דיון2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות58701415435830/08/2022ארית תעשיות

בעדמינוי מחדש רואה חשבון מבקר. 2מניות58701415435830/08/2022ארית תעשיות
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

.הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעדבשנה נוספת, מר צבי לוי, אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה. 3מניות58701415435830/08/2022ארית תעשיות

מניות58701415435830/08/2022ארית תעשיות
בשנה , מר יואב טוביה, אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה. 4

נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות58701415435830/08/2022ארית תעשיות
בשנה , מר חיים שטפלר, אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה. 5

נוספת
נגד

ל "הסתייגותנו הינה לאור כפל הכהונה כמנכ

.ודירקטור

.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעדל החברה"עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים שטפלר כמנכ. 6מניות58701415435830/08/2022ארית תעשיות
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.העדכון המוצע תואם את המקובל בשוקבעדעדכון למדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה. 7מניות58701415435830/08/2022ארית תעשיות

מניות11214743998131/08/2022הכשרה התחדשות

מ בהסכם העסקה עם " אישור התקשרות החברה הבת הישוב החדש בע1.1

מבעלי , ל הישוב החדש ובנו של מר עופר נמרודי"מנכ, מר דניאל נמרודי

ר הדירקטוריון של החברה"השליטה ויו

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11214743998131/08/2022הכשרה התחדשות

ולהעלאת תקרת עלות השכר , בכפוף לאישור ההתקשרות בהסכם המוצע. 2

לאשר , 2023לנושאי משרה במסגרת חידוש ועדכון מדיניות התגמול בשנת 

עדכון נוסף ברכיב המשכורת החודשית ברוטו שתשולם לדניאל

הורד מסדר היום

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות28801990223031/08/2022סקופ

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה. 2מניות28801990223031/08/2022סקופ

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות28801990223031/08/2022סקופ

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4מניות28801990223031/08/2022סקופ

בעדמינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. 5מניות28801990223031/08/2022סקופ
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 6מניות28801990223031/08/2022סקופ

מניות1082510163597201/09/2022גילת
1 .To set the number of directors serving on the Company’s 

Board of Directors at seven.
.אנו מוצאים את גודל הדירקטוריון המבוקש כסבירבעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת

2 .To re-elect Isaac Angel as a member of the Board of Directors 

until our next annual general meeting of shareholders and until a 

successor has been duly elected and qualified

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1082510163597201/09/2022גילת

3 .To re-elect Amiram Boehm as a member of the Board of 

Directors until our next annual general meeting of shareholders 

and until a successor has been duly elected and qualified

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת

4 .To re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as a member of the Board of 

Directors until our next annual general meeting of shareholders 

and until a successor has been duly elected and qualified

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת

5 .To elect Ronit Zalman Malach as a member of the Board of 

Directors until our next annual general meeting of shareholders 

and until a successor has been duly elected and qualified

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת

6 .To elect Dafna Sharir as a member of the Board of Directors 

until our next annual general meeting of shareholders and until a 

successor has been duly elected and qualified

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת
7 .Subject to her election pursuant to Item 2, to approve a grant 

of options to Ms. Zalman Malach.
.התגמול ההוני המוצע תואם את מדיניותנובעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת
8 .To amend the Company’s compensation policy for executive 

officers as set forth in Annex A1 attached to the Proxy Statement.
.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת
9 .To amend the Company’s compensation policy for directors 

as set forth in Annex A2 attached to the Proxy Statement.
.המדיניות נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות1082510163597201/09/2022גילת

10 .To ratify and approve the reappointment and compensation 

of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp ;

Young Global, as our independent registered public accountants 

for the fiscal year ending December 31, 2022, and for such 

additional period until the next annual general meeting of 

shareholders

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה. 1מניות11022358341901/09/2022סולגרין

מניות11022358341901/09/2022סולגרין
, ר דירקטוריון הנכנס של החברה"אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו. 2

לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה, מר אלדד לדור פרשר
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11022358341901/09/2022סולגרין
ר דירקטוריון "יו, אישור הסכם הפרישה ומתן שירותי ייעוץ עם מר גל בוגין. 3

החברה היוצא
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 1

.ובדוח הדירקטוריון לשנה זו
דיון

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור

משרד קסלמן , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה , רואי חשבון, וקסלמן

.הכללית השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
לאשר את מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה עד לתום . 3

.האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
לאשר את מינויו מחדש של מר דן וינטראוב כדירקטור בחברה עד לתום . 4

.האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
לאשר את מינויו מחדש של מר שי נפתלי הוד כדירקטור בחברה עד לתום . 5

.האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
לאשר את מינויו מחדש של מר דורון מאיר ודאי כדירקטור בחברה עד . 6

.לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
כלנית ולפר כדירקטורית בחברה עד ' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 7

.לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור

לאשר את מינויו מחדש של מר עמית ניסנבאום כדירקטור בחברה עד . 8

 2.1.5כאמור בסעיף , לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

.לדוח זימון האסיפה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
, ל החברה"כמנכ, לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר בועז וייזר. 9

. לדוח זימון האסיפה2.2בהתאם למפורט בסעיף 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
, ר דירקטוריון החברה"כיו, לאשר עדכון תנאי הכהונה של מר אבי כהן. 10

. לדוח זימון האסיפה2.3בהתאם למפורט בסעיף 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
ל הטכנולוגיות הראשי של "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ. 11

. לדוח זימון האסיפה2.4בהתאם למפורט בסעיף , מר אילן בן דוד, החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
מר , ל לקוחות של החברה"לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ. 12

. לדוח זימון האסיפה2.5בהתאם למפורט בסעיף , ניר זוהר
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1174184001/09/2022זוז פאוור
ל מחקר ופיתוח של "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ. 13

. לדוח זימון האסיפה2.6בהתאם למפורט בסעיף , מר דוד פינקו, החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1175116001/09/2022נאייקס
1 .Approval of Consolidation of the Registered Share Capital and 

of the Issued and Outstanding Share Capital of the Company
 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד

מניות1175116001/09/2022נאייקס
2 .Approval of the Replacement of the Company's Articles of 

Association
בעד

בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות1166917004/09/2022סופרגז אנרגיה
לרבות , ל החברה"כמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מלמד. 1

 אופציות לא רשומות300,655הענקת 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 2מניות1166917004/09/2022סופרגז אנרגיה

דיון2021דיון בדוח התקופתי לשנת מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות

מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
כרואי החשבון המבקרים של  (KPMG)מינוי מחדש של סומך חייקין . 2

החברה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעדמינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. 3מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה. 4מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2
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בעדמינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. 5מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה. 6מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה. 7מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדחנובר כדירקטור בחברה'מינויו מחדש של מר יוסף צ. 8מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה. 9מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי איילת בן עזר כדירקטורית חיצונית בחברה. 10מניות585018578608305/09/2022הראל השקעות
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות68601467826405/09/2022מהדרין

בשינויים המפורטים להלן , אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. 1

בהתאם לנוסח מדיניות התגמול , ביחס למדיניות התגמול הקיימת

אשר תעמוד בתוקף לתקופה בת , לדוח' המצורפת כנספח א, המעודכנת

 בדצמבר 31עד ליום , קרי) 2022 בינואר 1החל מיום , שנים (3)שלוש 

.א לחוק החברות267בהתאם להוראות סעיף  (2024

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד

מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1

הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר , 2021 בדצמבר 31ביום 

.ותנאי ההתקשרות עמו

דיון

מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

כרואה ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

והסמכת , החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת . 3

אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת . 4

אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת . 5

אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת . 6

אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה "מינויו מחדש של ד. 7

ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית 

.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)השנתית הבאה 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל החברה מר גדי אליקם"אישור תנאי כהונה והעסקה עדכניים למנכ. 8מניות1109644148027506/09/2022סלע קפיטל נדלן

בעדמ" שירותי ניהול בע1אישור התקשרות בהסכם ניהול חדש עם ריט . 1מניות11098920318169206/09/2022ריט 

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור מדיניות תגמול. 2מניות11098920318169206/09/2022ריט 

בעדאישור תיקון כתב הפטור לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה. 3מניות11098920318169206/09/2022ריט 
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1095835850736407/09/2022איירפורט סיטי
דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.2021 בדצמבר 31
דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1095835850736407/09/2022איירפורט סיטי

 כרואה KPMGחייקין -לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך. 2

החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את 

.דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1095835850736407/09/2022איירפורט סיטי
למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור . 3

.האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1095835850736407/09/2022איירפורט סיטי

למנות מחדש את מר ירון אפק כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד . 4

אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )המזערי על פי תקנות החברות 

.2000-ס"התש, (חיצוני

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1095835850736407/09/2022איירפורט סיטי
למנות מחדש את מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה החל ממועד . 5

.אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד.לעדכן את מדיניות התגמול של החברה. 6מניות1095835850736407/09/2022איירפורט סיטי

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה. 1מניות11022358341907/09/2022סולגרין

מניות11022358341907/09/2022סולגרין
, ר דירקטוריון הנכנס של החברה"אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו. 2

לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה, מר אלדד לדור פרשר
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11022358341907/09/2022סולגרין
ר דירקטוריון "יו, אישור הסכם הפרישה ומתן שירותי ייעוץ עם מר גל בוגין. 3

החברה היוצא
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11022358341907/09/2022סולגרין
 אופציות שהוקצו למר בוגין 114,911אישור האצת הבשלתן של . 4. 

בהתאם להסכם הפרישה ומתן שירותי הייעוץ
.אנו מקבלים את המוצעבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109193324065008/09/2022גולן פלסטיק

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף לדוח . 1

, שנים (3)מדיניות התגמול תהיה בתוקף לתקופה של שלוש . זימון האסיפה

בהתאם להוראות סעיף , החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית

.לחוק החברות (ד)א267

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות109193324065008/09/2022גולן פלסטיק
ל החברה "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ראובן אלון כמנכ. 2

.כמפורט בדוח זימון אסיפה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

1 .Re-election of Ms. Sarit Firon as a director of the Company ,

until the Company’s next annual general meeting of shareholders 

and until her successor is duly elected and qualified.

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

2 .Re-election of Dr. Adrian Percy as a director of the Company ,

until the Company’s next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

3 .Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as a director of the 

Company, until the Company’s next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

4 .Re-election of Prof. Oded Shoseyov as a director of the 

Company, until the Company’s next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

5 .Election of Mr. Dan Falk as a director of the Company, until 

the Company’s next annual general meeting of shareholders and 

until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

6 .Election of Mr. Nir Nimrodi as a director of the Company, until 

the Company’s next annual general meeting of shareholders and 

until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

7 .To approve a reverse share split of the Company’s ordinary 

shares in the range of 2:1 up to 10:1, to be effected at the 

discretion of, and at such ratio and in such date as shall be 

determined by, the Board of Directors of the Company, within 12 

months of the Meeting; and to amend the Company’s Articles of 

Association accordingly.

.פיצול ההון נדרש לאור מחיר מניית החברהבעד

מניות110505514105608/09/2022אבוגן

8 .Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp ;

Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of 

Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent 

registered public accounting firm for the year ending December 

31 ,2022 and until the Company’s next annual general meeting 

of shareholders, and the authorization of the Board of Directors 

of the Company or the audit committee thereof to fix such 

accounting firm’s annual compensation.

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות10809284534908/09/2022אינטר תעשיות
לדוח זימון ' ב כנספח א"לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בנוסח המצ. 1

. שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין3-בתוקף ל, האסיפה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מר אבי טוריסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 1מניות1171529008/09/2022רותם שני

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מר יהודה ידידיה כדירקטור בדירקטוריון החברה. 2מניות1171529008/09/2022רותם שני

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מר עמית ברגר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות1171529008/09/2022רותם שני

בעדמינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 4מניות1171529008/09/2022רותם שני
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

נגדעדכון מדיניות התגמול של החברה. 5מניות1171529008/09/2022רותם שני
הסתייגותנו הינה על רקע כתב הפטור שאינו תואם 

.את מדיניותנו

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 6מניות1171529008/09/2022רותם שני



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1100957113010411/09/2022אבגול

ות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה /אישור התקשרות החברה בפוליסה. 1

או קרוביהם או שלבעלי /בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו

.כפי שיהיו מעת לעת, השליטה עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם

בעד
 13'' בהתאם לס, ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד.ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי התגמול של מר אלון רווה. 1מניות11059073273011/09/2022אוגווינד

מניות11059073273011/09/2022אוגווינד
ל טכנולוגיות ופיתוח "סמנכ, אישור עדכון תנאי התגמול של מר אור יוגב. 2

.ודירקטור
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות11059073273011/09/2022אוגווינד
ר דירקטוריון "בתפקיד יו, אישור תנאי כהונתו של מר משה קפלינסקי. 3

.החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר אליעזר אורי סירקיס כדירקטור בדירקטוריון החברה. 1מניות1179589012/09/2022איי ספאק

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינויו מר אילן מלמד כדירקטור בדירקטוריון החברה. 2מניות1179589012/09/2022איי ספאק

בעדמינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 3מניות1179589012/09/2022איי ספאק
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

דיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 4מניות1179589012/09/2022איי ספאק

מניות759019409402313/09/2022גב ים
בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה  (ללא החלטה)דיון 

.2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות759019409402313/09/2022גב ים

כרואי  (PWC)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 2

החשבון המבקרים של החברה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים 

.בגין תקופת כהונתם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות759019409402313/09/2022גב ים
 לדוח 3כמפורט בסעיף , זלקינד כדירקטור בחברה (יוסף)מינוי מר מיכאל . 3

.הזימון המצורף
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות759019409402313/09/2022גב ים
 לדוח הזימון 3כמפורט בסעיף , מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה. 4

.המצורף
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות759019409402313/09/2022גב ים
 לדוח 3כמפורט בסעיף , זכאי כדירקטורית בחברה-נטלי משען' מנוי גב. 5

.הזימון המצורף
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות759019409402313/09/2022גב ים
כמפורט , מר יובל ברונשטיין, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן החברה. 6

. לדוח הזימון המצורף3בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות759019409402313/09/2022גב ים
,  לאלדד פרשרRSUאישור האצת מועד ההבשלה של אופציות ויחידות . 7

. לדוח הזימון המצורף4כמפורט בסעיף , ר הדירקטוריון היוצא"יו
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

.התנאים המוצעים לו הינם סביריםבעדמר אבנר ארד, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 1מניות1166974013/09/2022משק אנרגיה

מניות31201720090813/09/2022עשות
ח הדירקטוריון של החברה לשנה "הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדו

 .2021,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 
דיון

מניות31201720090813/09/2022עשות

משרד – אישור מינוי מחדש משרד רואה החשבון המבקר של החברה . 2

EY –  קוסט פורר גבאי את קסירר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות31201720090813/09/2022עשות

כדירקטור , (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינוי מחדש של מר ישי דוידי . 3

בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה 

.הכללית השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות31201720090813/09/2022עשות
אישור מינוי מחדש של מר עמית בן צבי כדירקטור בחברה החל ממועד . 4

קבלת אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות31201720090813/09/2022עשות

טופילסקי כדירקטורית בחברה -לילך אשר' אישור מינוי מחדש של הגב. 5

החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות31201720090813/09/2022עשות
אישור מינוי מחדש של מר ברוך מצליח כדירקטור בחברה החל ממועד . 6

.קבלת אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות31201720090813/09/2022עשות

אישור מינוי מחדש של מר אהרון מרמוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 7

החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות31201720090813/09/2022עשות
, חנה הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה' של גב (לראשונה)אישור מינוי . 8

.שנים החל ממועד אישור האסיפה (3)לתקופת כהונה ראשונה של שלוש 
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד.אישור מדיניות התגמול של החברה. 9מניות31201720090813/09/2022עשות

מניות31201720090813/09/2022עשות
ר דירקטוריון פעיל של החברה מר ישי דוידי "אישור מתן גמול ליו. 10

.בחריגה ממדיניות התגמול של החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד.ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליהו דמרי כמנכ. 11מניות31201720090813/09/2022עשות

בעד.אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 12מניות31201720090813/09/2022עשות
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות31201720090813/09/2022עשות

אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים . 13

למעט דירקטורים מטעם , ולנושאי משרה המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת

.בעלי השליטה בחברה

בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות31201720090813/09/2022עשות
אישור הענקת כתבי , בכפוף למיניו של מר ישי דוידי לדירקטור בחברה. 14

.התחייבות ופטור בנוסח המפורט לדוח זימון האסיפה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות31201720090813/09/2022עשות
, טופילסקי לדירקטורית בחברה-לילך אשר' בכפוף למינויה של לגב. 15

.אישור הענקת כתבי התחייבות ופטור בנוסח המפורט לדוח זימון האסיפה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות31201720090813/09/2022עשות
אישור הענקת , בכפוף למינויו של מר עמית בן צבי לדירקטור בחברה. 16

.כתבי התחייבות ופטור בנוסח המפורט לדוח זימון האסיפה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות1081942420013513/09/2022שיכון ובינוי
א לחוק 267אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף . 1

.החברות
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות1081942420013513/09/2022שיכון ובינוי
ובכלל , מר תמיר כהן, ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ. 2

.תנאים נלווים ותוכנית מענק שנתי ותגמול הוני, זה תגמול קבוע
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות1081942420013513/09/2022שיכון ובינוי
בגין , מר תמיר כהן, ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"לאשר מענק נוסף ליו. 3

.2021שנת 
בעד

 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות110405823221613/09/2022צמח המרמן
 באוגוסט 1עדכון והארכת תוקף מדיניות התגמול של החברה החל מיום . 1

2022
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות110405823221613/09/2022צמח המרמן

תשתית . ח.מ.עדכון והארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם ניהול עם צ

, ל"למתן שירותי דירקטור ומנכ, שבבעלות מר חיים פייגלין, (1996)ופיתוח 

2022 באוגוסט 1החל מיום 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110405823221613/09/2022צמח המרמן

עדכון והארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בטליון יזמות . 3

ר "למתן שירותי יו, שבבעלות מר אבי בן אברהם, מ"ויעוץ ארגוני בע

2022 באוגוסט 1החל מיום , דירקטוריון

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות110405823221613/09/2022צמח המרמן

עדכון והארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בטליון יזמות . 4

למתן שירותי דירקטור ,,שבבעלות מר רן בן אברהם, מ"ויעוץ ארגוני בע

2022 באוגוסט 1החל מיום , ל"ומשנה למנכ

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל התחדשות עירונית"גילי פייגלין כסמנכ' עדכון תנאי העסקתה של הגב. 5מניות110405823221613/09/2022צמח המרמן

מניות230011734513014/09/2022בזק
לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה כמפורט בסעיף . 1

. לדוח זימון האסיפה2.1.1  
.חלוקת הדיבידנד עומדת במבחני החלוקהבעד

מניות230011734513014/09/2022בזק
, ל החברה"לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם רן גוראון כמנכ

.2022 ביוני 19החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 
.התנאים המוצעים לו מקובליםבעד

מניות1082965164092214/09/2022אודיוקודס
1 .To reelect Ms. Zehava Simon as a Class I Director for an 

additional term of three years
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1082965164092214/09/2022אודיוקודס
2 .To reelect Ms. Shira Fayans Birenbaum as a Class II Director 

for a term of one year
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1082965164092214/09/2022אודיוקודס
3 .To approve the renewal of the compensation policy for officers 

and directors of the Company
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות1082965164092214/09/2022אודיוקודס

4 .To approve the grant of up to 7,500 Restricted Share Units 

(“RSUs”) to each newly appointed director of the Company, other 

than directors currently employed by the Company

נגד
 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1082965164092214/09/2022אודיוקודס
5 .To approve the grant of 3,750 RSUs to Ms. Shira Fayans 

Birenbaum
נגד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1082965164092214/09/2022אודיוקודס

6 .To ratify the appointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a 

member of Ernst & Young Global, as the independent auditors of 

the Company for the year ending December 31, 2022, and to 

authorize the Board of Directors (the “Board”) (or the Audit 

Committee of the Board, if so authorized by the Board) to 

determine the compensation of the auditors

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1082965164092214/09/2022אודיוקודס

7 .To review and discuss the audited Consolidated Financial 

Statements of the Company for the year ended December 31 ,

2021

דיון
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מניות20801768341314/09/2022נאוי

חברה פרטית בבעלות , מ"אישור התקשרות החברה עם דורי נאוי בע. 1

במסגרתה תעמיד דורי , בעל השליטה בחברה, ובשליטה מלאה של דורי נאוי

, ל החברה"מ לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי נאוי בתפקיד מנכ"נאוי בע

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ2.1כמפורט בסעיף 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות20801768341314/09/2022נאוי
בעל , בנו של דורי נאוי, אישור תנאי כהונה והעסקה למר אסף נאוי. 2

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ2.2כמפורט בסעיף , השליטה בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות20801768341314/09/2022נאוי
בעל השליטה , בנו של דורי נאוי, אישור תנאי כהונה למר יעקב נאוי. 3

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ2.3כמפורט בסעיף , בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות20801768341314/09/2022נאוי
בעל השליטה , בתו של דורי נאוי, עדן נאוי' אישור תנאי העסקה לגב. 4

.ב" לדוח זימון האסיפה המצ2.4כמפורט בסעיף , בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות110253223799215/09/2022חנן מור
קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה ' הארכת כהונתה של הגב. 1

לתקופת כהונה נוספת
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות110253223799215/09/2022חנן מור
הארכת כהונתה של מר ישראל יעקבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 2

כהונה נוספת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110253223799215/09/2022חנן מור

בכפוף לאישור אסיפה זו את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים . 3

לאשר להם הענקת התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח , החיצוניים

.אחריות דירקטורים

.תואם את מדיניותנובעד

מניות1184936015/09/2022אלטשולר שחם פנ

ן "אישור התקשרות החברה בהסכמי שירותים עם אלטשולר שחם נדל. 1

אשר לבעלי , (בעקיפין)מ "ואלטשולר שחם פרופרטיז בע (במישרין)מ "בע

עניין אישי באישורם, השליטה בחברה

בעד

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

מניות1184936015/09/2022אלטשולר שחם פנ

יעל נפתלי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת ' מינוי גב. 2

שתחל ממועד אישור מינויה על ידי , בת שלוש שנים (ראשונה)כהונה 

. לדוח זימון האסיפה2בתנאים המפורטים בסעיף , האסיפה הכללית

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות168013109867915/09/2022נטו אחזקות

 שנים נוספות 3-אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית ב. 1

 הכפוף לשינויים ועדכונים לא מהותיים 2022 באוקטובר 14החל מיום 

.'ומצורפת לדוח זימון האסיפה כנספח א

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות168013109867915/09/2022נטו אחזקות

ר הדירקטוריון לתקופה "אישור תנאי העסקתו של מר דוד עזרא כנשיא ויו. 2

זהים לאילו שאושרו באסיפה  , 2022 ביולי 4החל מיום , שנים 3נוספת של 

ח צמוד " אלפי ש200שכר ברוטו של  . 2019 באוקטובר 15הכללית מיום 

 לדוח 2בתנאים המפורטים בסעיף  (ח" אש211-כיום כ) 2019למדד יולי 

.זימון האסיפה

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

1 .Re-election of Ms. Sarit Firon as a director of the Company ,

until the Company’s next annual general meeting of shareholders 

and until her successor is duly elected and qualified.

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

2 .Re-election of Dr. Adrian Percy as a director of the Company ,

until the Company’s next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

3 .Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as a director of the 

Company, until the Company’s next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

4 .Re-election of Prof. Oded Shoseyov as a director of the 

Company, until the Company’s next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

5 .Election of Mr. Dan Falk as a director of the Company, until 

the Company’s next annual general meeting of shareholders and 

until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

6 .Election of Mr. Nir Nimrodi as a director of the Company, until 

the Company’s next annual general meeting of shareholders and 

until his successor is duly elected and qualified.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

7 .To approve a reverse share split of the Company’s ordinary 

shares in the range of 2:1 up to 10:1, to be effected at the 

discretion of, and at such ratio and in such date as shall be 

determined by, the Board of Directors of the Company, within 12 

months of the Meeting; and to amend the Company’s Articles of 

Association accordingly.

.פיצול ההון נדרש לאור מחיר מניית החברהבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110505514105615/09/2022אבוגן

8 .Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp ;

Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of 

Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent 

registered public accounting firm for the year ending December 

31 ,2022 and until the Company’s next annual general meeting 

of shareholders, and the authorization of the Board of Directors 

of the Company or the audit committee thereof to fix such 

accounting firm’s annual compensation.

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות10809284534915/09/2022אינטר תעשיות

לאשר את מינויה של הגברת אורנה קושילביץ בן יוסף כדירקטורית . 1

שתחילתה במועד , שנים (3)חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש 

אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה כמפורט בסעיף 

. לדוח זימון האסיפה2

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור

To discuss the auditor’s report of our independent registered 

public accounting firm and audited financial statements for the 

year ended as of December 31, 2021.

דיון

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור
2 .To re-elect Ehud Barak to our Board of Directors for a term 

expiring at our next annual general meeting of shareholders.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור

3 .To re-elect Mr. Alexander Rabinovitch to our Board of 

Directors for a term expiring at our next annual general meeting 

of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור
4 .To re-elect Mr. David Salton to our Board of Directors for a 

term expiring at our next annual general meeting of shareholders.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור
5 .To re-elect Mr. Alon Granot to our Board of Directors for a 

term expiring at our next annual general meeting of shareholders.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדTo approve the adoption of the Company’s Israeli Option Plan. 6מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור

7 .To approve the extension of the exercise period of options 

granted to the Chairman of the Board for a period of three (3) 

years so that they may be exercised at any time until December 

31 ,2026

נגד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

בעדTo approve the options granted on August 31, 2021. 8מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור
9 .to approve the options granted to the Chief Executive Officer 

of the Company on June 21, 2022
נגד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות110637686299015/09/2022אינטרקיור
10 .TO approve the compensation increase for the Chief 

Executive Officer of the Company
בעד

 4.2.2'' בהתאם לס, רכיב קבוע, תגמול בכירים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדתיקון מדיניות התגמול של החברה. 1מניות3630101702615/09/2022אירודרום קבוצה

מניות3630101702615/09/2022אירודרום קבוצה

, מ"העברת ידע בע. סי.י'ג.באמצעות חברת אס, אישור התקשרות החברה. 2

בהסכם מתן שירותים , חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של החברה

בעל השליטה , בן זוגה של אחות אשתו של מר רועי דגני, עם מר אדם שריג

שנים ממועד אישור האסיפה ורטרואקטיבית  (3)לתקופה של שלוש , בחברה

 ובתוך כך אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית ואינה 2022 ביוני 2מיום 

הניתנים  (אשר לא ירשמו למסחר)חריגה של כתבי אופציה ומניות חסומות 

.למימוש למניות החברה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות109011759086019/09/2022ספאנטק
ה ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה "מינוי ה. 1

.2022 באוקטובר 23-ראשונה בת שלוש שנים החל מה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109011759086019/09/2022ספאנטק
ה גד אפלבאום לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה "מינוי מחדש של ה

.2022 באוקטובר 23-שנייה בת שלוש שנים החל מה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

דיון.2021,  בדצמבר31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום מניות1178490019/09/2022סקודיקס

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

כרואה החשבון , (PWC)רואי חשבון , מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן. 2

ועד לתום האסיפה , החל ממועד אישור המינוי באסיפה, המבקר של החברה

וכן להסמיך את דירקטוריון החברה , הכללית השנתית הבאה של החברה

ולאור אופי והיקף , לקבוע את שכרם בהתאם להמלצת ועדת הביקורת

.השירותים שיינתנו על ידם לחברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

לתקופת , ר דירקטוריון בחברה"המכהן כיו, למנות מחדש את מר דב עופר. 3

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר גלן שוואבר. 4

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר דורי בראון. 5

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

, המכהנת כדירקטורית בחברה, לילה פרנקל' למנות מחדש את גב. 6

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר אברהם לוין. 7

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר יריב אבישר. 8

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1178490019/09/2022סקודיקס

המכהן כדירקטור בלתי תלוי , למנות מחדש את מר ראני חאג יחיא. 9

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד , בחברה

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175868020/09/2022גמלא הראל
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר אפרים שפיטלני. 1

. לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175868020/09/2022גמלא הראל
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר דן אמנון טהורי. 2

. לדוח זימון האסיפה2.1והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175868020/09/2022גמלא הראל

כרואה , מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. 3

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של , החשבון המבקר של החברה

.החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

חות הכספיים המבוקרים של "דיון בדו: 2021עיון בדוח התקופתי לשנת . 1

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום "החברה ובדו

.2021 בדצמבר 31

דיון

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של : מינוי רואה חשבון מבקר. 2

החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד : "תמצית ההחלטה המוצעת. שכרם

כרואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם , (KPMG)חייקין -ח סומך"רו

".לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

אשר ימשיך , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן. 3

.  לדוח זימון האסיפה 2להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

, לאשר את חידוש כהונתו של מר אביעד קאופמן: "תמצית ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

".האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

אשר ימשיך להיות , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון. 4

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

אשר , לאשר את חידוש כהונתו של מר אמנון ליאון: "ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

".האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

אשר ימשיך להיות , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי. 5

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

אשר ימשיך , לאשר את חידוש כהונתו של מר יאיר כספי: "ההחלטה המוצעת

". לדוח זימון האסיפה2להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

אשר תמשיך , מישוד-לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש. 6

.  לדוח זימון האסיפה 2להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

-טלי בליש' לאשר את חידוש כהונתה של גב: "תמצית ההחלטה המוצעת

 2אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף , מישוד

".לדוח זימון האסיפה

בעד
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

אשר ימשיך להיות , לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט. 7

תמצית .  לדוח זימון האסיפה2זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

אשר , לאשר את חידוש כהונתו של מר ויקטור שוחט: "ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון 2ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

".האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

אשר תמשיך להיות , לאשר את כהונתה של הדירקטורית רות סולומון. 8

תמצית .  לדוח זימון האסיפה 2זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

אשר תמשיך , רות סולומון' לאשר את כהונתה של גב: "ההחלטה המוצעת

". לדוח זימון האסיפה2להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות576017660528521/09/2022חברה לישראל

מינוי מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת . 9

 11היינו החל מיום , החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, (שלישית)

כמפורט , אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים, 2022באוקטובר 

למנות את : " תמצית נוסח ההחלטה המוצעת.  לדוח זימון האסיפה3בסעיף 

מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש 

 11היינו החל מיום , החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, שנים

.".אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, 2022באוקטובר 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10833777526721/09/2022טופ מערכות
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיון

מניות10833777526721/09/2022טופ מערכות

מר טננבאום . למנות מחדש את מר מיכאל טננבאום כדירקטור בחברה. 2

וכן זכאי להיכלל , זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון ה אסיפה

.בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדלמנות מחדש את מר שמואל מילנר כדירקטור בחברה. 3מניות10833777526721/09/2022טופ מערכות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדלמנות מחדש את מר גלעד הר עוז כדירקטור בחברה. 4מניות10833777526721/09/2022טופ מערכות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10833777526721/09/2022טופ מערכות

למנות את הגברת תמר גיניגר כדירקטורית בחברה גברת גיניגר זכאית . 5

וכן זכאית להיכלל בפוליסת , לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה

.ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10833777526721/09/2022טופ מערכות
כרואי חשבון מבקרים של ', למנות מחדש את משרד שטראוס לזר ושות. 6

.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם, החברה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

דיון2021דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות108061321633921/09/2022אנליסט

מניות108061321633921/09/2022אנליסט
וזאת עד מועד , אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה. 2

ב"האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108061321633921/09/2022אנליסט
וזאת עד מועד , אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה. 3

ב"האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108061321633921/09/2022אנליסט
וזאת עד , אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה. 4

ב"מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108061321633921/09/2022אנליסט

כרואה , רואי חשבון, אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן. 5

עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי , החשבון המבקר של החברה

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו, המניות של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והניסיון הדרושים לעריכת שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות108061321633921/09/2022אנליסט

לאשר את מדיניות התגמול החדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי . 6

שנים ממועד תום תוקף מדיניות  (3)משרה בחברה לתקופה של שלוש 

07.12.2022דהיינו מיום , התגמול הקיימת

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021דיון בדוח דירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות11016667994821/09/2022אברא

מניות11016667994821/09/2022אברא
מוצע לאשר מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת . 2

דירקטוריון החברה לקביעת שכרו
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות11016667994821/09/2022אברא

שאינו )לכהונה כדירקטור , מוצע לאשר את מינויו של מר אריק פינטו. 3

לתקופת כהונה החל ממועד אישור , בדירקטוריון החברה (דירקטור חיצוני

מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11016667994821/09/2022אברא

שאינו )לכהונה כדירקטור , מוצע לאשר את מינויו של מר גבי דישי. 4

לתקופת כהונה החל ממועד אישור , בדירקטוריון החברה (דירקטור חיצוני

מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11016667994821/09/2022אברא

לכהונה כדירקטור , מוצע לאשר את מינויו של מר טל אלדר גולדפינגר. 5

לתקופת כהונה החל ממועד , בדירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני)

אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11016667994821/09/2022אברא

לכהונה כדירקטור בלתי , מוצע לאשר את מינויו של מר ערן שמואל הדר. 6

לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי , תלוי בדירקטוריון החברה

האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109428316512121/09/2022ברימאג דיגיטל
 שנים החל 3אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של . 1

2022 בספטמבר 25מיום 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות40001039200621/09/2022דוניץ
לתקופת , לאשר את חידוש מינויו של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה. 1

.2022 בספטמבר 24החל מיום ,  שנים3של  (כהונה שניה)כהונה נוספת 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200621/09/2022דוניץ
בכפוף לאישור מינויו של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור . 2

. בדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף , לאשר את תנאי כהונתו,  לעיל1בסעיף 
.התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות323014851613921/09/2022מליסרון

, מר אופיר שריד, ל החברה"אישור הארכת תקופת הכהונה של מנכ. 1

בתנאים , 2022 בנובמבר 1החל מיום , שנים (3)לתקופה נוספת בת שלוש 

למעט בשינויים כפי שמפורטים , ל"זהים לתנאי הכהונה הנוכחיים של המנכ

והכל בהתאם , בדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצורף לדוח זה

 לדוח זימון האסיפה2לעקרונות המפורטים בסעיף 

.התנאים המוצעים מקובליםבעד

יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו
דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנת 

2021
דיון

.בעלי הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת לחברהבעדלמנות מחדש את רואי החשבון המבקרים. 2יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו

יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו
אישור הסדר חדש בנוגע להוצאות הניהול של השותפות ותיקון הסכם . 3

השותפות בקשר לכך
.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובלבעד

נגדאישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי. 4יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו

ל "הסתייגותנו הינה על רקע תקרת המענק למנכ

 משכורות חודשיות במונחי 15- שעשויה להגיע ל

.(ח" מלש4- כ)עלות 

.הסתייגותנו הינה על רקע גובה תקרת המענקנגדל השותף הכללי"אישור לעדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 5יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו

בעדתיקון הסכם השותפות המוגבלת בנושא תרומות וסיוע לקהילה. 6יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו
אנו מתרשמים כי מדובר בתיקון מקובל בחברות 

.ושותפויות

יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו
" 12בלוק "אישור להימנע מחלוקת רווחים לצורך השקעה בנכס הנפט . 7

בקפריסין
.ההשקעה הינה לצורך פיתוח והפקה למאגרבעד

יחידת השתתפות4750201204333921/09/2022מד אנרג יהש-ניו
אישור לכניסת השותפות לתחום האנרגיות המתחדשות במסגרת שיתוף . 8

מ"פעולה עם חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע
.הסכם השותפות צפוי להשיא ערך למשקיעיםבעד

מניות1181932021/09/2022סיפיה וויזן
, אלי אמיר כדירקטור חיצוני בחברה' אישור מינויו לראשונה של פרופ. 1

. לדוח הזימון2.1כמפורט בסעיף 
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1181932021/09/2022סיפיה וויזן
 לדוח 2.2כמפורט בסעיף , אישור הענקת גמול הוני לדירקטור חיצוני. 2

.הזימון
בעד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1175496021/09/2022פרימוטק

 2021 בדצמבר 31חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום "דיון בדו. 1

אשר צורפו , ח דירקטוריון על מצב ענייני החברה למועד כאמור"בצירוף דו

 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 2021לדוח התקופתי של החברה לשנת 

הדוח : "להלן) 2022-01-032367אסמכתא ' מס, 2022 במרס 30

.("התקופתי

דיון

מניות1175496021/09/2022פרימוטק

מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו מוצע למנות . 2

מחדש את משרד רואי החשבון סמוך חייקין כרואי החשבון המבקרים של 

באסיפה יינתן דיווח לגבי תנאי , כמו כן. ("סומך חייקין: "להלן)החברה 

.העסקתם של סומך חייקין

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1175496021/09/2022פרימוטק

לדוח זה מצורפת . ה אלי זנה כדירקטור בחברה"מוצע למנות מחדש את ה. 3

 לחוק 225-ב ו224הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 

פרטים אודות אלי זנה פורטו . החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו

'  בפרק ד26ב לדוח זה ויתרתם פורטו בתקנה "בהצהרת הכשירות שלו המצ

.לפי העניין, בדוח התקופתי (פרטים נוספים על התאגיד)

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175496021/09/2022פרימוטק

לדוח זה . ה אלי גבריאל כדירקטור בחברה"מוצע למנות מחדש את ה. 4

 225-ב ו224מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 

פרטים אודות אלי . לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו

ב לדוח זה ויתרתם פורטו "גבריאל פורטו בהצהרת הכשירות שלו המצ

.לפי העניין, בדוח התקופתי (פרטים נוספים על התאגיד)'  בפרק ד26בתקנה 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175496021/09/2022פרימוטק

לדוח . ה יורם דגן כדירקטור בלתי תלוי בחברה"מוצע למנות מחדש את ה. 5

זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור בלתי תלוי כנדרש בסעיפים 

פרטים .  לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו225-ב ו224

ויתרתם , ב לדוח זה"אודות יורם דגן פורטו בהצהרת הכשירות שלו המצ

לפי , בדוח התקופתי (פרטים נוספים על התאגיד)'  בפרק ד26פורטו בתקנה 

.העניין

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות68601467826422/09/2022מהדרין

בשינויים המפורטים להלן , אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. 1

בהתאם לנוסח מדיניות התגמול , ביחס למדיניות התגמול הקיימת

אשר תעמוד בתוקף לתקופה בת , לדוח' המצורפת כנספח א, המעודכנת

 בדצמבר 31עד ליום , קרי) 2022 בינואר 1החל מיום , שנים (3)שלוש 

.א לחוק החברות267בהתאם להוראות סעיף  (2024

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות33301338990322/09/2022פנינסולה

 מניות חסומות רגילות 500,000אישור הקצאה פרטית מהותית של . 1

(RSA) , ללא , רשומות על שם וסחירות, א של החברה"כ. נ.ח ע" ש0.1בנות

.ל החברה"מנכ, למר אייל ליאור, תמורה

בעד
 למדיניות תגמול 4'' תגמול בכירים בהתאם לס

 למדיניות4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, בכירים

מניות1081165401012122/09/2022מגדל ביטוח

אישור מינוי מחדש של מר שלמה הנדל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה . 1

נוספת של שלוש שנים לאשר מחדש את מינויו של מר שלמה הנדל 

שתחל , כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה של שלוש שנים

.במועד אישור האסיפה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012122/09/2022מגדל ביטוח

ר דירקטוריון "חידוש תנאי הכהונה וההעסקה של מר ישראל אליהו כיו. 2

לאשר את  ("מגדל שוקי הון")מ "בע (1965)מגדל שוקי הון , בחברה הבת

ר דירקטוריון "חידוש תנאי הכהונה וההעסקה של מר ישראל אליהו כיו

.מ"בע (1965)מגדל שוקי הון , בחברה הבת

.מצאנו את התגמול המוצע כמקובלבעד

מניות1081165401012122/09/2022מגדל ביטוח

חידוש האישור למתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה . 3

או קרובו לאשר מתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או 

.מר שלמה אליהו ומר ישראל אליהו, קרובו

.נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנובעד

מניות1081165401012122/09/2022מגדל ביטוח

ר ועדת "חידוש גמול דירקטורים למר ישראל אליהו בגין כהונתו כיו. 4

של מגדל חברה  ("ועדת השקעות נוסטרו")השקעות שאינן תלויות תשואה 

לאשר מחדש מתן גמול דירקטורים למר  ("מגדל ביטוח")מ "לביטוח בע

.ר ועדת נוסטרו של מגדל ביטוח"ישראל אליהו בגין כהונתו כיו

.הגמול תואם את תקנות החברותבעד

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדאימוץ מדיניות תגמול מתוקנת לחברה. 1מניות777037583721422/09/2022שופרסל

מניות777037583721422/09/2022שופרסל
ר דירקטוריון פעיל "יו, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איציק אברכהן. 2

לרבות הענקת תגמול הוני למר אברכהן, של החברה
.אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובליםבעד

מניות777037583721422/09/2022שופרסל
לרבות , ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי וטרמן. 3

הענקת תגמול הוני למר וטרמן
.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

דיון.2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה

, מוצע בזאת לאשר מחדש את מינויו של משרד רואה החשבון ברייטמן. 2

עד לתום , כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה' זוהר ושות, אלמגור

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון 

.החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה
כדירקטור בחברה עד לתום  (ר"יו)אישור מינויו מחדש של מר ציון גינת . 3

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה
אישור מינויו מחדש של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום . 4

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה
אישור מינויו מחדש של מר יוסי חגג כדירקטור בלתי תלוי כדירקטור . 5

.בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה
אישור מינויו מחדש של מר איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום . 6

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה
אישור מינויו מחדש של מר רז חיים דיאור כדירקטור בחברה עד לתום . 7

.האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1132356129380922/09/2022אינרום בנייה
אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי כדירקטור . 8

.( שנות כהונתו בחברה9מועד תום ) 25.5.2023בחברה עד ליום 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדשירית כשר לדירקטורית בלתי תלויה בחברה' אישור מינויה של גב. 1מניות108184383466622/09/2022מיטב בית השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדיק לדירקטורית בחברה'דורית טנא פרצ' אישור מינויה של גב. 2מניות108184383466622/09/2022מיטב בית השקעות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110350625660122/09/2022אוריין
מינוי מחדש של גברת דליה צוקרמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית . 1

חיצונית בחברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות110350625660122/09/2022אוריין
עדכון מדיניות תגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת . 2

.שלוש שנים
.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות113919530789522/09/2022מגוריט
ריטה בעל טכסא לכהונה שלישית כדירקטורית חיצונית ' מינוי גב. 1

בדירקטוריון החברה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 2מניות113919530789522/09/2022מגוריט



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 3מניות113919530789522/09/2022מגוריט

דיון2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת מניות1157403022/09/2022ישראכרט

מניות1157403022/09/2022ישראכרט
אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום . 2

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1157403022/09/2022ישראכרט

בהתאם , הארכת כהונתו של מר אברהם הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה. 3

 של הפיקוח על 301להוראות חוק החברות ונוהל בנקאי תקין מספר 

 באוקטובר 7החל מיום , שנים (3)לתקופת כהונה נוספת בת שלוש , הבנקים

2022

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדעדכון למדיניות התגמול של החברה. 4מניות1157403022/09/2022ישראכרט

מניות1157403022/09/2022ישראכרט
והקצאת , ל החברה"מנכ, עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רן עוז. 5

למר עוז (לא סחירות)אופציות 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1157403022/09/2022ישראכרט
ר "למעט יו, עדכון תנאי כהונתם והעסקתם של כלל הדירקטורים בחברה. 6

בדרך של הוספת זכאות לתגמול הוני שנתי קבוע, הדירקטוריון
בעד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע
מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקרים של החברה קוסט פורר . 1

(EY)גבאי את קסירר 
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע

שאינה )אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה . 2

דירקטורית )ה לבנה שיפמן "ה, לרבות תנאי כהונתה (דירקטורית חיצונית

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום  (בלתי תלויה

.כינוס האסיפה הכללית השנתית הבא

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידהורד מסדר היוםבעד

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע

שאינו דירקטור )אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 3

החל ממועד קבלת אישור האסיפה ( ל ודירקטור"מנכ)ה אייל משה "ה, (חיצוני

.הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע

 (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 4

ה מאניש אגארוואל החל ממועד קבלת אישור "ה, לרבות תנאי כהונתו

.האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע

 (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 5

ה משה ריינס החל ממועד קבלת אישור האסיפה "ה, לרבות תנאי כהונתו

.הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע

 (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 6

החל ממועד  (ר הדירקטוריון"יו)ה עזריאל מוסקוביץ "ה, לרבות תנאי כהונתו

קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע
 כתבי אופציה 184,967אישור הצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של . 7

ה משה ריינס"לדירקטור בחברה ה (לא רשומים)
נגד

הסתייגותנו הינה לאור העובדה שהתגמול ההוני 

 ביחס לתגמול במזומן לו הוא זכאי 3משקף פי 

.מתוקף היותו דירקטור

מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע
 כתבי 1,000,000לאשר הצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של . 8

ה איילת ביתן"א ה"לית משאבי אנוש וכ"לסמנכ (לא רשומים)אופציה 
נגד

ככלל אנו מסתייגים מתגמול הוני למי שנמנה על 

.בעלי השליטה בחברה

דיון.2021הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת . 9מניות10840032336825/09/2022האב אבטחת מידע

מניות109722913795328/09/2022תמיס

לתקופת כהונה , מר רפאל ליפא, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 1

מר ליפא . נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.ר דירקטוריון החברה"הינו יו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109722913795328/09/2022תמיס
לתקופת , מר ארז דויד גולדשמידט, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 2

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109722913795328/09/2022תמיס
לתקופת כהונה , מר גל עמית, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 3

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109722913795328/09/2022תמיס
לתקופת כהונה , מר ניר יחזקאלי, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 4

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109722913795328/09/2022תמיס

אריאלה ' גב, לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה. 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי ', לזרוביץ

.המניות של החברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109722913795328/09/2022תמיס
לאשר את מינויו של מר גיל קרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 6

.(כהונה שלישית) 2022 באוקטובר 13נוספת בת שלוש שנים החל מיום 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109722913795328/09/2022תמיס

בכפוף לאישור האסיפה את חידוש כהונתו של מר קרת כדירקטור חיצוני . 7

כתב פטור , לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי,  לעיל6כאמור בנושא 

מאחריות והכללתו בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה והכל כמפורט 

.בדוח זימון האסיפה

.נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנונגד

מניות109722913795328/09/2022תמיס

רואי חשבון כרואה ' לאשר את חידוש מינויו של בריטמן אלמגור זוהר ושות. 8

ולתקופה שעד האסיפה השנתית , 2022החשבון המבקר של החברה לשנת 

הבאה של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע 

לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה . את שכרו

.ח התקופתי"לדו' ראו בפרק ב, 2021לשנת 

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות109722913795328/09/2022תמיס
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 9

.2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

יחידת השתתפות10912489788528/09/2022לפידות חלץ יהש
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו

2021 בדצמבר 31השותפות לשנה שנסתיימה ביום 
דיון

יחידת השתתפות10912489788528/09/2022לפידות חלץ יהש

כמשרד ' חייקין ושות-  סומךKPMGאישור מינויו של משרד רואי החשבון . 2

רואה החשבון המבקר של השותפות עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

והסמכת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את , הבאה של החברה

שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לשותפות 

.על ידי משרד רואי החשבון

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

יחידת השתתפות10912489788528/09/2022לפידות חלץ יהש

אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בשותפות . 3

לתקופה של , השותף הכללי בשותפות , מ" בע2004 (ניהול)חלץ - ובלפידות

 שנים נוספות שתחילתן במועד אישור האסיפה3

.נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנונגד

.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובלבעדאישור עדכון של מדיניות התגמול של החברה. 1מניות112377768247728/09/2022ויקטורי

.המיזוג הינו לטובת בעלי המניות בחברהבעדאישור מהלך שינוי המבנה ומיזוג בין חברות הקבוצה. 1מניות109667624921629/09/2022דורסל

מניות11612641270271029/09/2022יוחננוף
ל "מנכ, בתו של מר איתן יוחננוב, עדכון תנאי העסקתה של נועה יוחננוב. 1

.E-Commerce-כמנהלת תחום ה, החברה ומבעלי השליטה בה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

בעדאישור מהלך שינוי המבנה ומיזוג חברות הקבוצה. 1מניות108495320628729/09/2022סינאל מלל
אנו סבורים כי המיזוג הינו לטובת בעלי המניות 

.בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 

 2022במרץ 16כפי שפורסם על ידי החברה ביום , 2021 בדצמבר 31

.(2022-01-030511: 'אסמכתא מס)

דיון

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

כרואי החשבון ' ח שטיינמץ עמינח ושות"למנות מחדש את משרד רו. 2

 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה 2022המבקרים של החברה לשנת 

, והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו, של בעלי המניות של החברה

.בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

, (ר דירקטוריון החברה"יו)לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר פודים . 3

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית 

.השנתית הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

, כדירקטורית בחברה, זהבית כהן' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

לאשר מינוי מחדש מר אברהם בניהו כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 5

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

, כדירקטור בחברה, לאשר את מינויו מחדש של מר חגי ישראלוביץ. 6

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

, כדירקטור בחברה, ניר (אודי)לאשר את מינויו מחדש של מר יהודה . 7

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

, כדירקטור בחברה, לאשר את מינויו מחדש של מר גיל דקל הוכבוים. 8

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד
לתקופת , כדירקטור בחברה, לאשר את מינויו מחדש של מר אלעד הייזר. 9

.כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד
לתקופת , כדירקטור בחברה, של מר דוד כהן (לראשונה)לאשר מינויו . 10

.כהונה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד
צ בחברה לתקופה של שלוש שנים "הארכת כהונתו של מר גיל גזית כדח. 11

2022 בספטמבר 26בתוקף החל מיום , (צ"תקופת כהונה שנייה כדח)נוספות 
נגד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד
החל , צ בחברה לתקופה של שלוש שנים"אילת אליאב כדח' מינוי גב. 12

ממועד אישור האסיפה למינוי
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד
החל , אליאב ולמר כהן' הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לגב. 13

ממועד אישור האסיפה למינויים כדירקטורים בחברה
בעד

, ופטור לדירקטורים ונושאי משרה, שיפוי, ביטוח

 למדיניות13'' בהתאם לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגדעדכון והארכת תוקף מדיניות התגמול של החברה. 14מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל החברה"עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל הוכבוים כמנכ. 15מניות42201433175229/09/2022אסאר אקורד

מניות37301942614629/09/2022אאורה
דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה . 1

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.1כמפורט בסעיף , 2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות37301942614629/09/2022אאורה
 1.2כמפורט בסעיף , 2021דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 2

ב"לדוח זימון האסיפה המצ
דיון

מניות37301942614629/09/2022אאורה
ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון "מינוי מחדש של משרד רוה. 3

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3כמפורט בסעיף , החברה לקבוע את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות37301942614629/09/2022אאורה

כדירקטור בחברה  (ר הדירקטוריון"יו)מינויו מחדש של מר גדי קורן . 4

, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.4כמפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות37301942614629/09/2022אאורה

כדירקטור  (תלוי-דירקטור בלתי)מינויו מחדש של מר משה שמעוני . 5

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.4כמפורט בסעיף , החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות37301942614629/09/2022אאורה
כמפורט , ר הדירקטוריון"יו, אישור עדכון תנאי הכהונה של מר גדי קורן. 6

ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.5בסעיף 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות109589226291429/09/2022גניגר
ח דירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה. 2מניות109589226291429/09/2022גניגר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה. 3מניות109589226291429/09/2022גניגר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר איתן פרלמן לדירקטור בחברה. 4מניות109589226291429/09/2022גניגר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה. 5מניות109589226291429/09/2022גניגר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה. 6מניות109589226291429/09/2022גניגר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה. 7מניות109589226291429/09/2022גניגר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה. 8מניות109589226291429/09/2022גניגר

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלמנות את מר ורדה טריואקס לדירקטור בחברה. 9מניות109589226291429/09/2022גניגר

מניות109589226291429/09/2022גניגר

למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג . 10

(Ernst&amp;Young) כרואה החשבון ', גבאי את קסירר ושות, פורר, קוסט

ולהסמיך , המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות109589226291429/09/2022גניגר
' בנוסח המצורף כנספח ב, לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה. 11

לדוח זימון האסיפה
.התיקון תואם את המקובל בשוקבעד

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות41201538576429/09/2022פייטון

מניות41201538576429/09/2022פייטון
 כרואה החשבון KPMGחייקין - ח סומך "מינוי מחדש של משרד רו. 2

.המבקר של החברה ודיווח על שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעד(צים"למעט דח)מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה . 3מניות41201538576429/09/2022פייטון
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה . 1

 22אשר פורסמו על ידי החברה ביום , 2021 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

ללא קבלת החלטה, (2022-01-032473: אסמכתא' מס) 2022במרץ 

דיון

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ

מרחוב הארבעה  (KPMG)ח סומך חייקין "למנות מחדש את משרד רו. 2

עד , כרואי החשבון המבקרים של החברה, תל אביב, מגדל המילניום, 17

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע , לאסיפה הכללית השנתית הבאה

את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ
הפורשת על פי תור בהתאם , עופרה שטראוס' למנות מחדש את גב. 3

כדירקטורית בחברה, להוראות תקנון החברה
 למדיניות1.2.3'' בהתאם לס, גודל הדירקטוריוןנגד

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ
הפורשת על פי תור בהתאם ', רונית חיימוביץ' למנות מחדש את גב. 4

כדירקטורית בחברה, להוראות תקנון החברה
 למדיניות1.2.3'' בהתאם לס, גודל הדירקטוריוןנגד

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ
הפורש על פי תור בהתאם להוראות , למנות מחדש את מר דוד מושביץ. 5

כדירקטור בחברה, תקנון החברה
 למדיניות1.2.3'' בהתאם לס, גודל הדירקטוריוןנגד

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ

עופרה ' הגב, ר דירקטוריון החברה"לאשר את הארכת תנאי הכהונה של יו. 6

 לדוח זימון 3 כמפורט בסעיף , תוך עדכון מודל התמריץ השנתי, שטראוס

האסיפה המצורף לטופס דיווח זה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ

לשנים , לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה. 7

לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס ' ב כנספח א"בנוסח המצ, 2023-2025

דיווח זה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ

, לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס. 8

ל יהיה מבעלי "אשר עם חלוקת עיזבון מיכאל שטראוס ז)דירקטור בחברה 

בעלת שליטה , עופרה שטראוס' והינו אחיה של הגב, השליטה בחברה

כמפורט , לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית, (בחברה

 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה5בסעיף 

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות7460161185989129/09/2022שטראוס גרופ

מ בעסקה עם שטראוס "לאשר התקשרות של שטראוס בריאות בע. 9

מ "מ לרכישת זכויות החכירה של שטראוס אחזקות בע"אחזקות בע

לדוח זימון האסיפה ' כמפורט בחלק ב, במקרקעין בפארק תעשייה בר לב

המצורף לטופס דיווח זה

 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןבעד

מניות3990143948329/09/2022בריל

אישור הארכת ההתקשרות בעסקה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו של . 1

ח "כמפורט בדו, בצירוף תיקונים ועדכונים, (לעיל' העסקה')שלמה בחברה 

.עסקה זה

מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ
ח הדירקטוריון של החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו

.2021 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
דיון

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדר דירקטוריון החברה"אישור תשלום גמול ליו. 2מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ
כדירקטור בחברה , (ר הדירקטוריון"יו)ה אמיר וידמן "מינוי מחדש של ה. 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת , ה ישי דוידי"מינוי מחדש של ה. 4

.עד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת , ה עמי בם"מינוי מחדש של ה. 5

.עד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ
ה שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה "מינוי מחדש של ה. 6

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ
כדירקטור  (דירקטור בלתי תלוי)ה אריה רייכרט "מינוי מחדש של ה. 7

.בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109168540887329/09/2022פיסיבי טכנ

משרד קוסט – מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה . 8

כרואה החשבון המבקר של , רואי חשבון–  (EY)פורר גבאי את קסירר 

.החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה . 1

כפי , ניתן לעיין בדוח התקופתי. 2021 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 2022 במרס 31שפורסם ביום 

: אסמכתא מספר)מ "אביב בע-האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

2022-01-033522)

דיון

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

כרואי  (EY)רואי חשבון , ח קוסט פורר גבאי את קסירר"מינוי של משרד רו. 2

' ח ברייטמן אלמגור זהר ושות"חלף משרד רו)החשבון המבקרים של החברה 

(Deloitte))  החל מדוחות , קרי)לתקופת ביקורת החל ממועד אסיפה זו

.ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה (2022 לשנת 3רבעון 

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

אישור מינויו מחדש של מר אופיר שטיינברג כדירקטור בחברה לתקופת . 3

והכל כמפורט , כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.3.2בהצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

אישור מינויו מחדש של מר אלון זמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

והכל כמפורט בהצעת , נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.3.2ההחלטה המפורטת בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

אישור מינויו מחדש של מר שי בן גרא כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 5

הכל , ולתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.3.2כמפורט בהצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

, (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו של מר ניר קניאס כדירקטור בחברה . 6

הכל כמפורט בהצעת ההחלטה , עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לדוח זימון האסיפה1.3.3המפורטת בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

שאינו דירקטור )אישור מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה . 7

הכל כמפורט בהצעת , עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, (חיצוני

. לדוח זימון האסיפה1.3.4ההחלטה המפורטת בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים מסך הדירקטוריון

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

מ "קוויק מסחר וטכנולוגיות בע– לאשר את שינוי שם החברה לשם. 8

או קוויק  (.Quik commerce and Technologies Ltd: באנגלית)

; Quik Technologies &amp: "באנגלית)מ "טכנולוגיות והשקעות בע

investments Ltd".) ידי רשם החברות -או כל שם אחר דומה שיאושר על

ולתקן את תקנון החברה בהתאם הכל כמפורט בהצעת ההחלטה המפורטת 

. לדוח זימון האסיפה1.4בסעיף 

.אין בשינוי השם לפגוע בבעלי מניות המיעוטבעד

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

המכהן כדירקטור , פעמי מיוחד למר אופיר שטיינברג-לאשר מתן מענק חד. 9

בגין תרומתו להשלמת העסקה להקמת הפעילות המשותפת עם , בחברה

הכל כמפורט בהצעת , מ"מ ויינות ביתן בע"בע (1970)אלקטרה מוצרי צריכה 

. לדוח זימון האסיפה1.5ההחלטה המפורטת בסעיף 

.אנו סבורים כי המענק סביר בהיקפובעד

מניות1173723029/09/2022קוויק סופר

בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר אופיר שטיינברג כדירקטור בחברה . 10

לאשר את תנאי כהונתו , ( לדוח זימון האסיפה1.3.2כמפורט בסעיף )

והכל , ר דירקטוריון פעיל בחברה"והעסקתו של מר אופיר שטיינברג כיו

 בדוח זימון האסיפה1.6כמפורט בהצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 

.התנאים המוצעים סביריםבעד

מניות1420187117529/09/2022תדאה

יעל אפרון כדירקטורית חיצונית לתקופת ' לאשר את מינוייה של הגב. 1

ללא שינוי בתנאי , 14.11.2022כהונה שנייה בת שלוש שנים החל מיום 

הגמול להם היתה זכאית בתקופת כהונתה הראשונה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1420187117529/09/2022תדאה

לאשר ולאשרר את מינויו של מר דרור נגל כדירקטור חיצוני לתקופת . 2

ללא שינוי בתנאי הגמול היה , 19.7.2022כהונה שנייה בת שלוש שנים מיום 

זכאי בתקופת כהונתו הראשונה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

דיון2021ח הדירקטוריון לשנת "חות כספיים ובדו"דיון בדומניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור
מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה . 2

לקבוע את שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור
ר "יו, ה רמי גוזמן"ה, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 3

הדירקטוריון
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת רינה בנבנישתי. 4מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדיהונתן גלר, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 5מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור
מבעלי , רינה בנבנישתי' חידוש תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי לגב. 6

השליטה החברה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

בעדה דן טהורי"ה, מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה. 7מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור
-ה ציפי נגל"ה, מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה. 8

אדלשטיין
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי המשרה. 9מניות110502212082403/10/2022מאגר כא-תיגבור

מניות1136829003/10/2022אלמוגים החזקות

לאשר את השינויים למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר . 1

על מי שיש לו עניין .  לדוח זימון האסיפה2.1.2.5עיקריהם מפורטים בסעיף 

, בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה 

אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה , או על גבי כתב ההצבעה, באסיפה

; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. אם לאו

העדרה של זיקה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה

.כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1136829003/10/2022אלמוגים החזקות

, לית החברה"מנכ, מיכל גור' לאשר את השינויים לתנאי העסקתה של הגב. 2

על מי שיש לו עניין אישי .  לדוח זימון האסיפה2.2והכל כמפורט בסעיף 

לפיו על , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , בנושא

או על , בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, גבי כתב ההצבעה

נושא משרה ; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: מניה לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; בכירה

.תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות1140300003/10/2022קומפיולאב

את הדוחות , בין היתר, הכוללים, הצגה ודיון בדוחות התקופתיים של החברה

 בדצמבר 31הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון ליום 

2021

דיון

מניות1140300003/10/2022קומפיולאב
אישור מינויו מחדש של מר גדעון ימפולסקי כדירקטור בחברה עד לתום . 2

האסיפה השנתית הבאה של החברה
.ר"ל כיו"אנו מסתייגים מכפל כהונה של מנכנגד

מניות1140300003/10/2022קומפיולאב
אישור מינויו מחדש של מר שי צברי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד . 3

לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור חוסר ההשכלה והניסיון של 

.המועמד

מניות1140300003/10/2022קומפיולאב

כרואי חשבון , רואי חשבון, BDOאישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט . 4

המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית השלישית של החברה 

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1140300003/10/2022קומפיולאב

על דרך שינוי שם החברה ברשם החברות , אישור שינוי שם החברה. 5

משמה הנוכחי של , ותיקון תקנון החברה באופן שיוחלף בו שם החברה

או כל שם אחר  (.C-LAB" Ltd"ובאנגלית )" מ"לאב בע-סי"–החברה ל 

.שרשם החברות יאשר

.איננו רואים בשינוי השם פגיעה במחזיקיםבעד

מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

2021 בדצמבר 31
דיון

מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר

סומך חייקין , מינוי מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה. 2

(KPMG) , כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו , השנתית הבאה של החברה

של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים 

.שינתנו על ידו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר
לתקופת כהונה , ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש של מר עירא פלטי. 3

.נוספת כדירקטור בחברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקידבעד.לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, מינוי מחדש של מר אייל טריבר. 4מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר

.בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקידבעד.לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, מינוי מחדש של מר אופיר גומא. 5מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר

מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , מינוי מחדש של מר אסף פרידלר. 6

.בחברה
.בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , ר נחום קמינקא"מינוי מחדש של ד. 7

.בחברה
.בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , ר יהודה אלמליח"מינוי מחדש של ד. 8

.בחברה
.בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170513003/10/2022בלייד ריינגר
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי , מינוי מחדש של מר יוסף וייס. 9

.בחברה
.בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1091065265391403/10/2022מיטרוניקס
רוני מנינגר כמפורט בסעיף ' מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית הגב. 1

 לדוח זימון האסיפה1.1
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1091065265391403/10/2022מיטרוניקס
 1.2מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר שלמה לירן כמפורט בסעיף . 2

לדוח זימו ןהאסיפה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות621011115826503/10/2022קרור

, תבורי-ר דירקטוריון יפאורה"לאשר את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו. 1

כמפורט בסעיף , ספנות, תבורי לבין בעלת השליטה בחברה-שבין יפאורה

.2023 בינואר 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום ,  לדוח העסקה1.1

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות621011115826503/10/2022קרור

-שבין יפ, אורה-ר דירקטוריון יפ"לאשר את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , ספנות, אורה לבין בעלת השליטה בחברה

.2023 בינואר 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום , העסקה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות1177484003/10/2022גמא ניהול

מניות1177484003/10/2022גמא ניהול

כרואה , (KPMG)לאשר מינוי מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין . 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , החשבון המבקר של החברה

השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1177484003/10/2022גמא ניהול
, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, לאשר מינוי מחדש של מר ארז יוסף. 3

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1177484003/10/2022גמא ניהול
, ל החברה"המכהן כדירקטור ומנכ, לאשר מינוי מחדש של מר אריאל גנוט. 4

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1177484003/10/2022גמא ניהול
כדירקטור בחברה עד תום , לאשר מינוי מחדש של מר אייל בן סימון. 5

האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1177484003/10/2022גמא ניהול

המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה , רננית טל אברהמי' לאשר מינוי של גב. 6

כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה , בחברה

של בעלי מניות החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1177484003/10/2022גמא ניהול
כדירקטור בחברה עד תום , לאשר מינוי מחדש של מר מנחם נאמן. 7

האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1177484003/10/2022גמא ניהול
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה , לאשר מינוי מחדש של מר אלי שוורץ. 8

השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

ח הדירקטוריון "חות הכספיים ובדו"דיון בדו-  שעל סדר היום 1' נושא מס. 1

הכולל דיווח על שכר , 2021 בדצמבר 31של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

לא תתקיים הצבעה . טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו

בנושא

דיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

מינוי מחדש של משרד סומך חייקין רואי -  שעל סדר היום 2' נושא מס. 2

: תמצית ההחלטה המוצעת. חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה

לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה משרד 

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה , רואי חשבון, סומך חייקין

השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

למנות מחדש את מר יהודה בכר כדירקטור -  שעל סדר היום 3' נושא מס. 3

למנות מחדש את מר יהודה בכר : תמצית ההחלטה המוצעת. בחברה

.כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

רונית בן יעקב ' למנות מחדש את גב-  שעל סדר היום 4' נושא מס. 4

רונית ' למנות מחדש את גב: תמצית ההחלטה המוצעת. כדירקטורית בחברה

בן יעקב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה

 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

ח יחזקאל חוגי "למנות מחדש את רו-  שעל סדר היום 5' נושא מס. 5

למנות מחדש את : תמצית ההחלטה המוצעת. כדירקטור בלתי תלוי בחברה

ח יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית "רו

השנתית הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

למנות מחדש את מר ניר מימון כדירקטור -  שעל סדר היום 6' נושא מס. 6

למנות מחדש את מר ניר מימון : תמצית ההחלטה המוצעת. בחברה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

למנות מחדש את מר אורי מימון כדירקטור -  שעל סדר היום 7' נושא מס. 7

למנות מחדש את מר אורי מימון : תמצית ההחלטה המוצעת. בחברה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות74501812614906/10/2022פוליגון

חידוש או החלפת , אישור מסגרת הארכה-  שעל סדר היום 8' נושא מס. 8

לאשר התקשרות בפוליסה : פוליסת ביטוח תמצית ההחלטה המוצעת

מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של , לביטוח אחריות דירקטורים

 לדוח 1.4.3בכפוף לתנאי המסגרת המפורטים בסעיף , האסיפה הכללית

זימון אסיפה זה

בעד
 13'' בהתאם לס, ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

דיון2021דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי

מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון . 2

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה 2022המבקרים של החברה לשנת 

.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי
לתקופת כהונה נוספת כחבר , מינויו מחדש של מר יהודה גורסד. 3

בדירקטוריון החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי
לתקופת כהונה נוספת כחברה , שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב. 4

בדירקטוריון החברה
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע כפל כהונתה כדירקטורית 

.ויועצת משפטית

מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי
לתקופת כהונה , (דירקטור בלתי תלוי)מינויו מחדש של מר אהרון זהר . 5

נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי
לתקופת , (דירקטורית בלתי תלויה)פ "שרית חרל' מינויה מחדש של גב. 6

כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר אסף פתאל לכהונה כדירקטור בחברה. 7מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי

.התנאים המוצעים לה מקובליםבעדשרה ויינשטיין' התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם הגב. 8מניות4860279393806/10/2022בוקס-וויי

דיון.2021 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום מניות1179753006/10/2022מכלול מימון

מניות1179753006/10/2022מכלול מימון

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון . 2

לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית , המבקר של החברה

.השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1179753006/10/2022מכלול מימון

לתקופת כהונה , ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר צבי זיו. 3

נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1179753006/10/2022מכלול מימון
מינויו מחדש של מר אוריאל פז לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה . 4

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1179753006/10/2022מכלול מימון
איילת רוסק לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית ' מינויה מחדש של הגב. 5

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1179753006/10/2022מכלול מימון
מינויו מחדש של מר ירון בלנק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה . 6

.עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1179753006/10/2022מכלול מימון

מרגליות לתקופת כהונה נוספת  (מלי)חנה מזל ' מינויה מחדש של הגב. 7

כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1179753006/10/2022מכלול מימון
נטע בנארי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית ' מינויה מחדש של הגב. 8

.בלתי תלויה בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10957856376006/10/2022נקסטקום
 שנים החל 3אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של . 1

29.09.2022מיום 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה. 1מניות12701955785406/10/2022מבטח שמיר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה. 2מניות12701955785406/10/2022מבטח שמיר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אבידור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 3מניות12701955785406/10/2022מבטח שמיר

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר יובל גביש כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 4מניות12701955785406/10/2022מבטח שמיר

מניות12701955785406/10/2022מבטח שמיר
בריטמן אלמגור זהר , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 5

.(Deloitte)' ושות
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון.2021 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום . 6מניות12701955785406/10/2022מבטח שמיר

מניות108045653532206/10/2022רימוני
, אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה. 1

מיכל רימוני' מ לבין הגב"רימוני פלסט בע
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות108045653532206/10/2022רימוני
אישור חידוש מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 2

בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

.המדיניות נמצאת על ידנו כסבירהבעד.אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה. 1מניות1091651115739806/10/2022ארד

מניות1091651115739806/10/2022ארד
אישור מתן פטור מאחריות וכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים . 2

.המכהנים מטעם בעלי השליטה בחברה
.נוסח כתבי והפטור תואמים את מדיניותנובעד

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעדל החברה מר אלון וקסמן"אישור תנאי הסכם שירותי הניהול של מנכ. 1מניות110519621934706/10/2022מישורים

מניות31501080492506/10/2022פמס

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה 

 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2021 בדצמבר 31ביום 

2021בדצמבר 

דיון

מניות31501080492506/10/2022פמס

ח "כרו (KPMG)' אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות. 2

ודיווח על , עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, המבקרים של החברה

. אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה2022שכרם לשנת 

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות31501080492506/10/2022פמס
בתנאים , אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה. 3

. לדוח זימון האסיפה2כאמור בסעיף 
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות31501080492506/10/2022פמס
בתנאים , אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה. 4

. לדוח זימון האסיפה2כאמור בסעיף 
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות31501080492506/10/2022פמס
בתנאים כאמור , אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה. 5

. לדוח זימון האסיפה2בסעיף 
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות31501080492506/10/2022פמס
, דבורה פרנקנטל כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 6

. לדוח זימון האסיפה2בתנאים כאמור בסעיף 
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות31501080492506/10/2022פמס
בתנאים , אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה. 7

. לדוח זימון האסיפה2כאמור בסעיף 
נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים 

.בלתי תלויים

מניות31501080492506/10/2022פמס
בתנאים כאמור , אישור חידוש תנאי העסקה של מר דניאל בלום בחברה. 8

. לדוח זימון האסיפה3בסעיף 
.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות31501080492506/10/2022פמס
בתנאים כאמור , אישור חידוש תנאי העסקה של מר אבי בלום בחברה. 9

. לדוח זימון האסיפה3בסעיף 
.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות31501080492506/10/2022פמס
בתנאים כאמור , רבקה ברק בחברה' אישור חידוש תנאי העסקה של גב. 10

. לדוח זימון האסיפה3בסעיף 
.התנאים המוצעים הינם מקובליםבעד

מניות31501080492506/10/2022פמס

, לבעל השליטה וקרוביו, אישור כתב התחייבות מראש לשיפוי ולפטור. 11

או כפי שיכהנו בחברה /או כיהנו בחברה בעבר ו/המכהנים בחברה כיום ו

גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד , בכפוף לכל דין, ואשר יחול, מעת לעת

וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתחולת תנאי כתבי השיפוי והפטור )הענקתו 

או /התקפים על פי דין הקיימים למי מנושאי המשרה בחברה שכיהנו בעבר ו

ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה , המכהנים בה כיום

(פעמיים בגין אותו אירוע ושסכום השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי

.תואמים את מדיניותנובעד

מניות72601855504506/10/2022ירושלים

לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי . 1

 9שתחילתה ביום , לתקופה של שלוש שנים נוספות, או קרוביהם/שליטה ו

 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי 3המועד בו יחלפו ) 2022לאוקטובר 

באותם תנאים של כתבי התחייבות , (למר זלמן שובל ולמר גדעון שובל

ובכלל זה לדירקטורים האחרים , לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה

.ב לדוח מיידי זה"המצ' כמפורט בנספח א, ולדירקטורים האמורים

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות720011184694906/10/2022אנלייט אנרגיה
לחוק ניירות ערך למתכונת ' אישור מעבר ממתכונת דיווח על פי פרק ו. 1

 לחוק ניירות ערך3'דיווח בהתאם להוראות פרק ה
.רמת הדיווח תהיה בהתאם לחברות הדואליותבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות720011184694906/10/2022אנלייט אנרגיה
אישור איחוד הון המניות הרשום של החברה והון המניות המונפק והנפרע . 2

של החברה
בעד

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון לפגוע בבעלי 

.מניות המיעוט

בעדאישור החלפת תקנון החברה. 3מניות720011184694906/10/2022אנלייט אנרגיה
התיקונים המוצעים סבירים ונדרשים על מנת להכין 

.את החברה להנפקה בנאסדק

מניות13001321558406/10/2022זנלכל
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות13001321558406/10/2022זנלכל

 זיו האפט כרואי החשבון המבקר BDOמינוי מחדש של משרד רואי החשבון 

, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של החברה

 ודיווח על שכרו בשנת 2022הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בשנת 

2021

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות13001321558406/10/2022זנלכל
מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות13001321558406/10/2022זנלכל
רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של גב. 4

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות13001321558406/10/2022זנלכל
ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של גב. 5

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות13001321558406/10/2022זנלכל
מינוי מחדש של מר ישי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 6

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות13001321558406/10/2022זנלכל
מינוי מחדש של מר אמיתי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 7

נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
 למדיניות1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחהנגד

מניות13001321558406/10/2022זנלכל
מינוי מחדש של מר ישראל בן יהודה כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 8

לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגדחידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה. 1מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל

מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל
 (לרבות הקצאת כתבי אופציה לא רשומים למסחר)אישור תנאי כהונה . 2

ל החברה"המועמד לכהן כמנכ, למר תמיר אמר
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל
מינויו מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון רואי חשבון ושל משרד . 3

.כרואי החשבון המבקרים של החברה', רואי החשבון קדרון ושות
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ', ג'אישור מינויו מחדש של מר יצחק חג. 4

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ', ג'אישור מינויו מחדש של מר עידו חג. 5

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר צבי גרינוולד. 6

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר דורון רוזנבלום. 7

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 8מניות82301342622506/10/2022ן"חגג נדל

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב
ר דירקטוריון החברה "אישור מינויו מחדש של מר ניצן ספיר המכהן כיו. 1

.במועד זימון האסיפה
ללא המלצה

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב
דינה עמיר המכהנת כדירקטורית ומנהלת ' אישור מינויה מחדש של הגב. 2

כספים בחברה במועד זימון האסיפה
ללא המלצה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב
אישור מינויו מחדש של מר חיים וייספיש המכהן כדירקטור בחברה במועד . 3

זימון האסיפה
ללא המלצה

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב

, אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 4

, רואי חשבון - (Deloitte)' אלמגור זוהר ושות, משרד רואי החשבון בריטמן

עד למועד כינוס האסיפה השנתית , כרואה החשבון המבקר של החברה

הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

ללא המלצה

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב

אישור מינויה של גברת ענת יקיר לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית . 5

 בפברואר 8בתוקף החל מיום , בדירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים

2023

ללא המלצה

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב
בעל השליטה , אישור עדכון והארכת התקשרות החברה עם מר עדי אייל. 6

ל החברה"בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו כמנכ, בחברה
ללא המלצה

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב
אישור עדכון תנאי העסקתה וכהונתה של הגברת דינה עמיר המכהנת . 7

כדירקטורית ומנהלת הכספים בחברה
ללא המלצה

מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב
אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה והארכתה לתקופה . 8

של שלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה
ללא המלצה

דיון2020 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום . 9מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב

דיון2021 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום . 10מניות50701244645406/10/2022מיחשוב ישיר קב

מניות1081603146370206/10/2022פלסאון תעשיות
עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש . 1

שנים נוספות
.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד

.מצאנו את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד.לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים. 1מניות113995518272206/10/2022מדיפאואר



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות113995518272206/10/2022מדיפאואר

ל "מנכ, לאשר את הארכת ועדכון התקשרות החברה עם מר רון שטרן

 1החל מיום , בהסכם למתן שירותי ניהול לשלוש שנים נוספות, החברה

.2025 בדצמבר 31 ועד ליום 2023בינואר 

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות113995518272206/10/2022מדיפאואר
ל "מנכ, לאשר הקצאה פרטית של אופציות לא רשומות למר רון שטרן. 3

.החברה
.ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנובעד

דיון2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1180173006/10/2022טראלייט

בעדמינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה. 2מניות1180173006/10/2022טראלייט
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1180173006/10/2022טראלייט
כדירקטור בחברה , (ר הדירקטוריון"יו)ה יונל כהן "מינוי מחדש של ה. 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180173006/10/2022טראלייט
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה , ה אברהם אורטל"מינוי מחדש של ה. 4

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180173006/10/2022טראלייט
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה , ה אהרון קלמן"מינוי מחדש של ה. 5

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180173006/10/2022טראלייט
כדירקטור בחברה לתקופת , ה יואב שמעון קרמר"מינוי מחדש של ה. 6

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180173006/10/2022טראלייט
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת , ה ערן גריפל"מינוי מחדש של ה. 7

עד לאסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180173006/10/2022טראלייט
ה ורדה טריואקס כדירקטורית בלתי תלויה בחברה "מינוי מחדש של ה. 8

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.אין בשינוי השם לפגוע בבעלי מניות המיעוט בחברהבעדאישור שינוי שמה של החברה ואישור תיקון תקנון החברה בהתאם. 9מניות1180173006/10/2022טראלייט

מניות23801424088206/10/2022ממן

' ב כנספח א"לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה המצ. 1

וזאת לתקופה של שלוש שנים , לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית

החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

דיון2021דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1176726006/10/2022גוטו

מניות1176726006/10/2022גוטו
, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, מינוי מחדש של מר יוסף בן שלום. 2

כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176726006/10/2022גוטו
מינוי מחדש של מר אסי יצחיאק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

עד למועד האסיפה השנתית הבאה, נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176726006/10/2022גוטו
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של מר יהושע אברמוביץ. 4

עד למועד האסיפה השנתית הבאה, נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176726006/10/2022גוטו
, מינוי מחדש של מר ירון שיינמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 5

עד למועד האסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176726006/10/2022גוטו

לתקופת , יהודית רוזנברג כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של גב. 6

 1.3והכל כמפורט בסעיף , כהונה בת שלוש החל ממועד אישור האסיפה

לדוח זימון האסיפה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176726006/10/2022גוטו

לתקופת כהונה בת , מינויו של מר שלמה ארביב כדירקטור חיצוני בחברה. 7

 לדוח 1.4והכל כמפורט בסעיף , 2022 בנובמבר 5שתחל מיום , שלוש שנים

זימון האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.הסתייגותנו הינה לאור המענק שאינו מוגבל בתקרהנגד.ל המכירות בחברה"סמנכ, אישור גמול משתנה עבור מר אורי שכטרמן. 1מניות1183748011/10/2022יוזרוואי



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1183748011/10/2022יוזרוואי
ל הטכנולוגיות "סמנכ, אישור הענקת גמול הוני למר ליאוניד מוזיקה. 2

.בחברה
.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות1183748011/10/2022יוזרוואי
, דירקטור בחברה, אישור עדכון התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יצחק זקן. 3

והענקת גמול הוני עבורו
.הסתייגותנו הינה לאור המענק שאינו מוגבל בתקרהנגד

מניות1183748011/10/2022יוזרוואי
של  (US Addendum- לרבות נספח אמריקאי )אישור תוכנית אופציות . 4

.החברה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיקול הדעת הנרחב של 

.דירקטוריון החברה

מניות112945113194511/10/2022נוסטרומו אנרגיה

 מניות רגילות של 8,000,000- מ, הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1

 מניות רגילות של החברה ללא ערך 20,000,000- ל, החברה ללא ערך נקוב

ותיקון תקנון החברה בהתאם, נקוב

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד

מניות2860135065612/10/2022ברן
, מר איציק פרנק, ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 1

. לדוח זימון האסיפה2.1כמפורט בסעיף 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות2860135065612/10/2022ברן
, מר איציק פרנק, ל החברה"אישור הענקת מענק חד פעמי מיוחד למנכ. 2

. לדוח זימון האסיפה2.2כמפורט בסעיף 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות10901415394013/10/2022איי.גי.טי
איי השקעות .אס.בי.די, הקצאה פרטית חריגה לבעלות השליטה בחברה. 1

מ"ן השקעות בע.י.ר.ב-מ ו"בע

דיון2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת מניות1181569013/10/2022סופרין

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 2מניות1181569013/10/2022סופרין

מניות1181569013/10/2022סופרין
כדירקטור בחברה  (ר הדירקטוריון"יו)און סופרין -מינויו מחדש של מר לי. 3

לתקופת כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1181569013/10/2022סופרין
כדירקטור  (ר הדירקטוריון"סגן יו)מינויו מחדש של מר יצחק סופרין . 4

בחברה לתקופת כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1181569013/10/2022סופרין
דפנה וולפרט כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ' מינויה מחדש של הגב. 5

נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1181569013/10/2022סופרין
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינויו של מר ארנון רגב כדירקטור נוסף בחברה . 6

ואישור תנאי כהונתו והעסקתו
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדל החברה"מנכ, עדכון בתנאי התגמול של מר אילן שוורצזורגן. 7מניות1181569013/10/2022סופרין
 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדדנה סופרין כמתאמת מכירות בקבוצה' עדכון תנאי העסקתה של הגב. 8מניות1181569013/10/2022סופרין

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאפרת מקוב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1מניות110766325339318/10/2022בי קומיונקיישנס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד.אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה. 1מניות108782446845518/10/2022אל על

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות1123355292100218/10/2022אנרגיקס

מניות1123355292100218/10/2022אנרגיקס
החלטה ")מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו . 2

("'א
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטים לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1123355292100218/10/2022אנרגיקס
החלטה )מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 3

.( לדוח הזימון1'ב
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1123355292100218/10/2022אנרגיקס
מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 4

( לדוח הזימון2'החלטה ב)
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1123355292100218/10/2022אנרגיקס
מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 5

( לדוח הזימון3'החלטה ב)
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1123355292100218/10/2022אנרגיקס
מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי . 6

( לדוח הזימון4'החלטה ב)בחברה 
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1123355292100218/10/2022אנרגיקס
בכור כדירקטורית בלתי תלויה בחברה -אורנה הוזמן' מינוי מחדש של הגב. 7

( לדוח הזימון5'החלטה ב)
בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי 

.התפקיד

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה

מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 1

; למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו

. לזימון האסיפה1כמפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה

מינוי מחדש של מר אליהו יורש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 2

; עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו

. לזימון האסיפה1כמפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה

מינוי מחדש של מר עוז אדלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 3

; עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו

. לזימון האסיפה1כמפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה

מינוי מחדש של מר יצחק איזי אליאס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול 

. לזימון האסיפה1כמפורט בסעיף ; המגיע לו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה

 (המכהן בחברה)מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר שלמה ניסים . 5

 לזימון 2 שנים והגמול המגיע לו כמפורט בסעיף 3לתקופת כהונה נוספת בת 

.האסיפה

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה
 3אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר שלמה ניסים כמפורט בסעיף . 6

לזימון האסיפה
נגד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה
כדירקטורית חיצונית בחברה והתגמול , יעל נפתלי' אישור מינוייה של גב. 7

. לזימון אסיפה4כמפורט בסעיף , המגיע לה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה
 לזימון 5יעל נפתלי כמפורט סעיף ' אישור הענקת כתב שיפוי ופטור לגב. 8

.האסיפה
נגד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס
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מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה

גבאי את קסירר כרואה , פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 9

לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה , החשבון המבקר של החברה

 6כמפורט בסעיף ; הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו

.לזימון האסיפה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות10811161599218/10/2022ש-אלביט הדמיה
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 10

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות1131523103427418/10/2022מגדלי ים תיכון
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה 

2021,  בדצמבר31שנסתיימה ביום 
דיון

מניות1131523103427418/10/2022מגדלי ים תיכון
כרואה החשבון המבקר של , זיו האפט, BDOמינוי מחדש של משרד . 2

החברה
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

נגד.אישור מינוי מחדש של מר מרדכי קירשנבאום כדירקטור בחברה. 3מניות1131523103427418/10/2022מגדלי ים תיכון
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג של 

.דירקטורים הקיים בחברה

נגד.אישור מינוי מחדש של מר יאיר סרוסי כדירקטור בחברה. 4מניות1131523103427418/10/2022מגדלי ים תיכון
הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג הקיים 

.בחברה

מניות1131523103427418/10/2022מגדלי ים תיכון

אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי . 5

, חברה בשליטתו המלאה של מר יוסי לאור, מ"ייעוץ מחברת רדברי בע

 1לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום , מבעלי השליטה בחברה

. לדוח הזימון1.4.4והכל כמפורט בסעיף , 2022, בספטמבר

.אנו סבורים כי התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

יחידת השתתפות11477501949119/10/2022רותם אנרגיה-ראמ

לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה , דיון בדוח התקופתי

אסמכתא ) 29.3.2022אשר פורסם ביום , 31.12.2021שנסתיימה ביום 

2022-01-036910).

דיון

יחידת השתתפות11477501949119/10/2022רותם אנרגיה-ראמ
כפי , דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת. 2

.שנקבע על ידי הדירקטוריון
דיון

יחידת השתתפות11477501949119/10/2022רותם אנרגיה-ראמ

רואי חשבון לרואה , גבאי את קסירר, פורר, למנות מחדש את משרד קוסט. 3

החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית 

ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות , הבאה של השותפות

לקבוע את שכרו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות11477501949119/10/2022רותם אנרגיה-ראמ

כהגדרתו )לאשר לשותפות לפעול גם בתחום האנרגיה המתחדשת . 4

, ולאשר תיקונים להסכם השותפות (בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב

לדוח זה' כמסומן בנוסח הסכם השותפות המצורף כנספח א

.כניסת השותפות לתחום תשיא ערך לטווח הארוךבעד

מניות1082650019/10/2022ראדא

1 .The approval and adoption of: (i) the Agreement and Plan of 

Merger, dated as of June 21, 2022 (the “merger agreement”), by 

and among DRS, RADA and Blackstart Ltd, a company 

organized under the laws of the State of Israel and a wholly 

owned subsidiary of DRS (“Merger Sub”); (ii) the merger 

contemplated by the merger agreement (the “merger”), by which 

Merger Sub will be merged with and into RADA in accordance 

with the provisions of Sections 314-327 of the Companies Law 

1999 of the State of Israel (together with the rules and 

regulations promulgated thereunder, the “ICL”), with RADA as 

the surviving company of the merger and thereby becoming a 

wholly owned subsidiary of DRS; and (iii) all other transactions 

contemplated by the merger agreement, all upon the terms and 

subject to the conditions set forth in the merger agreement (the 

“merger proposal”)

.עסקת המיזוג הינה לטובת בעלי מניות החברהבעד

מניות1082650019/10/2022ראדא
2 .The approval to purchase a seven-year “tail” endorsement to 

RADA’s current directors’ and officers’ liability insurance policy
.הפוליסה נהוגה בסוג כזה של עסקאותבעד

מניות1082650019/10/2022ראדא
3 .The approval of payment of a transaction bonus to RADA’s 

Chief Executive Officer
.אנו סבורים כי המענק המוצע הינו חריג בהיקפונגד

מניות1082650019/10/2022ראדא
4 .The approval of payment of a transaction bonus to the 

Executive Chairman of the RADA board of directors
.אנו סבורים כי המענק המוצע הינו חריג בהיקפונגד

מניות1082650019/10/2022ראדא
5 .The approval of payment of a transaction bonus to RADA’s 

Chief Financial Officer
.אנו סבורים כי מדובר במענק סבירבעד

מניות1082650019/10/2022ראדא
6 .The approval of the grant of retention awards by DRS to 

certain office holders of RADA
.המענקים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות632018152856919/10/2022אינפיניה

הפעולות , לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות. 1

והכל , הטעונות אישור האסיפה הכללית, וההתקשרויות בקשר עם המיזוג

כמפורט בדוח זימון האסיפה

בעד
 7'' בהתאם לס, רכישות והעברת פעילויות, מיזוגים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות632018152856919/10/2022אינפיניה

 אופציות לא סחירות 74,000לאשר את האצת מועד הבשלת עד . 2

ל "ונושאי משרה כפופי מנכ, ל החברה"מנכ, י מר גדי קוניא"המוחזקות ע

בחריגה ממדניות התגמול של החברה וזאת מיד לפני השלמת עסקת המיזוג 

.ובכפוף להשלמתה

בעד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות52601218050019/10/2022רבד

אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים המכהנים בחברה אשר נמנים על . 1

גיא סייג ואורלי , ה ארנון שפיר"ה- בעלי השליטה בחברה או קרוביהם 

לדוח זימון ' בנוסח המצורף כנספח א, החל מתחילת כהונתם בחברה, בדוסה

 שנים ממועד אישור 3תוקף אישור כתב הפטור הינו למשך . האסיפה

לחוק  (1)(1א)275-ו (4)270בהתאם להוראות סעיפים , האסיפה הכללית

.החברות

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות52601218050019/10/2022רבד

אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה אשר נמנים על . 2

גיא סייג ואורלי , ה ארנון שפיר"ה- בעלי השליטה בחברה או קרוביהם 

לדוח זימון ' בנוסח המצורף כנספח ב, החל מתחילת כהונתם בחברה, בדוסה

 שנים ממועד אישור 3תוקף אישור כתב השיפוי הינו למשך . האסיפה

לחוק  (1)(1א)275-ו (4)270בהתאם להוראות סעיפים , האסיפה הכללית

.החברות

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות52601218050019/10/2022רבד

אישור מתן כתב פטור לדירקטורים המכהנים בחברה אשר אינם נמנים על . 3

רון , (צית"דח)בריקמן -ה עמית דרורי"ה- בעלי שליטה בחברה או קרוביהם 

החל מתחילת כהונתם , (דירקטור)ואמיר סקלר  (צ"דח)קליינפלד -אלעזר

.לדוח זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח א, בחברה

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות52601218050019/10/2022רבד

אישור מתן כתב שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה אשר אינם נמנים על . 4

רון , (צית"דח)בריקמן -ה עמית דרורי"ה- בעלי שליטה בחברה או קרוביהם 

החל מתחילת כהונתם , (דירקטור)ואמיר סקלר  (צ"דח)קליינפלד -אלעזר

לדוח זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח ב, בחברה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות52601218050019/10/2022רבד
בגין , דירקטור לשעבר בחברה, אישור מתן כתב פטור למר גלעד דמארי. 5

.לדוח הזימון' בנוסח המצורף כנספח א, תקופת כהונתו בחברה
.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנובעד

מניות52601218050019/10/2022רבד
בגין , דירקטור לשעבר בחברה, אישור מתן כתב שיפוי למר גלעד דמארי. 6

.לדוח הזימון' בנוסח המצורף כנספח ב, תקופת כהונתו בחברה
.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות62501224441919/10/2022עלבד
משרד קוסט פורר , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 1

כרואה החשבון המבקר של החברה, גבאי את קסירר
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות62501224441919/10/2022עלבד

מינוי מחדש של מר מיכאל לזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 2

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות62501224441919/10/2022עלבד

מינוי מחדש של מר הראל ריינר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 3

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות62501224441919/10/2022עלבד

מינוי מחדש של מר יצחק רביב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 4

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות62501224441919/10/2022עלבד

מינוי מחדש של מר שי טלמון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 5

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות62501224441919/10/2022עלבד

מינוי מחדש של מר שמואל רגב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 6

שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות62501224441919/10/2022עלבד

מינוי מחדש של גברת הילה קונפורטי תמרי כדירקטור בחברה לתקופת . 7

כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות62501224441919/10/2022עלבד

מינוי מחדש של מר שמעון לאופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 8

נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית 

.השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות62501224441919/10/2022עלבד

' ב כנספח א"אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה בנוסח המצ. 9

 שנים החל ממועד אישורה בהתאם 3לתקופה של , לדוח זימון האסיפה

להוראות הדין

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות62501224441919/10/2022עלבד
ל "אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב חן כמנכ. 10

.החל ממועד תחילת עבודתו בחברה, החברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1176346020/10/2022אידומו
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

.2021 בדצמבר 31ביום 
דיוןדיון

מניות1176346020/10/2022אידומו

גבאי את קסירר , פורר, ח המבקר קוסט"מינוי מחדש של משרד רוה. 2

 ולתקופה שעד 2023כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ', ושות

.האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1176346020/10/2022אידומו
עד לאסיפה השנתית , כדירקטור בחברה, מינוי מחדש של מר נחמיה פרס. 3

.השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה
 למדיניות1.2.4'' בהתאם לס, מנגנון מדורגנגד

מניות1176346020/10/2022אידומו

כדירקטור , ר דירקטוריון החברה"מינוי מחדש של מר רמי קליש המכהן כיו. 4

עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת , בחברה

.לפי דוח מיידי זה

 למדיניות1.2.4'' בהתאם לס, מנגנון מדורגנגד

מניות1176346020/10/2022אידומו
גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי גב. 5

.בת שלוש שנים
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1176346020/10/2022אידומו

ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורית , בנוסף. 6

גלית אסף שנהר הענקת כתב התחייבות לשיפוי ' מוצע לאשר לגב, החיצונית

.בנוסח המקובל בחברה

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1176346020/10/2022אידומו

ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורית , בנוסף. 7

גלית אסף שנהר הענקת פטור מאחריות בנוסח ' מוצע לאשר לגב, החיצונית

.המקובל בחברה

בעד
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1176346020/10/2022אידומו

ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורית , בנוסף. 8

גלית אסף שנהר בפוליסת ביטוח אחריות ' מוצע להכליל את גב, החיצונית

בתנאים המקובלים בחברה, דירקטורים ונושאי משרה

בעד
 13'' בהתאם לס, ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1176346020/10/2022אידומו

 בדבר 2021,  בנובמבר21לאשרר את החלטת דירקטוריון החברה מיום . 9

הגדלת כמות המניות הרגילות השמורה להענקות מכוח תכניות התגמול 

ואת החלטת דירקטוריון ,  מניות נוספות442,500-ההוניות של החברה ב

 בדבר הגדלת כמות המניות הרגילות 2022,  באוגוסט24החברה מיום 

 מניות נוספות לצורך התקיימות 155,500-השמורות להענקה לפי התכנית ב

הסדר מס מיטבי עבור עובדים ונותני שירותים של החברה וחברות הבנות 

.הכפופים למיסוי אמריקאי

נגד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11038523403620/10/2022דיאןאיי ביומד
, אורית סתיו כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את מינוייה של גב. 1

. שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית3לתקופה בת 
נגד

כהונה מקבילה של דירקטורים בדירקטוריונים  

 למדיניות2.2.4 ו 2.1.4'' בהתאם לס,  מהותיים

מניות11038523403620/10/2022דיאןאיי ביומד

, אורית סתיו כדירקטורית חיצונית בחברה' בכפוף לאישור מינוייה של גב. 2

בנוסח , החל מתחילת כהונתה בחברה, סתיו' לאשר מתן כתב שיפוי לגב

.לזימון האסיפה' המצורף כנספח ב

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות11038523403620/10/2022דיאןאיי ביומד

, אורית סתיו כדירקטורית חיצונית בחברה' בכפוף לאישור מינוייה של גב. 3

בנוסח , החל מתחילת כהונתה בחברה, סתיו' לאשר מתן כתב פטור לגב

.לזימון האסיפה' המצורף כנספח א

נגד
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות11038523403620/10/2022דיאןאיי ביומד

, (דירקטור ובעל שליטה בחברה)לאשר מתן כתב פטור למר אריק מור . 4

לדוח זימון ' בנוסח המצורף כנספח א, החל מתחילת כהונתו בחברה

 שנים ממועד אישור 3תוקף אישור כתב הפטור הינו למשך . האסיפה

לחוק  (1)(1א)275-ו (4)270בהתאם להוראות סעיפים , האסיפה הכללית

.החברות

נגד
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות11038523403620/10/2022דיאןאיי ביומד

, (דירקטור ובעל שליטה בחברה)לאשר מתן כתב שיפוי למר אריק מור . 5

לדוח זימון ' בנוסח המצורף כנספח ב, החל מתחילת כהונתו בחברה

 שנים ממועד אישור 3תוקף אישור כתב השיפוי הינו למשך . האסיפה

לחוק  (1)(1א)275-ו (4)270בהתאם להוראות סעיפים , האסיפה הכללית

.החברות

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות11038523403620/10/2022דיאןאיי ביומד

, (צ"דח)רונן מדברי , (צית"דח)ה רלי שביט "לאשר מתן כתבי שיפוי לה. 6

לזימון ' ב כנספח ב"בנוסח המצ, (דירקטור)ורון מירון  (ת"דב)אוהד גרינפלד 

.החל מתחילת כהונתם בחברה, האסיפה

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות11038523403620/10/2022דיאןאיי ביומד

, (צ"דח)רונן מדברי , (צית"דח)ה רלי שביט "לאשר מתן כתבי פטור לה. 7

לזימון ' ב כנספח א"בנוסח המצ, (דירקטור)ורון מירון  (ת"דב)אוהד גרינפלד 

.החל מתחילת כהונתם בחברה, האסיפה

נגד
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1083484252183420/10/2022פרטנר
1 .Approval of the Company's Compensation Policy for Office 

Holders
.מדיניות התגמול של החברה נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות1083484252183420/10/2022פרטנר
2 .Approval of the compensation terms to Mr. Shlomo Rodav, as 

the Company's Chairman of the Board of Directors
.התגמול המוצע נמצא על ידנו כמקובלבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1083484252183420/10/2022פרטנר

3 .Proposed resolution to amend the Company’s Articles of 

Association and cancel the provisions with respect to rights and 

restrictions of Founding Shareholders and Founding Israeli 

Shareholders. It should be noted that the Board of Directors 

does not take a position on this matter, and the decision on the 

matter is left exclusively to the EGM.

.אנו מוצאים את הסעיף כמקובלבעד

יחידת השתתפות394015294964520/10/2022רציו יהש
לשנה שנסתיימה ביום  (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי . 1

(2022-01-033438: אסמכתא) 31.3.2022 שפורסם ביום 31.12.2021
דיוןדיון

יחידת השתתפות394015294964520/10/2022רציו יהש

כרואי החשבון , רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן. 2

המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית 

ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את , הבאה של השותפות

שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

בעדתיקון תקנון החברה. 1מניות53201057745420/10/2022גן שמואל
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדר דירקטוריון החברה"כיו, אישור תנאי כהונתו של מר אלישע גל. 2מניות53201057745420/10/2022גן שמואל

מניות53201057745420/10/2022גן שמואל
אישור כתב שיפוי לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה . 3

או קרוביהם, בחברה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות53201057745420/10/2022גן שמואל
אישור כתב פטור לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה או . 4

קרוביהם
בעד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות53201057745420/10/2022גן שמואל
הארכת ההסכם למתן שירותי נושאי משרה בין החברה לבין קיבוץ גן . 5

שמואל
בעד

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

בעדהארכת הסכם כוח האדם בין החברה לבין קיבוץ גן שמואל. 6מניות53201057745420/10/2022גן שמואל

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדחידוש ועדכון מדיניות התגמול. 7מניות53201057745420/10/2022גן שמואל



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

1 .To re-appoint Deloitte Israel as the Company’s independent 

auditor for the year ending December 31, 2022, and until the 

next annual general meeting of the Company’s shareholders ,

and to authorize the Company’s Board of Directors to determine 

their remuneration

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

2 .To re-appoint Mr. Haim Siboni as a member of the Company’s 

Board of Directors, until the next annual general meeting of the 

Company’s shareholders

.ר"ל וכיו"אנו מסתייגים לאור כפל הכהונה כמנכנגד

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

3 .To re-appoint Ms. Vered Raz-Avayo as a member of the 

Company’s Board of Directors, until the next annual general 

meeting of the Company’s shareholders

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

4 .To re-appoint Mr. Ehud Aharoni as a member of the 

Company’s Board of Directors, until the next annual general 

meeting of the Company’s shareholders

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

5 .To re-appoint Mr. Moshe Scherf as member of the Company’s 

Board of Directors, until the next annual general meeting of the 

Company’s shareholders

נגד
המלצתנו בדומה להמלצה מהאסיפה הקודמת של 

.החברה

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

6 .To approve the purchase of a Directors and Officers liability 

insurance policy, as set forth in Proposal No. 3 of the Proxy 

Statement

.הביטוח תואם את המקובל בשוקבעד

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

7 .To approve framework terms for extension or purchase of 

additional Directors and Officers liability insurance policies Run-

Off and public offering of securities insurance policies, for a 

period of three years commencing the date of the Meeting, as 

set forth in Proposal No. 3 of the Proxy Statement

.מקובל ביחס לשוקבעד

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

8 .To grant to each of Ms. Vered Raz-Avayo and Mr. Ehud 

Aharoni options to purchase up to 400,000 Ordinary Shares ,

subject to their reappointment as members of the Company’s 

Board of Directors, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy 

Statement

.תנאי ההקצאה הינם סביריםבעד

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

9 .To grant to Mr. Moshe Scherf options to purchase up to 

400,000 Ordinary Shares, subject to his reappointment as a 

member of the Company’s Board of Directors, as set forth in 

Proposal No. 4 of the Proxy Statement

נגד
הסתייגותנו הינה לאור הסתייגותנו למינויו כדירקטור 

.בחברה

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

10 .To grant to Mr. Haim Siboni options to purchase up to 

4,000,000 Ordinary Shares and to bear the VAT expenses 

applicable to such grant, as set forth in Proposal No. 5 of the 

Proxy Statement

בעד

החזקתו ההונית . ההקצאה תואמת את מדיניותנו

יחסית נמוכה לבעל שליטה ולכן לא נסתייג על רקע 

.זה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות19901812473120/10/2022פורסייט

11 .To grant to Mrs. Sivan Siboni Scherf options to purchase up 

to 600,000 Ordinary Shares, as set forth in Proposal No. 6 of the 

Proxy Statement

.ההקצאה תואמת את מדיניותנובעד

מניות19901812473120/10/2022פורסייט
12 .Presentation of the Company’s financial statements and 

annual report for the year ended December 31, 2021
דיוןדיון

מניות35101515486020/10/2022אסף-חד

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה 

 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2021 בדצמבר 31ביום 

: 'אסמכתא מס) 2022 במרץ 27אשר פרסמה החברה ביום , 2021בדצמבר 

"(.2021הדוח התקופתי לשנת  )"(2022-01-035806

דיוןדיון

מניות35101515486020/10/2022אסף-חד

גבאי , פורר, מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, לאור ניסיונו ומקצועיותו. 2

עד לתום האסיפה , כרואה החשבון המבקר של החברה (EY)את קסירר 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה , הכללית השנתית הבאה של החברה

, פורר, למנות את משרד קוסט- "נוסח ההחלטה המוצעת . לקבוע את שכרו

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה  (EY)גבאי את קסירר 

".הכללית השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות35101515486020/10/2022אסף-חד

תנאי הכהונה של . מינוי מחדש של מר צבי ורדי כדירקטור בחברה. 3

נוסח .  לדוח זימון האסיפה2 כמפורט בסעיף , הדירקטור יישארו ללא שינוי

למנות מחדש את צבי ורדי כדירקטור בחברה כמפורט : "ההחלטה המוצעת

". בדוח זימון האסיפה2בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות35101515486020/10/2022אסף-חד

. כדירקטור בחברה (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר אבי זמיר . 4

 לדוח זימון 2 כמפורט בסעיף , תנאי הכהונה של הדירקטור יישארו ללא שינוי

דירקטור )למנות מחדש את אבי זמיר : "נוסח ההחלטה המוצעת. האסיפה

". בדוח זימון אסיפה2כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף  (בלתי תלוי

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות35101515486020/10/2022אסף-חד

תנאי הכהונה . מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה. 5

.  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , של הדירקטור יישארו ללא שינוי

למנות מחדש את אברהם נובוגרוצקי כדירקטור : "נוסח ההחלטה המוצעת

". בדוח זימון אסיפה2בחברה כמפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות35101515486020/10/2022אסף-חד

תנאי הכהונה . שני כדירקטור בחברה (רמי)מינוי מחדש של מר אברהם . 6

.  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , של הדירקטור יישארו ללא שינוי

שנים כדירקטור  (רמי)למנות מחדש את אברהם : "נוסח ההחלטה המוצעת

". בדוח זימון האסיפה2בחברה כמפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42501721983823/10/2022צרפתי

   ,("מלי") לגברת מלי קאירי 2021אישור הענקת מענק בגין שנת . 1

מערך השיווק ואחראית על הקשר  מנהלת , המועסקת כמנהלת קשרי לקוחות 

עם הרשויות לעניין הוצאת היתרי בנייה בחברות הבנות של החברה בסך 

. ח השווה לשתי משכורות חודשיות של מלי" אלפי ש50- כולל ברוטו של כ 

בחברה והינה ביתו של בעל השליטה  בנוסף מלי מכהנת כדירקטורית 

 . לדוח זימון האסיפה2ראו גם סעיף . בחברה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות42501721983823/10/2022צרפתי

 לגברת אירית צרפתי בן חני 2021אישור הענקת מענק בגין שנת . 2

אחראית , מנהלת משאבי אנוש , המשמשת כמנהלת התפעול ("אירית")

מערכות מידע והתקשורת הניידת והנייחת בחברה ובחברות הבת 

וניהול הסכמי  (ביטוח והסכמי ליסינג)אחראית על נושא הרכב , ("הקבוצה")  

ח השווה לשתי " אלפי ש50- כולל ברוטו של כ בסך , ההשכרה של הקבוצה

. בחברה אירית הינה ביתו של בעל השליטה . משכורות חודשיות של אירית

 . לדוח זימון האסיפה3ראו גם סעיף 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות42501721983823/10/2022צרפתי

המכהן , ("אופיר") למר אופיר בן חני 2021אישור הענקת מענק בגין שנת . 3

 אלפי 96- בסך כולל ברוטו של כ, החברה ל הנדסה בחברת בת של "כסמנכ

אופיר הינו בעלה של . השווה לשתי משכורות חודשיות של אופיר, ח"ש

 . לדוח זימון האסיפה4ראו גם סעיף . אירית 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות2820124308223/10/2022אימקו
ל החברה "כמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אריאל קנדל. 1

 אופציות לא רשומות70,132לרבות הענקת , הנכנס
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 2מניות2820124308223/10/2022אימקו

מניות2820124308223/10/2022אימקו

ל הכספים של "סמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל כהן. 3

החל ממועד כינוס האסיפה , (ל בפועל"מנכ)ל "כממלא מקום המנכ, החברה

.ל קבוע בחברה"הכללית ועד למועד תחילת כהונתו של מנכ

.התנאים שהוצעו לו מקובליםבעד

מניות1166693024/10/2022סייברוואן
1 .To re-elect Ori Gilboa to the Company's Board of Directors ,

until the next annual general meeting of shareholders.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1166693024/10/2022סייברוואן
2 .To re-elect Jacob Tenenboim to the Company's Board of 

Directors, until the next annual general meeting of shareholders.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1166693024/10/2022סייברוואן

3 .To re-elect Yaron Be’eri to the Company's Board of Directors 

as an independent director, until the next annual general meeting 

of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1166693024/10/2022סייברוואן

4 .To approve the re-appointment Fahn Kanne &amp; Co. Grant 

Thornton Israel as the Company's independent registered public 

accounting firm for the year ending December 31,2022, and until 

the next annual general meeting of shareholders, and to 

authorize the Company's Board of Directors to fix such 

accounting firm’s compensation.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1166693024/10/2022סייברוואן

5 .To discuss the auditor’s report of the Company's independent 

registered public accounting firm and audited financial 

statements for the year ended December 31, 2021 and to 

transact such other business as may properly come before the 

meeting.

דיון

מניות108623017297925/10/2022אוארטי

ענת פרומקיס לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית ' למנות את גב. 1

לפי ,  או מועד אישור האסיפה5.12.2022החל מיום , חיצונית בחברה

המאוחר

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

.המדיניות נמצאת על ידנו כסבירהבעד.אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה. 1מניות1091651115739825/10/2022ארד

מניות1091651115739825/10/2022ארד
אישור מתן פטור מאחריות וכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים . 2

.המכהנים מטעם בעלי השליטה בחברה
.נוסח כתבי והפטור תואמים את מדיניותנובעד

מניות10814396979325/10/2022לודן

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום .א. 1

 2022,  במרץ15הנלווים לדוח התקופתי אשר פורסם ביום , 2021בדצמבר 

.("הדוח התקופתי: "להלן), (2022-01-025299אסמכתא )

דיון

מניות10814396979325/10/2022לודן
מינוי רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר . ב. 2

טרחתם
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלוטן כדירקטור בלתי תלוי (צחי)מינוי מחדש של הדירקטור יצחק . 1.ג. 3מניות10814396979325/10/2022לודן



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור יובל דוידור כדירקטור בלתי תלוי. 2.ג. 4מניות10814396979325/10/2022לודן

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור יעקב כחלון כדירקטור בלתי תלוי. 3.ג. 5מניות10814396979325/10/2022לודן

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. ד. 6מניות10814396979325/10/2022לודן

מניות627034266480926/10/2022דלתא
, מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור. 1

 לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות627034266480926/10/2022דלתא
, מינוי מחדש של מר אייזיק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור. 2

 לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות627034266480926/10/2022דלתא
, מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור. 3

 לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף 
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות1.2

מניות627034266480926/10/2022דלתא
, ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור' מינוי מחדש של גב. 4

 לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות627034266480926/10/2022דלתא
, מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור. 5

 לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות627034266480926/10/2022דלתא
, רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור'מינוי מחדש של מר ריצ. 6

 לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות627034266480926/10/2022דלתא
כמפורט , רינת גזית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור' מינוי מחדש של גב. 7

 לדוח הזימון1.1בסעיף 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות627034266480926/10/2022דלתא

 ישראל כרואה החשבון המבקר PwCמינוי מחדש של משרד רואי חשבון . 8

 1.2כמפורט בסעיף , של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע שכרו

לדוח זימון

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות627034266480926/10/2022דלתא
דיון בדוחות בכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 9

 לדוח זימון1.3כמפורט בסעיף , 2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות763011361971526/10/2022פיבי
מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה לתקופת . 1

כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות763011361971526/10/2022פיבי
מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות763011361971526/10/2022פיבי
דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית ' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 3

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות763011361971526/10/2022פיבי
מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה . 4

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות763011361971526/10/2022פיבי

רותי סולומון המכהנת כדירקטורית בלתי ' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 5

תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

הבאה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות763011361971526/10/2022פיבי

 סומך חייקין כרואי החשבון KPMGח ''אישור מינויו של משרד רו. 6

בהתאם , המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

.להיקף השירותים שיינתנו על ידו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

דיון2021דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 7מניות763011361971526/10/2022פיבי

מניות763011361971526/10/2022פיבי
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 8

2021 בדצמבר 31ביום 
דיון

מניות763011361971526/10/2022פיבי
מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 9

2022 בנובמבר 10נוספת בת שלוש שנים החל מיום 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות763011361971526/10/2022פיבי
אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה . 10

.המצורף
.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה. 1מניות5360117584327/10/2022ברנד

מניות5360117584327/10/2022ברנד
ר דירקטוריון "בגין כהונתו כיו, אישור תנאי הכהונה של מר לירן גלעדי. 2

פעיל של החברה
.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעדמר ירון סילש, ל החברה"עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ. 3מניות5360117584327/10/2022ברנד

דיון2021דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה ואלטשולר גמל לשנת מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ
מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת . 2

דירקטוריון החברה לקביעת שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

 (שאינו דירקטור חיצוני)ר הדירקטוריון "מינוי מחדש של מר רן שחם כיו. 3

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה 

ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

החל  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר יאיר לוינשטיין כדירקטור . 4

ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד 

לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

החל  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור . 5

ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד 

לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

שאינה דירקטורית )גליה בר וילף כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 6

החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי  (חיצונית

דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

החל  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור . 7

ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד 

לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה החל ממועד ' מינוי מחדש של גב. 8

אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום 

האסיפה השנתית הבאה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדתיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. 9מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ
לרבות )אישור והענקת כתב פטור ושיפוי מתוקן לנושאי המשרה בחברה . 10

(לנושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה
בעד

, ופטור לדירקטורים ונושאי משרה, שיפוי, ביטוח

 למדיניות13'' בהתאם לס

 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןבעדעדכון הסדר תיחום הפעילות בין החברה לבעלי השליטה חברה. 11מניות1184936027/10/2022אלטשולר שחם פנ

מניות1166974027/10/2022משק אנרגיה

תיקון מדיניות התגמול של החברה כך שתקרת גבול אחריות המבטח . 1

במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לא תעלה על סך של 

.למקרה ולתקופת ביטוח, ב"מיליון דולר ארה (30)שלושים 

.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובלבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. 1מניות114135796017727/10/2022תמר פטרוליום

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל זמני"בגין תקופת כהונתו כמנכ, אישור מענק הסתגלות למר תמיר עבודי. 2מניות114135796017727/10/2022תמר פטרוליום

מניות10840032336827/10/2022האב אבטחת מידע
, תיקון תקנון, לאשר את המיזוג כמפורט לעיל לרבות נושאים קשורים. 1

הצעה פרטית והכל כמפורט לעיל, אימוץ תקנון חדש, איחוד הון
רכישות והעברת פעילויות, מיזוגיםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10840032336827/10/2022האב אבטחת מידע

בבקשה כי ככל שיאושר המיזוג , להורות לחברה לפנות לבית המשפט. 2

, ק"יורה בצו כי בד בבד עם תחילת המסחר בנאסד, [(1)כאמור בהחלטה ]

ימחקו ניירות הערך מהמסחר בבורסה בתל אביב בד בבד עם תחילת 

להורות על השהיית המסחר בניירות – ולחילופין בלבד , ק"המסחר בנאסד

.ערך החברה בבורסה של תל אביב עד למחיקה ממסחר כאמור

רכישות והעברת פעילויות, מיזוגיםבעד

מניות109794892209330/10/2022אפריקה מגורים

, יפית גריאני כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את מינויה של הגב. 1

לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום אישור אסיפת בעלי המניות של 

 לחוק 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. החברה

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע , בשינויים המחויבים, החברות

אם יש לו עניין , או על גבי כתב ההצבעה, לחברה לפני ההצבעה באסיפה

בעל שליטה : על בעל מניה לציין האם הוא. אישי באישור ההחלטה אם לאו

מי שלא סימן . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בחברה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו /קיומה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109610669156431/10/2022אטראו שוקי הון
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

.2021 בדצמבר 31ליום 
דיון

מניות109610669156431/10/2022אטראו שוקי הון

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית , המבקר של החברה

, השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

כמפורט בדוח זימון , לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה

.האסיפה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות109610669156431/10/2022אטראו שוקי הון

אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד . 3

כמפורט בדוח זימון , לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.האסיפה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109610669156431/10/2022אטראו שוקי הון
אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום . 4

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109610669156431/10/2022אטראו שוקי הון

כדירקטור )אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה . 5

כמפורט , עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה (בלתי תלוי

.בדוח זימון האסיפה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109610669156431/10/2022אטראו שוקי הון

 (שלישית)מיכל כספי שפירא לכהונה נוספת ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

 1שתחילתה ביום ,  שנים3לתקופה בת , כדירקטורית חיצונית בחברה

.2023בינואר 

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109610669156431/10/2022אטראו שוקי הון

, אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה בה. 7

 בנובמבר 1 שנים החל מיום 3לתקופה בת , מ"לידר החזקות והשקעות בע

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, 2022

בעד

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות 

שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית 

 למדיניות5'' בהתאם לס, שבשליטתו

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 

 כפי שפורסמו 2021 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.2021במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 

דיון

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

כהן טבח רואי ; amp&הורוביץ עידן סבו טבת "למנות מחדש את משרד . 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד  (Baker Tillyפירמת )" חשבון

.לאסיפה השנתית הבאה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

אשר , מר יחיאל לשמן, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 3

 1.3בהתאם למפורט בסעיף , ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים

בדוח זימון האסיפה

נגד
 בני 50%הסתייגותנו הינה על רקע שיעור של 

.משפחה בדירקטוריון

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

אשר , מר יהודה לשמן, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 4

 1.3בהתאם למפורט בסעיף , ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים

בדוח זימון האסיפה

נגד
 בני 50%הסתייגותנו הינה על רקע שיעור של 

.משפחה בדירקטוריון

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

אשר , מר איל לשמן, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 5

 1.3בהתאם למפורט בסעיף , ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים

בדוח זימון האסיפה

נגד
 בני 50%הסתייגותנו הינה על רקע שיעור של 

.משפחה בדירקטוריון

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

אשר , מר ראובן לשמן, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 6

 1.3בהתאם למפורט בסעיף , ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים

בדוח זימון האסיפה

נגד
 בני 50%הסתייגותנו הינה על רקע שיעור של 

.משפחה בדירקטוריון

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

אשר , מר ערן סידי, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 7

 1.3בהתאם למפורט בסעיף , ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים

בדוח זימון האסיפה

נגד
הסתייגותנו ההינה לאור כפל הכהונה כדירקטור 

.וכנושא משרה בחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114094618815831/10/2022לסיכו

מר יעקב אלינב , אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 8

אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה בהתאם למפורט בסעיף , (דירקטור בלתי תלוי)

 בדוח זימון האסיפה1.3

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות114094618815831/10/2022לסיכו
לתקופת כהונה , למנות את מר שמעון חפץ לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. 9

.החל ממועד אישור האסיפה,  שנים3ראשונה בת 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדחידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה. 1מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל

מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל
 (לרבות הקצאת כתבי אופציה לא רשומים למסחר)אישור תנאי כהונה . 2

ל החברה"המועמד לכהן כמנכ, למר תמיר אמר
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל
מינויו מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון רואי חשבון ושל משרד . 3

.כרואי החשבון המבקרים של החברה', רואי החשבון קדרון ושות
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ', ג'אישור מינויו מחדש של מר יצחק חג. 4

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ', ג'אישור מינויו מחדש של מר עידו חג. 5

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר צבי גרינוולד. 6

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל
כדירקטור בחברה לתקופת , אישור מינויו מחדש של מר דורון רוזנבלום. 7

. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

דיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 8מניות82301342622531/10/2022ן"חגג נדל

מניות723007131062131/10/2022נורסטאר החזקות

הצגה ודיון בדוחות : פרטים. דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון. 1

 בדצמבר 31הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 31 שפורסם ביום 2021ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברת לשנת . 2021

 (2021ובכלל זאת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ) 2022במרץ 

באתר ההפצה של , ("הדוח התקופתי") (2022-01-039715אסמכתא ' מס)

 ובאתר האינטרנט של הבורסה www.isa.gov.ilרשות ניירות ערך בכתובת 

.www.tase.co.ilמ בכתובת "אביב בע-לניירות ערך בתל

דיון

מניות723007131062131/10/2022נורסטאר החזקות

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון . 2

מוצע למנות מחדש את משרד רואה . 1: פרטים. החברה לקבוע את שכרו

" EY)גבאי את קסירר , פורר, קוסט, החשבון המבקר הנוכחי של החברה

, שישמשו בתפקידם עד האסיפה השנתית הבאה של החברה, ("ישראל

ידי - על2022 בפברואר 21 אשר נקבע ביום 2021ודיווח על שכרם לשנת 

דירקטוריון החברה המליץ לבעלי מניותיה למנות . 2. דירקטוריון החברה

לאחר ,  ישראל כרואה החשבון המבקר של החברהEYמחדש את פירמת 

. 2022 בספטמבר 18קבלת המלצת וועדת הביקורת והמאזן בישיבתה מיום 

 EY-ל, ומעת לעת כיועצים בהיקף לא מהותי, למעט כרואי חשבון מבקרים. 3

. או עם חברות בת פרטיות שלה/ישראל אין קשרים נוספים עם החברה ו

גבאי את , פורר, לאשר למנות מחדש את משרד קוסט: ההחלטה המוצעת

ולהסמיך את דירקטוריון החברה , קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה

.לקבוע את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטיןל לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות723007131062131/10/2022נורסטאר החזקות

: פרטים. עדן אביטן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי מחדש של גב. 3

החברה סיווגה . 2018אביטן מכהנת כדירקטורית בחברה החל משנת ' גב

. 2022 בספטמבר 20אביטן כדירקטורית בלתי תלויה ביום ' מחדש את גב

, עדן אביטן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מוצע למנות מחדש את גב

לתקופת כהונה נוספת ,  לתקנון החברה המתוקןIII בתקנה 2בהתאם לסעיף 

בתוך שלוש , לכל המוקדם, עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים

דירקטוריון החברה ביצע , בהתאם לתקנה האמורה. שנים ממועד מינויה

אביטן ' והחליט כי גב, חלוקה ראשונה לקבוצות של הדירקטורים של החברה

מוצע כי האסיפה הכללית נשוא דוח זימון האסיפה , על כן. IIנכללת בקבוצה 

' גב, בכפוף לאישור הארכת מינויה. תאשר את מינויה מחדש במועד זה

, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, אביטן תהיה חברה בוועדת הביקורת

' לפרטים אודות גב. בוועדת התגמול ובוועדה לאכיפה מנהלית של החברה

לדוח התקופתי '  לפרק ד26ראו תקנה , לרבות השכלתה וניסיונה, אביטן

אשר המידע האמור בה מובא לכאן על דרך , (פרטים נוספים על החברה)

לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח , נכון למועד זה. ההפניה

לפיר. אביטן יוותרו ללא שינוי' תנאי כהונתה של גב. התקופתי

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות723007131062131/10/2022נורסטאר החזקות

 אישרה האסיפה 2019 בנובמבר 12ביום : אישור מדיניות התגמול פרטים. 4

 15וביום , הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

אשר נקבעה ,  עדכנה האסיפה הכללית את מדיניות התגמול2021ביוני 

וזאת , ("חוק החברות") 1999-ט"תשנ, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף 

 2022 בספטמבר 18ביום . 2019לתקופה של שלוש שנים החל מנובמבר 

להמליץ , לאחר שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה, החליטה ועדת התגמול

, לדירקטוריון החברה לאשר את מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה

 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול 2022 בספטמבר 20וביום 

אשר תחול החל ממועד אישורה , לדוח זה' בנוסח המצורף כנספח ב, כאמור

מדיניות התגמול ")על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים 

יש לציין כי מדיניות התגמול המעודכנת אינה כוללת שינויים . ("המעודכנת

למעט תיקונים טכניים כמופיע , מהותיים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית

החברה אינה מעסיקה עובדים . לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ב"בנוסח המצ

המהווה את ההחזקה , ("י סיטי'ג")מ "י סיטי בע'ג, ומקבלת מחברת הבת

שירותים על פי הסכם בין חברת הבת בבעלותה , העיקרית של החברה

הכולל שירו, י סיטי'מ לבין ג"נורסטאר ישראל בע, המלאה של החברה

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות723007131062131/10/2022נורסטאר החזקות

תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעל השליטה . 5

 14- ו2011 בנובמבר 15, 2004 בפברואר 26בימים : או קרוביו פרטים

לאחר קבלת ,  אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה2017בנובמבר 

את התחייבות החברה למתן , אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

לרבות לדירקטורים , שיפוי מראש לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

או שלבעלי השליטה /ולנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו

בהתאם להוראות חוק החברות , והכל כפי שיהיו מעת לעת, עניין אישי בהם

תקנון החברה והוראות , על פי כתב השיפוי. ובהתאם למפורט בכתב השיפוי

החברה נטלה התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי כל נושא משרה בחברה , הדין

בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליו עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף 

או בתוקף היותו נושא משרה בחברה בת , היותו נושא משרה בחברה

אם כהונתו כנושא משרה בחברה הבת נעשתה במסגרת )בבעלותה המלאה 

לרבות שיפוי בגבולות המותר על , (מילוי תפקידו של נושא המשרה בחברה

– א "התשע, (תיקוני חקיקה)פי חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך 

שיפוי בשל תשלום לנפגעי הפרה שהוטל על המפר בשל נזק - קרי , 2011

לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות (א)(1 )(א)נד52שנגרם להם כאמור בסעיף 

.אנו מקבלים את נוסח כתב השיפויבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות723007131062131/10/2022נורסטאר החזקות

תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהינם בעל . 6

 אישררה מחדש אסיפת 2020 בנובמבר 9ביום : השליטה וקרוביו פרטים

בעלי המניות של החברה את הענקת התחייבות החברה לשיפוי בעל 

כתב . גורדון וצבי גורדון-עמי כצמן-בת, ה חיים כצמן"ה, השליטה וקרוביו

השיפוי לבעל השליטה וקרוביו הינו במתכונת ובהיקף זהים לאלה של יתר 

החברה מציעה לאשר תיקון כתב . הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

המכהן , מר חיים כצמן, או יוענק לבעל השליטה בחברה/השיפוי אשר הוענק ו

בתו של , גורדון-עמי כצמן-בת ' לגב, ר הדירקטוריון"ל החברה וסגן יו"כמנכ

' בעלה של הגב, ולמר צבי גורדון, המכהנת כדירקטורית בחברה, מר כצמן

והכל כאמור בכתב השיפוי , ל השקעות בחברה"המכהן כסמנכ, גורדון-כצמן

וזאת לאחר שקיבלה החברה את אישור ', המתוקן המצורף לדוח זה כנספח ג

 בספטמבר 20- ו2022 בספטמבר 18ועדת התגמול והדירקטוריון מהימים 

לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה נשוא , (בהתאמה) 2022

נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי שמוצע להעניק לבעלי . דוח זימון האסיפה

השליטה וקרוביהם הינו בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו 

כי ההחלטה לתק, מובהר. זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

.אנו מקבלים את נוסח כתב השיפוי המוצעבעד

מניות1166693031/10/2022סייברוואן
1 .To re-elect Ori Gilboa to the Company's Board of Directors ,

until the next annual general meeting of shareholders.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1166693031/10/2022סייברוואן
2 .To re-elect Jacob Tenenboim to the Company's Board of 

Directors, until the next annual general meeting of shareholders.
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1166693031/10/2022סייברוואן

3 .To re-elect Yaron Be’eri to the Company's Board of Directors 

as an independent director, until the next annual general meeting 

of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1166693031/10/2022סייברוואן

4 .To approve the re-appointment Fahn Kanne &amp; Co. Grant 

Thornton Israel as the Company's independent registered public 

accounting firm for the year ending December 31,2022, and until 

the next annual general meeting of shareholders, and to 

authorize the Company's Board of Directors to fix such 

accounting firm’s compensation.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1166693031/10/2022סייברוואן

5 .To discuss the auditor’s report of the Company's independent 

registered public accounting firm and audited financial 

statements for the year ended December 31, 2021 and to 

transact such other business as may properly come before the 

meeting.

דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. 1מניות114135796017731/10/2022תמר פטרוליום

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל זמני"בגין תקופת כהונתו כמנכ, אישור מענק הסתגלות למר תמיר עבודי. 2מניות114135796017731/10/2022תמר פטרוליום

מניות10814396979331/10/2022לודן

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום .א. 1

 2022,  במרץ15הנלווים לדוח התקופתי אשר פורסם ביום , 2021בדצמבר 

.("הדוח התקופתי: "להלן), (2022-01-025299אסמכתא )

דיוןדיון

מניות10814396979331/10/2022לודן
מינוי רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר . ב. 2

טרחתם
בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדלוטן כדירקטור בלתי תלוי (צחי)מינוי מחדש של הדירקטור יצחק . 1.ג. 3מניות10814396979331/10/2022לודן

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור יובל דוידור כדירקטור בלתי תלוי. 2.ג. 4מניות10814396979331/10/2022לודן

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של הדירקטור יעקב כחלון כדירקטור בלתי תלוי. 3.ג. 5מניות10814396979331/10/2022לודן

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. ד. 6מניות10814396979331/10/2022לודן



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיון2021סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1172972031/10/2022מאסיבית

בעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר. 2מניות1172972031/10/2022מאסיבית
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר ירון יחזקאל כדירקטור. 3מניות1172972031/10/2022מאסיבית

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר גרשון מילר כדירקטור. 4מניות1172972031/10/2022מאסיבית

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר איגור יעקובוב כדירקטור. 5מניות1172972031/10/2022מאסיבית

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר דוד פרלמוטר כדירקטור. 6מניות1172972031/10/2022מאסיבית

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד(בלתי תלויה)מינוי הגברת ליאת הלמן כדירקטורית . 7מניות1172972031/10/2022מאסיבית

בעדעדכון תנאי האופציות שהוענקו לדירקטור בחברה. 8מניות1172972031/10/2022מאסיבית
אנו סבורים כי העדכון המוצע הינו סביר לאור 

.הנסיבות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו
 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

31.12.2021ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 
דיוןדיון

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו
דיווח מטעם דירקטוריון החברה בדבר שכר רואה החשבון המבקר של 

.2021החברה לשנת 
דיוןדיון

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו

כרואה החשבון המבקר ' קידר ושות, ח אנדרסון"מינוי מחדש של משרד רו. 3

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להיקף , של החברה

י משרד רואה החשבון המבקר"השירותים שניתנו ויינתנו ע

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו
מינוי מחדש של הדירקטור רון הדסי ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול . 4

.שנקבעו לו בגין כהונתו
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו
מינוי מחדש של הדירקטור בצלאל איגר ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול . 5

שנקבעו לו בגין כהונתו
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו
שנים ממועד  (3)אישור מדיניות התגמול לחברה לתקופה של שלוש . 6

אישורה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו

לאשר את מינויו של מר גדעון שמואל לכהן כדירקטור של החברה . 7

 5%-המהווים יחד למעלה מ, המועמד מטעם קבוצת בעלי מניות בחברה

מההון המונפק של החברה ולמעלה מאחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה 

, וכן ככל שיבחר לכהונה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, בחברה

זהה לגמול המרבי לו זכאי  (שנתי והשתתפות)לאשר את זכאותו לגמול 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )דירקטור חיצוני על פי תקנות החברות 

בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על פי התקנות , 2000-ס"התש, (חיצוני

הכללתו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל ; האמורות

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגדל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יעקב הרשמן כמנכ. 8מניות10839556595502/11/2022קווליטאו



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו
ר "מינוי מחדש של הדירקטור ערן רום ואישור תנאי כהונתו והעסקתו כיו. 9

דירקטוריון החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10839556595502/11/2022קווליטאו
ר הדירקטוריון מר ערן "לאשר מענק חד פעמי בגובה שלוש משכורות ליו. 10

.בחריגה ממדיניות התגמול, רום
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

דיןודיון2021הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1177450002/11/2022איידנטי הלת

בעדמינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. 2מניות1177450002/11/2022איידנטי הלת
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1177450002/11/2022איידנטי הלת

לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה מתיתיהו כדירקטור בחברה . 3

החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של , לתקופת כהונה של שנה

.החברה המזומנת לפי דוח זה

.ל"ר וכמנכ"הסתייגותנו הינה לאור כפל הכהונה כיונגד

מניות1177450002/11/2022איידנטי הלת

יהודית גל כדירקטורית בחברה לתקופת ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה , כהונה של שנה

.המזומנת לפי דוח זה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177450002/11/2022איידנטי הלת

לאשר את מינויו מחדש של מר ניל אקרמן כדירקטור בחברה לתקופת . 5

החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה , כהונה של שנה

.המזומנת לפי דוח זה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1177450002/11/2022איידנטי הלת
החל , לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב עודד כדירקטור בחברה. 6

.ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.אנו סבורים כי מנגנון התשלום המוצע הינו מקובלבעד.מ"יתג מערכות בע'לאשר את עדכון התקשרות החברה עם לוג. 7מניות1177450002/11/2022איידנטי הלת

מניות1176981003/11/2022ליברה

אתי '  מניות רגילות של החברה לגב50,000לאשר הקצאה פרטית של . 1

בתנאים המפורטים בסעיף , ח" ש175,000בתמורה לסך כולל של , אלישקוב

 לדוח הזימון3 

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד

מניות64201760812503/11/2022לפידות קפיטל

מוצע לאשר את מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה . 1

 2022 בנובמבר 3לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 

.(מועד סיום כהונתו הראשונה)

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות64201760812503/11/2022לפידות קפיטל

תכלול גם " הליך מנהלי" לתקנון החברה באופן שהגדרת 1תיקון סעיף . 2

וכן כל הליך , 1988- ח "התשמ,  לחוק התחרות הכלכלית1' הליך לפי פרק ז

מנהלי אחר או הליכי אכיפה מנהלים אחרים או נוספים אשר על פי דין ניתן 

להעניק שיפוי בגין הוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליהם או 

והכל כמפורט בדוח זימון , לתקנון החברה (א)23וכן מחיקת סעיף , בגינם

.האסיפה

.התיקונים המוצעים מקובליםבעד

דיוןדיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות36801979883603/11/2022אלקטריאון וירלס

מניות36801979883603/11/2022אלקטריאון וירלס
ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע "מינוי מחדש של משרד רוה. 2

את שכרו
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר אורן עזר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 3מניות36801979883603/11/2022אלקטריאון וירלס

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי של מר משה קפלינסקי כדירקטור בחברה. 4מניות36801979883603/11/2022אלקטריאון וירלס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינויה של שלומית הרט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. 5מניות36801979883603/11/2022אלקטריאון וירלס

.אנו מוצאים את עיקרי התוכנית כמקובליםבעדאישור תכנית משנה לתכנית האופציות של החברה. 6מניות36801979883603/11/2022אלקטריאון וירלס

דיוןדיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת מניות138016006/11/2022ארזים

בעדמינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים. 2מניות138016006/11/2022ארזים
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדישראל שפרגל- מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי . 3מניות138016006/11/2022ארזים

דיוןדיון2021,  בדצמבר31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה

מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה
כרואה , רואי חשבון, PWC Israelמינוי מחדש של קסלמן וקסלמן . 2

.החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה
אופיר בן נון שטיינברג כדירקטורית בחברה ' אישור מינוי מחדש של גב. 3

לתקופת כהונה נוספת
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה
אישור מינוי מחדש של מר ירון בן נון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה
אישור מינוי מחדש של מר רמי מולכו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

נוספת
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה
אישור מינוי מחדש של מר יעקב ריכטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 6

נוספת
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה
אישור מינוי מחדש של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 7

נוספת
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות112945113194506/11/2022נוסטרומו אנרגיה
בתוקף ממועד , אישור מינויו של מר אסף שלגי כדירקטור חיצוני בחברה. 8

אישור אסיפה כללית זו
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109234522330707/11/2022חלל תקשורת

לפיו בכפוף להתקיימות , 4iGלאשר את התקשרות החברה בהסכם עם . 1

 עד 4iG-יוקצו ל, התנאים המתלים כמפורט בדוח זימון האסיפה

בכפוף להתאמות אשר עשויות ) מניות רגילות של החברה 25,993,899

 במקרה של הגדלת ההון 4iG-להביא להגדלת כמות המניות שיוקצו ל

המונפק והנפרע של החברה כתוצאה מביצוע הצעה לציבור של מניות 

שתהוונה לאחר , (החברה או הצעה פרטית שלא בהתאם לדוח זימון האסיפה

במניות החברה נכון  (ככל שיהיו) 4iG-יחד עם החזקות שיהיו ל, הקצאתן

 מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות 51%-כ, למועד השלמת העסקה

 לדוח זימון 3- ו2כמפורט בסעיפים , (על בסיס דילול חלקי)ההצבעה בחברה 

רכישת המניות על ידי הרוכשת בהתאם להקצאה הפרטית או . האסיפה

שיבוצעו עד לתום תקופה , מספר הקצאות פרטיות לפי דוח זימון האסיפה

 שנים ממועד השלמת העסקה בכפוף להתקיימות התנאים המתלים 3בת 

, לחוק החברות (1)(ב)328תיחשב כרכישה לצורך סעיף , כמפורט בדוח זה

,  אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה45המקנה לרוכשת דבוקת שליטה או 

.לפי העניין

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד(מר רונן סרור)אישור העסקתו של קרוב לבעל השליטה כפקיד תפעול . 1מניות108200715943207/11/2022שוהם ביזנס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעד.לדוח זימון האסיפה' כמפורט בחלק א, אישור הצעה פרטית חריגה. 1מניות1181932008/11/2022סיפיה וויזן

מניות1084698264621108/11/2022חילן
הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

.2021,  בדצמבר31
דיוןדיון

מניות1084698264621108/11/2022חילן
 2.1כמפורט בסעיף , אישור מדיניות תגמול מוצעת לנושאי משרה בחברה. 2

.לדוח זימון האסיפה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1084698264621108/11/2022חילן

ר דירקטוריון עם אבי "אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו. 3

, חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אבי באום, מ"באום השקעות בע

 2.2כמפורט בסעיף , ר דירקטוריון החברה הנוכחי"בעל השליטה בחברה ויו

.לדוח זימון האסיפה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1084698264621108/11/2022חילן

בעל השליטה , אישור חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אבי באום. 4

 לדוח זימון 2.3כמפורט בסעיף , ר דירקטוריון החברה"בחברה המכהן כיו

.האסיפה

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1084698264621108/11/2022חילן

ל עם זיברט "אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ. 5

ל "המנכ, חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אלי זיברט, מ"השקעות בע

. לדוח זימון האסיפה2.4כמפורט בסעיף , הנוכחי של החברה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1084698264621108/11/2022חילן
עד , מר אבי באום, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 6

.לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084698264621108/11/2022חילן
עד , מר רמי אנטין, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 7

.לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1084698264621108/11/2022חילן
עד , מר מירון אורן, אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 8

.לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084698264621108/11/2022חילן
, אורית אלסטר בן צבי' גב, אישור מינוי של הדירקטורית המכהנת בחברה. 9

.עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1084698264621108/11/2022חילן

גבאי את , פורר, אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 10

קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה 

.השנתית והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות108272618237508/11/2022תאת טכנולוגיות

1 .Approval of the re-appointment of Kesselman &amp ;

Kesselman PwC Israel, a member of PricewaterhouseCoopers 

International Ltd.

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות108272618237508/11/2022תאת טכנולוגיות

2 .Approval of the re-election of Mr. Amos Malka, to serve as 

Director of the Company, to hold office until our next Annual 

Meeting of Shareholders

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108272618237508/11/2022תאת טכנולוגיות

3 .Approval of the election of Ms. Roni Meninger,to serve as 

Independent Director of the Company, to hold office until our 

next Annual Meeting of Shareholders

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108272618237508/11/2022תאת טכנולוגיות

4 .Approval of the election of Mr. Gillon Beck, to serve as 

Director of the Company, to hold office until our next Annual 

Meeting of Shareholders.

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108272618237508/11/2022תאת טכנולוגיות
5 .Approval of the amended and restated Company's 2012 stock 

option plan.
.התיקון המוצע בתוכנית האופציות הינו מקובלבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעד.Approval of the Company's 2022 stock option plan. 6מניות108272618237508/11/2022תאת טכנולוגיות
התוכנית ההונית תואמת את הקווים המנחים 

.במדיניותנו

מניות108272618237508/11/2022תאת טכנולוגיות
7 .Approval of the amended compensation policy of the 

Company for an additional three (3) years.
בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה 

.ביחס לשוק

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדעדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה. 1מניות113837911445410/11/2022שגריר רכב

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל החברה"מנכ, עדכון תנאי כהותנו של מר דוד מיכאל. 2מניות113837911445410/11/2022שגריר רכב

מניות113837911445410/11/2022שגריר רכב
ל "הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לא רשומים למסחר למנכ. 3

החברה
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה. 1מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
ר ועד "ר דירקטוריון פעיל ויו"אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יו. 2

באמצעות מר גלעד הלוי, ההנהלה של האגודה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
ל "ל החברה ומנכ"אישור תנאי תגמולו של מר נדב ארנס ארד כמנכ. 3

האגודה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדתיקון מסמכי ההתאגדות של החברה. 4מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ

בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

,  למדיניות שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה16'' לס

 למדיניות13'' בהתאם לס

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
אישור תיקון והענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה . 5

בחברה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

דיוןדיון2021דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת . 6מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון . 7

החברה לקביעת שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
לתקופת  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור . 8

כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר נדב ארנס ארד כדירקטור . 9

לתקופת כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
 (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר בנימין יסלזון כדירקטור . 10

לתקופת כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
שאינו דירקטור )דור און כדירקטור  (הודי)מינוי מחדש של מר יהודה . 11

לתקופת כהונה נוספת (חיצוני
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
לתקופת  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור . 12

כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114768545160010/11/2022כרמל קורפ
מינוי מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה . 13

נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות42101613068810/11/2022נתנאל גרופ
ר דירקטוריון החברה "אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל המכהן כיו. 1

.במועד זימון האסיפה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור כהונה של בני משפחה 

.ר"ל והיו"בתפקידי המנכ

מניות42101613068810/11/2022נתנאל גרופ
אישור מינויו מחדש של מר משה כחלון המכהן כדירקטור בלתי תלוי . 2

.בחברה במועד זימון האסיפה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות42101613068810/11/2022נתנאל גרופ
אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל המכהן כדירקטור בחברה במועד . 3

.זימון האסיפה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות42101613068810/11/2022נתנאל גרופ
אישור מינויו מחדש של מר עמית שניצר המכהן כדירקטור בחברה במועד . 4

.זימון האסיפה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות42101613068810/11/2022נתנאל גרופ

רואי חשבון כרואה חשבון , (KPMG)אישור מינוי משרד סומך חייקין . 5

מבקר של החברה החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בדוח 

מיידי זה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה והארכת כהונת רואה 

רואי - ' קריכלי ושות, פיק, החשבון המבקר הנוכחי של החברה משרד עובדיה

עד למועד חתימת הדוחות , כרואה החשבון המבקר של החברה, חשבון

2022 בדצמבר 31הכספיים של החברה ליום 

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

דיוןדיון2021דיון בדוחות התקופתי לשנת . 6מניות42101613068810/11/2022נתנאל גרופ

דיוןדיון2021ח התקופתי של החברה לשנת ''דיון בדומניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה. 2מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

 למדיניות 1.2.2'' בהתאם לס, היקף בני משפחה

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.1'' לס

 למדיניות1.2.3



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה. 3מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3

מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס
ציפורה מזרחי כדירקטורית ' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב. 4

בחברה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה. 5מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3

מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס
יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית ' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב. 6

בחברה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3

נגדאורלי חושן כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב. 7מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3

מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס
שרה קרסו בוטון כדירקטורית ' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב. 8

בחברה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה. 9מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה. 10מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

'' בהתאם לס,  למדיניות היקף בני משפחה1.2.1'' לס

'' בהתאם לס,  למדיניות גודל הדירקטוריון1.2.2

 למדיניות1.2.3



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס
אירית שלומי כדירקטורית בלתי ' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב. 11

תלויה בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1123850125597510/11/2022קרסו מוטורס

 כרואה החשבון BDO– מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט . 12

באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה , כמו כן. המבקר של החברה

.החשבון המבקר

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ
כדירקטור , ר הדירקטוריון"יו, אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד. 1

. לדוח הזימון2.1הכול כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת, בחברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ

, ל החברה"בעל השליטה ומנכ, אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד. 2

 לדוח 2.1הכול כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בחברה

.הזימון

.בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקידבעד

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ
, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני. 3

. לדוח הזימון2.1הכול כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 4

עד לתום האסיפה הכללית , כרואה החשבון המבקר של החברה, רואי חשבון

.לדוח זימון האסיפה. 2.2הכל כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין הדרושים לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ
סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה . 5

. לדוח הזימון2.3הכול כמפורט בסעיף , 2021 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
דיוןדיון

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ

בהתאם , אישור הארכה ועדכון מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. 6

לדוח זימון . 2.4הכל כמפורט בסעיף , א לחוק החברות267להוראות 

.האסיפה

.העדכון המוצע נמצא על ידנו כסבירבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ

-מורן ממרוד' אישור הארכה ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה של הגב. 7

לתקופה של שלוש שנים נוספות החל , בתו של בעל השליטה בחברה, לביאד

.לדוח זימון האסיפה. 2.5הכל כמפורט בסעיף , ממועד אישור האסיפה

.התנאים המוצעים לה הינם סביריםבעד

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ

בתו של , לביאד-מורן ממרוד' אישור הארכת כתב הפטור שהוענק לגב. 8

הכל , לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בעל השליטה בחברה

. לדוח זימון האסיפה2.6כמפורט בסעיף 

.כתב הפטור המוצע תואם את מדיניותנובעד

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ

בתו של , לביאד-מורן ממרוד' אישור הארכת כתב השיפוי שהוענק לגב. 9

הכל , לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בעל השליטה בחברה

.לדוח זימון האסיפה. 2.7כמפורט בסעיף 

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות25801294521110/11/2022תדיראן גרופ

אישור עדכון תנאי ההתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי . 10

 לדוח 2.8הכל כמפורט בסעיף , מ"ממר ניהול בע. מחברת מ (ל"מנכ)ניהול 

.זימון האסיפה

.התיקון המוצע בתנאים מקובלבעד

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור
 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 1

.ובדוח הדירקטוריון לשנה זו
דיוןדיון

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור

 (PwC Israel)למנות מחדש את משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן . 2

 ועד לתום האסיפה 1.1.2021כרואה החשבון המבקר של החברה החל מיום 

וכן להסמיך את דירקטוריון החברה , הכללית השנתית הבאה של החברה

לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים 

.שיינתנו על ידו

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור
לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה עד לאסיפה . 3

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור
ר אלעזר זוננשיין כדירקטור בחברה עד "לאשר את מינויו מחדש של ד. 4

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור
סוזאן דלברידה כדירקטורית בחברה עד ' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 5

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור
לביא כדירקטורית בלתי תלויה -רחלי גוז' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 6

.בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור
לאשר את מינויו מחדש של מר יובל ינאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד . 7

.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור

, ל החברה"מנכ, ר אלעזר זוננשיין"לד, לאשר הענקה של מענק חד פעמי. 8

בגין ההשקעה , ח" ש400,000בסך של , דירקטור ובעל שליטה בה

. לדוח זימון האסיפה1.4.1כהגדרתה בסעיף 

נגד

הסתייגותנו הינה לאור כך שהמענק החד פעמי 

 100%המוצע יחד עם המענק השנתי עולה על 

.מהרכיב הקבוע לו הוא זכאי

מניות1176700010/11/2022פלסאנמור

ל מחקר "סמנכ, למר מנשה זוננשיין, לאשר הענקה של מענק חד פעמי. 9

בגין ההשקעה כהגדרתה בסעיף , ח" ש20,000בסך של , ופיתוח בחברה

. לדוח זימון האסיפה1.4.1

.אנו מוצאים את המענק המוצע כסבירבעד

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

1 .To re-elect Mr. Rafi Amit to serve on the Board of Directors of 

the Company until the conclusion of the 2023 annual general 

meeting of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

2 .To re-elect Mr. Yotam Stern to serve on the Board of Directors 

of the Company until the conclusion of the 2023 annual general 

meeting of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

3 .To re-elect Mr. Moty Ben-Arie to serve on the Board of 

Directors of the Company until the conclusion of the 2023 annual 

general meeting of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

4 .To re-elect Ms. Orit Stav to serve on the Board of Directors of 

the Company until the conclusion of the 2023 annual general 

meeting of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

5 .To re-elect Mr. Leo Huang to serve on the Board of Directors 

of the Company until the conclusion of the 2023 annual general 

meeting of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

6 .To re-elect Mr. I-Shih Tseng to serve on the Board of 

Directors of the Company until the conclusion of the 2023 annual 

general meeting of shareholders.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1095264113372110/11/2022קמטק
7 .To re-appoint Mr. Rafi Amit as Chairman of the Board of 

Directors while continuing to serve as the Company's CEO.
נגד

 2.1.5'' בהתאם לס, ל"ר כמנכ"כהונה מקבילה של יו

 למדיניות2.2.8ו 

מניות1095264113372110/11/2022קמטק
8 .To approve an amendment to the Company's Articles of 

Association.
בעד

בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

9 .To approve the  re- appointment of Somekh Chaikin, a member 

firm of KPMG International, as the  Company’s independent 

auditor for the fiscal year ending December 31, 2022 and until 

the 2023 annual general meeting of shareholders, and to 

authorize the Company’s Board of Directors to set the annual 

compensation of the independent auditor, at the Audit 

Committee’s recommendation, in accordance with the volume 

and nature of their services.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1095264113372110/11/2022קמטק

10 .To receive and consider the auditors' report and the audited 

consolidated financial statements of the Company for the year 

ended December 31, 2021.

דיוןדיון

מניות58901051816513/11/2022אמיליה פיתוח
לתקופת כהונה נוספת , מינוי מר אברהם דותן כדירקטור חיצוני בחברה. 1

.2022,  בנובמבר25בתוקף מיום , של שלוש שנים
עברבעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיוןדיון2021,  בדצמבר31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום מניות1182591013/11/2022אפיטומי

מניות1182591013/11/2022אפיטומי

 Deloitte, מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה. 2

והסמכת דירקטוריון החברה , כרואה החשבון המבקר של החברה, ישראל

לקבוע את שכרו

עברבעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1182591013/11/2022אפיטומי
אישור מינוי מחדש של מר שמעון אקהויז כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעד

מניות1182591013/11/2022אפיטומי
אישור מינוי מחדש של מר מישל חביב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעד

מניות1182591013/11/2022אפיטומי
אישור מינוי מחדש של מר מיכאל עדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעד

מניות1182591013/11/2022אפיטומי
אישור מינוי מחדש של מר יואב משה זבה כדירקטור בחברה לתקופת . 6

כהונה נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידעברבעד

יחידת השתתפות114196953112214/11/2022נאוויטס פטרו

 ובדיווח 2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנת . 1

הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי . הדירקטוריון

.יחידות ההשתתפות של השותפות בגינו

דיוןדיון

יחידת השתתפות114196953112214/11/2022נאוויטס פטרו

גבאי את קסירר , פורר, לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית 

הבאה ודיווח בדבר שכרו

.המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורתעברבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

עברבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי. 3יחידת השתתפות114196953112214/11/2022נאוויטס פטרו
הסתייגותנו הינה לאור תנאי הפרישה שאינם 

.תואמים את מדיניותנו

יחידת השתתפות114196953112214/11/2022נאוויטס פטרו
אישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה מטעם השותף הכללי של . 4

השותפות
עברנגד

ר "בעיקר תנאי היו, אנו סבורים כי התנאים המוצעים

.הינם גבוהים וחריגים

.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובלעברבעדתיקון הסכם השותפות בקשר עם התגמול לשותף הכללי. 5יחידת השתתפות114196953112214/11/2022נאוויטס פטרו

.התיקון המוצע מקובלעברבעדתיקון הסכם השותפות בנושא תרומות. 6יחידת השתתפות114196953112214/11/2022נאוויטס פטרו

יחידת השתתפות114196953112214/11/2022נאוויטס פטרו
הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח החדש לנושאי משרה . 7

בשותפות ובשותף הכללי
.תואם את מדיניותנועברבעד

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות
 במרץ 29 שפורסם ביום 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

(2022-01-037888: אסמכתא' מס) 2022
דיוןדיון

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות

כרואי , רואי חשבון (BDO)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 2

החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

.שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרעברבעד

בעד2021דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת . 3מניות114146432104515/11/2022מור השקעות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות
כדירקטור בחברה  (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של מר מאיר גרידיש . 4

לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות
מינוי מחדש של מר יוסף לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 5

תום האסיפה השנתית הבאה של החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות
מינוי מחדש של מר אלי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 6

תום האסיפה השנתית הבאה של החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות
מינוי מחדש של מר בנימין מאירוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 7

נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות
מינוי מחדש של מר ירון בלום כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת . 8

כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה
עברבעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114146432104515/11/2022מור השקעות
, קרוב של בעלי שליטה בחברה, אישור תנאי העסקה למר אוראל לוי. 9

.לדוח הזימון' ג-ו' כמפורט בחלקים ב
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
1 .to re-elect Mr. Michael Federmann to the Board, to serve until 

the close of the next Annual General Meeting of Shareholders
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
2 .to re-elect Mrs. Rina Baum to the Board, to serve until the 

close of the next Annual General Meeting of Shareholders
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
3 .to re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board, to serve until 

the close of the next Annual General Meeting of Shareholders
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
4 .to re-elect Mr. David Federmann to the Board, to serve until 

the close of the next Annual General Meeting of Shareholders
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
5 .to re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board, to serve until the 

close of the next Annual General Meeting of Shareholders
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
6 .to re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board, to serve until 

the close of the next Annual General Meeting of Shareholders
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
7 .to re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board, to serve until the 

close of the next Annual General Meeting of Shareholders
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות
8 .To re-elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to an additional three-

year term as an External Director
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10811242398443816/11/2022אלביט מערכות

9 .to re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member 

of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent 

auditor for the fiscal year ending December 31, 2022, and until 

the close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1097278857658716/11/2022אמות
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

.31.12.2021ביום 
דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1097278857658716/11/2022אמות

ח מבקר "כרו' מינוי מחדש של משרד דלוייט בריטמן אלמגור זוהר ושות

לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת 

דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין 

.2021שירותים נוספים לשנת 

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעד.מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 3מניות1097278857658716/11/2022אמות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 4מניות1097278857658716/11/2022אמות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. 5מניות1097278857658716/11/2022אמות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי מחדש של גב. 6מניות1097278857658716/11/2022אמות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.דורית קדוש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי מחדש של גב. 7מניות1097278857658716/11/2022אמות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.קרן טרנר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי מחדש של גב. 8מניות1097278857658716/11/2022אמות
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגד.מינוי מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה. 1מניות37101332087817/11/2022וילי פוד
הסתייגותנו הינה לאור היקף בני משפחה בשיעור 

. מסך הדירקטוריון50%של 



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.מינוי מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה. 2מניות37101332087817/11/2022וילי פוד
הסתייגותנו הינה לאור היקף בני משפחה בשיעור 

. מסך הדירקטוריון50%של 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מחדש של מר יעקב נבון כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 3מניות37101332087817/11/2022וילי פוד

נגד.ר יונתן ווגמן כדירקטור בחברה"מינוי ד. 4מניות37101332087817/11/2022וילי פוד
הסתייגותנו הינה לאור היקף בני משפחה בשיעור 

. מסך הדירקטוריון50%של 

מניות37101332087817/11/2022וילי פוד
מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה שלישית בת שלוש . 5

.2022 בדצמבר 15שנים החל מיום 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות37101332087817/11/2022וילי פוד
אביטל בן דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה שנייה בת ' מינוי גב. 6

.2022 בספטמבר 25שלוש שנים החל מיום 
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות37101332087817/11/2022וילי פוד
 BDO, מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 7

.זיו האפט
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

דיוןדיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 8מניות37101332087817/11/2022וילי פוד

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

1 .To re-elect Shai Novik to the Board of Directors, to serve until 

the next annual general meeting of shareholders and until his 

successor is duly elected and qualified.

בעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

2 .To re-elect Roger Pomerantz to the Board of Directors, to 

serve until the next annual general meeting of shareholders and 

until his successor is duly elected and qualified.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

3 .To re-elect Abraham Havron to the Board of Directors, to 

serve until the next annual general meeting of shareholders and 

until his successor is duly elected and qualified.

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

4 .To re-elect Gili Hart to the Board of Directors, to serve until 

the next annual general meeting of shareholders and until her 

successor is duly elected and qualified.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

5 .To re-elect Sangwoo Lee to the Board of Directors, to serve 

until the next annual general meeting of shareholders and until 

his successor is duly elected and qualified.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

6 .To re-elect Brian Schwartz to the Board of Directors, to serve 

until the next annual general meeting of shareholders and until 

his successor is duly elected and qualified.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

7 .To approve the grant of options to each of the Company’s 

currently serving non-executive directors, as an equity bonus for 

2021.

נגד
 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

8 .To approve the grant of options to Mr. Shai Novik, the 

Company’s Executive Chairman, as an equity bonus for 2021 

and a special financing equity bonus for 2021.

נגד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס
9 .To approve the grant of options to Dr. Oren Hershkovitz, the 

Company’s Chief Executive Officer, as an equity bonus for 2021.
נגד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

10 .To approve the acceleration of the vesting of certain equity 

awards of Michel Habib and Bernhard Kirschbaum, such that the 

equity awards shall be become fully vested at the meeting.

נגד
 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

11 .To approve the extension of the post-termination exercise 

period of certain options of Michel Habib and Bernhard 

Kirschbaum, such that the options shall be exercisable during a 

period of three years from the date of termination of service as a 

director, subject to shareholder approval of the grant of the 

options at the meeting under Proposal 7.

נגד
 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

12 .To approve the re-appointment of Yarel &amp; Partners ,

Certified Public Accountants, a member of BKR International, as 

the Company’s independent registered public accounting firm for 

the year ending December 31, 2022 and until the next annual 

general meeting of shareholders, and to authorize the 

Company’s Board of Directors (with power of delegation to its 

audit committee) to set the fees to be paid to such auditors in 

accordance with the volume and nature of their services.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1158997017/11/2022אנלייבקס

13 .Review and discussion of the consolidated financial 

statements of the Company for the year ended December 31 ,

2021.

דיוןדיון

דיוןדיון2021 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק

 EY)גבאי את קסירר , פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה  (ישראל

של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק

ר דירקטוריון "בעל השליטה ויו, אישור מינוי מחדש של מר אמיל ויינשל. 3

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה , החברה

.הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , אישור מינויו מחדש של מר יוחנן דנינו. 4

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , דן עמירם' אישור מינוי מחדש של פרופ. 5

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , אישור מינוי מחדש של מר אורי ארדה. 6

.בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק

מבעלי השליטה , אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיל ויינשל. 7

ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל החברה הנכדה "בגין כהונתו כיו, בחברה

ב"של החברה בארה

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק
מר ניצן צעיר , ל החברה"אישור עדכון תנאי העסקתו וכהונתו של מנכ. 8

מבעלי השליטה בחברה, הרים
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק
אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יוחנן דנינו המכהן כדירקטור . 9

בחברה
בעד

 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק
דן עמירם המכהן ' אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של פרופ. 10

כדירקטור בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק

קרוב של בעל , אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל ויינשל. 11

מ ואישור "ווישור חברה לביטוח בע, כחשב חברת הבת, שליטה בחברה

2021הענקת מענק משתנה לשנת 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגדאישור מדיניות תגמול מעודכנת. 12מניות1173228021/11/2022ווישור גלובלטק



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות113570614132222/11/2022אורון קבוצה

את הדוחות הכספיים , בין היתר, הכולל , 2021דיון בדוחות השנתיים לשנת 

 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 2021המבוקרים של החברה לשנת 

.2021החברה לשנת 

דיוןדיון

מניות113570614132222/11/2022אורון קבוצה

אישור המשך כהונתם של משרד - הארכת כהונת רואה החשבון המבקר . 2

Deloitte - ח המבקרים של "כרו, רואי חשבון- ' בריטמן אלמגור זוהר ושות

נוסח . החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח בדבר שכרו

בריטמן  - Deloitteלאשר את המשך כהונתם של משרד : "ההחלטה המוצעת

ח המבקרים של החברה עד לאסיפה "כרו, רואי חשבון- ' אלמגור זוהר ושות

"הכללית השנתית הבאה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות113570614132222/11/2022אורון קבוצה

, עזריה כדירקטור בחברה (גילי)לאשר את מינויו מחדש של מר גיל . 3

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי ,  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף 

פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים . המניות של החברה

תחת , 2021בדוח התקופתי לשנת ,  לתקנות הדיווח26שהובאו על פי תקנה 

לא חלו שינויים , נכון למועד זה". פרטים נוספים אודות החברה"פרק 

גיל עזריה ימשיך . 2021בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 

לכהן כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הוא זכאי בגין 

ב 224גיל עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף . ל החברה"כהונתו כמנכ

נוסח . לדוח זימון האסיפה' עותק ההצהרה מצורף כנספח א. לחוק החברות

עזריה כדירקטור  (גילי)לאשר את מינויו מחדש של גיל : "ההחלטה המוצעת

" לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , בחברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות113570614132222/11/2022אורון קבוצה

כמפורט , לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה . 4

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות ,  לדוח זימון האסיפה2בסעיף 

פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי . של החברה

פרטים "תחת פרק , 2021בדוח התקופתי לשנת ,  לתקנות הדיווח26תקנה 

לא חלו שינויים בפרטים כפי שהם , נכון למועד זה". נוספים אודות החברה

יואל עזריה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה . מובאים בדוח התקופתי האמור

יואל . ר החברה"ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הוא זכאי בגין כהונתו כיו

עותק . ב לחוק החברות224עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 

: נוסח ההחלטה המוצעת. לדוח זימון האסיפה' ההצהרה מצורף כנספח א

כמפורט בסעיף , לאשר את מינויו מחדש של יואל עזריה כדירקטור בחברה"

" לדוח זימון האסיפה2

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות113570614132222/11/2022אורון קבוצה

כמפורט , לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה. 5

עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות ,  לדוח זימון האסיפה2בסעיף 

פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי . של החברה

פרטים "תחת פרק , 2021בדוח התקופתי לשנת ,  לתקנות הדיווח26תקנה 

לא חלו שינויים בפרטים כפי שהם , נכון למועד זה". נוספים אודות החברה

איתן בן דוד ימשיך ויהיה זכאי לתנאי . מובאים בדוח התקופתי האמור

כתב , כתב שיפוי, גמול דירקטורים, ובכלל כך, הכהונה להם היה זכאי עד זה

, פטור וכן יהיה זכאי להמשיך ולהיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה

איתן בן דוד חתם על הצהרה כנדרש לפי . הכל כפי שאלה יהיו מעת לעת

לדוח ' עותק ההצהרה מצורף כנספח א. ב לחוק החברות249- ב ו224סעיף 

לאשר את מינויו מחדש של מר : "נוסח ההחלטה המוצעת. זימון האסיפה

." לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , איתן בן דוד כדירקטור בחברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1098565177829323/11/2022ן"רבוע כחול נדל
, אישור מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. 1

החל ממועד אישור האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1098565177829323/11/2022ן"רבוע כחול נדל

לתקופת , אישור מינויו של מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

 15ועד ליום , שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, כהונה שלישית

2025בנובמבר 

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

דיוןדיון2021 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום מניות109320287328024/11/2022דור אלון

מניות109320287328024/11/2022דור אלון

כרואי החשבון , (BDO)האפט -מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו. 2

לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה השנתית , המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות109320287328024/11/2022דור אלון

לתקופת , ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו מחדש של מר ישראל יניב. 3

כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

של החברה

נגד
בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות109320287328024/11/2022דור אלון
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג. 4

בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות109320287328024/11/2022דור אלון
לתקופת כהונה נוספת , אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה. 5

כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות109320287328024/11/2022דור אלון
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר. 6

בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109320287328024/11/2022דור אלון
קו כדירקטור בחברה עד למועד 'אישור מינויו מחדש של מר אלכס סורז. 7

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

בעדר הדירקטוריון" ליו2021אישור מענק מיוחד בגין שנת . 8מניות109320287328024/11/2022דור אלון
 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

2021 בדצמבר 31
דיוןדיון

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית , רואי חשבון

.השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
כדירקטור , ר הדירקטוריון"יו, אישור מינויו מחדש של מר סעדיה עוזרי. 3

 לדוח זימון האסיפה2.3כמפורט בסעיף , בחברה לתקופת כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין

, בעל השליטה בחברה, אישור מינויו מחדש של מר יצחק מירילשוילי. 4

 לדוח זימון 2.3כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

האסיפה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
סימה אופיר כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינויה מחדש של גב. 5

 לדוח זימון האסיפה2.3כמפורט בסעיף , כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
אישור מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 6

 לדוח זימון האסיפה2.3כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין

עדכון כתבי הפטור של החברה ואישור הענקתם לכלל נושאי המשרה . 7

בחברה שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין 

אישי

בעד
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
, ר דירקטוריון החברה"יו, הענקת כתבי פטור מעודכנים למר סעדיה עוזרי. 8

דירקטור בחברה ובעל השליטה בה, ולמר יצחק מירלשוילי
בעד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
מינוי מר גדעון שלום בנדור לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני . 9

בחברה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדאישור הענקת כתב שיפוי למר גדעון שלום בנדור. 10מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
אישור הארכה ועדכון של מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה . 11

בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
אישור הארכה ועדכון התקשרות בהסכם הניהול עם בעלת השליטה . 12

בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

בעדל החברה"מנכ, חיים-אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר אבישי בן. 13מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות53901518236624/11/2022רוטשטיין
ל "מנכ, חיים-אישור עדכון והארכת תוקף כתב הפטור למר אבישי בן. 14

החברה
בעד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108100926067124/11/2022רקח

לתקופת , אישור חידוש כהונתו של מר אהוד ניסן כדירקטור חיצוני בחברה. 1

 31 ועד ליום 2022 בנובמבר 1החל מיום , (שלישית)כהונה נוספת 

2025באוקטובר 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108100926067124/11/2022רקח

לתקופת , ארץ כדירקטור חיצוני בחברה-אישור חידוש כהונתו של מר ארנון זו

 31 ועד ליום 2022 בנובמבר 1החל מיום , (שלישית)כהונה נוספת 

2025באוקטובר 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1082650028/11/2022ראדא

1 .The approval of payment of a transaction bonus to the 

Executive Chairman of our Board of Directors in connection with 

the expected merger between RADA and a subsidiary of 

Leonardo DRS, Inc

בעד
אנו תומכים במענק המוצע לאחר קבלת הסברים 

.מהחברה אודות תרומתו לעסקת המיזוג

מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו

2021
דיוןדיון

מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת . 2

הדירקטוריון לקבוע את שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעדאישור מינוי מחדש של מר גיל חובש כדירקטור בחברה. 3מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינוי מחדש של מר לירן יחיאל חן חלפון כדירקטור בחברה. 4מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

הורד מסדר היוםללא המלצהאורלי גיא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' אישור מינוי מחדש של הגב. 5מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדאישור מינוי של מר גיא סיגורה כדירקטור בחברה. 6מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
אישור מינוי מחדש של מר יוסי אלהרל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה . 7

נוספת של שלוש שנים ואישור זכאותו לגמול
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
אישור חידוש מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי . 8

משרה בחברה
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדל החברה"מ מנכ"אישור הענקת גמול למר לירן חלפון בגין תפקידו כמ. 9מניות109689015073028/11/2022פארמוקן

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגדבגין שירותיו כיועץ, דירקטור בחברה, אישור הענקת גמול למר גיל חובש. 10מניות109689015073028/11/2022פארמוקן

נגדגילי לוקר כדירקטורית חיצונית בחברה'' אישור מינוי הגב. . 11מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

נגדאישור מינוי מר איסר דובדבני כדירקטור בחברה. . 12מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדאישור מינוי מר ליאור ציטרשפילר כדירקטור בחברה. . 13מניות109689015073028/11/2022פארמוקן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיוןדיון2021דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1170240029/11/2022אקוואריוס

מניות1170240029/11/2022אקוואריוס
מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון . 2

החברה לקביעת שכרו
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1170240029/11/2022אקוואריוס
מינוי מחדש של מר יזהר שי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי . 3

בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדנעמה זלדיס כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי גב. 4מניות1170240029/11/2022אקוואריוס
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדאישור מינוי מר טום שבת כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו. 1מניות10839301009029/11/2022נקסט גן
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדאישור מינוי מר דוד גרוסמן כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו. 2מניות10839301009029/11/2022נקסט גן
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדעדכון תנאי העסקת הדירקטורים בחברה. 3מניות10839301009029/11/2022נקסט גן
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

.עיקר הסתייגותנו הינה על רקע גובה התקרותנגד. לדוח הזימון1אישור מדיניות תגמול לחברה כמפורט בסעיף . 1מניות1133875466471330/11/2022שפיר הנדסה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1133875466471330/11/2022שפיר הנדסה

אישור הסכמי ניהול חדשים למתן שירותים על ידי בעלי השליטה בחברה . 2

המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור 

 לזימון2כמפורט בסעיף 

נגד
הסתייגותנו לאור הרכיב הקבוע והתקרות המענק 

.החריגים ביחס לשוק

מניות1133875466471330/11/2022שפיר הנדסה
אישור הסכם למתן שירותי מטה לבעלי השליטה בחברה כמפורט בסעיף . 3

 לדוח הזימון3
.אנו מוצאים את ההסכם כסבירבעד

דיוןדיון2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות28001646326930/11/2022קסטרו

בעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 2מניות28001646326930/11/2022קסטרו
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאתי רוטר כדירקטורית בחברה' אישור מינוי מחדש של הגב. 3מניות28001646326930/11/2022קסטרו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר בחברה. 4מניות28001646326930/11/2022קסטרו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדאישור מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה. 5מניות28001646326930/11/2022קסטרו

מניות28001646326930/11/2022קסטרו
ר "לאשר את חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר גבריאל רוטר כיו. 6

דירקטוריון החברה
.התנאים המוצעים לו הינם סביריםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות28001646326930/11/2022קסטרו
ל "לאשר את חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון רוטר כמנכ. 7

החברה
.התנאים המוצעים לו תואמים את המקובל בשוקבעד

מניות28001646326930/11/2022קסטרו
ל קבוצת "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יוסף גביזון כמנכ. 8

חברות הודיס
.התנאים המוצעים מקובליםבעד

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעדקרול למקה' לאשר את עדכון הסכם ההעסקה עם הגב. 9מניות28001646326930/11/2022קסטרו

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעדחן קרפ' לאשר את עדכון הסכם ההעסקה עם הגב. 10מניות28001646326930/11/2022קסטרו

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדלעדכן את מדיניות התגמול של החברה. 11מניות28001646326930/11/2022קסטרו

מניות72601855504504/12/2022ירושלים

ב "המצ, 2023-2025לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה לשנים 

, 1.1.2023לתקופה של שלוש שנים החל מיום , לדוח הזימון' כנספח א

ת "בהתאם להוראות נב, ב לחוק החברות267- א ו267בהתאם לסעיף 

301A ובהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 

- ו"התשע (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג)

2016.

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעד

מניות72601855504504/12/2022ירושלים

, מר יאיר קפלן, ל הבנק"לאשר את תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 2

 ובכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה המובא לאישור 1.1.23החל מיום 

. שעל סדר היום1האסיפה הכללית במסגרת נושא 

.אנו מוצאים את התיקונים כסביריםבעד

מניות10805973244004/12/2022גילת טלקום
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

.2021בדצמבר 
דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10805973244004/12/2022גילת טלקום

כרואי ' למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה , החשבון המבקרים של החברה

כמפורט בדוח , של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם

.הזימון

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות10805973244004/12/2022גילת טלקום

שאינו דירקטור )אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 3

החל ממועד קבלת אישור , (ר הדירקטוריון"יו)ה עמי ברלב "ה, (חיצוני

, האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

.כמפורט בדוח הזימון, ואישור תנאיו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10805973244004/12/2022גילת טלקום

שאינו דירקטור )אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 4

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד , ה יהל יעקב שחר"ה, (חיצוני

כמפורט , ואישור תנאיו, למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

.בדוח הזימון

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות10805973244004/12/2022גילת טלקום

מירית אסף ' אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב. 5

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד , (דירקטורית בלתי תלויה)

כמפורט , ואישור תנאיה, למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

.בדוח הזימון

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר רונן בכור כדירקטור בדירקטוריון החברה. 1מניות1176635004/12/2022בול מסחר

נגדאדוה עשור כדירקטורית בדירקטוריון החברה' מינוי הגב. 2מניות1176635004/12/2022בול מסחר
ל "הסתייגותנו הינה לאור כפל התפקידים כמנכ

.וכדירקטור

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מר רמי כהן כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3מניות1176635004/12/2022בול מסחר

בעדמינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 4מניות1176635004/12/2022בול מסחר
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

דיוןדיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 5מניות1176635004/12/2022בול מסחר

דיוןדיון. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף - והכל, 2021דיון בדוח התקופתי לשנת . 1מניות566018344642205/12/2022מנורה מב החזקות

מניות566018344642205/12/2022מנורה מב החזקות
קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת , ח המבקר"מינוי מחדש של משרד רוה. 2

. לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף - והכל, הדירקטוריון לקבוע את שכרו
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות566018344642205/12/2022מנורה מב החזקות
ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת "מינוי מחדש של מר ערן גריפל כיו. 3

. לדוח הזימון1.3.1כמפורט בסעיף - והכל, בדירקטוריון החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות566018344642205/12/2022מנורה מב החזקות
, מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. 4

. לדוח הזימון1.3.2כמפורט בסעיף - והכל
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות566018344642205/12/2022מנורה מב החזקות
מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון . 5

. לדוח הזימון1.3.3כמפורט בסעיף - והכל, החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות566018344642205/12/2022מנורה מב החזקות
והכל , מינוי מר שי פלדמן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. 6

. לדוח הזימון1.3.4כמפורט בסעיף 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108107480661306/12/2022איסתא
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31ביום 
דיוןדיון

מניות108107480661306/12/2022איסתא
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור 

2021שירותים נוספים בשנת 
דיוןדיון

מניות108107480661306/12/2022איסתא

כרואי , מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר. 3

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , החשבון המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות108107480661306/12/2022איסתא
הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 4

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108107480661306/12/2022איסתא
הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 5

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108107480661306/12/2022איסתא
הארכת כהונתו של יצחק לקס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 6

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108107480661306/12/2022איסתא
הארכת כהונתו של אברהם שומר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 7

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108107480661306/12/2022איסתא
הארכת כהונתו של טל שיינברום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 8

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מר אריה סוסלי כדירקטור בחברה. 9מניות108107480661306/12/2022איסתא
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מר טל שיינברום, ר הדירקטוריון"אישור הענקת מענק שנתי ליו. 10מניות108107480661306/12/2022איסתא
 3'' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן, תגמול בכירים

למדיניות

מניות108107480661306/12/2022איסתא

." Issta Lines Ltd"ובלועזית " מ"איסתא ליינס בע- "שינוי שם החברה ל. 11

או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות והסמכת הנהלת 

.החברה לאשר שם דומה וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה

בעד
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

מניות593038882603406/12/2022בינלאומי
, כמפורט להלן, הדירקטורים המכהנים, דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק. 1

גיל בינו ויעקב סיט, ה צדיק בינו"ה: ממשיכים בכהונתם
דיוןדיון

מניות593038882603406/12/2022בינלאומי
, לרבות דוח הדירקטוריון, 2021 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ליום . 2

סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות
דיוןדיון

דיוןדיון2021דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 3מניות593038882603406/12/2022בינלאומי

מניות593038882603406/12/2022בינלאומי

כרואה החשבון המבקר של '  סומך חייקין ושותKPMGח "מינוי משרד רו. 4

הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים 

שיינתנו על ידו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

יחידת השתתפות394015294964506/12/2022רציו יהש
לאשר את התיקונים להסכם השותפות המוגבלת כך שהסכם השותפות . 1

לדוח זימון האסיפה' המוגבלת יהא בנוסח המצורף כנספח א
.אנו מוצאים את התיקונים כמקובליםבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

יחידת השתתפות394015294964506/12/2022רציו יהש

ח סיימון יניב כמפקח השותפות לתקופת "ד ורו"למנות מחדש את עו. 2

תנאי כהונתו והעסקתו . 1.1.2023החל מיום , כהונה נוספת של שלוש שנים

של המפקח יוותרו ללא שינוי כך ששכרו החודשי יעמוד על סך בשקלים 

מ וימשיכו לחול יתר תנאי כהונתו "ב בצירוף מע" דולר ארה6,000-השווה ל

.והעסקתו הקבועים בהסכם הנאמנות

.התנאים המוצעים לו מקובלים ביחס לשוקבעד

בעדאישור מינוי מר טום שבת כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו. 1מניות10839301009006/12/2022נקסט גן
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדאישור מינוי מר דוד גרוסמן כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו. 2מניות10839301009006/12/2022נקסט גן
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

בעדעדכון תנאי העסקת הדירקטורים בחברה. 3מניות10839301009006/12/2022נקסט גן
 4.2.8'' בהתאם לס, שכר דירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות1166917006/12/2022סופרגז אנרגיה

: באנגלית)מ "בע (2019)אישור שינוי שם החברה לשם אלקטרה פאוור . 1

ELECTRA POWER (2019) LTD)  או לכל שם דומה אחר שיאושר על

ידי רשם החברות וכן תיקון תקנון החברה באופן אשר ישקף את שינוי שם 

החברה כפי שיאושר על ידי רשם החברות

בעד
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

דיוןדיון2021 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום מניות33301338990307/12/2022פנינסולה

מניות33301338990307/12/2022פנינסולה

 כרואה PwC Israelמינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 2

החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

החברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות33301338990307/12/2022פנינסולה

לתקופת כהונה , ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר אילן רביב. 3

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של , נוספת כדירקטור בחברה

החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות33301338990307/12/2022פנינסולה
מינויו מחדש של מר אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 4

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בחברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות33301338990307/12/2022פנינסולה
, מינויו מחדש של מר אסף עזרא לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 5

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות33301338990307/12/2022פנינסולה
עינת רום לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית ' מינויה מחדש של גב. 6

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בחברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות33301338990307/12/2022פנינסולה
אירה פרידמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית ' מינויה מחדש של גב. 7

עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בלתי תלויה בחברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות111768843559708/12/2022אלון גז
אישור כתב התחייבות לרשות התחרות בקשר עם רכישת השליטה . 1

בחברה בידי נוי מאגרים שותפות מוגבלת
אחרבעד

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל

 2021 בדצמבר 31חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום "דיון בדו. 1

שצורפו לתשקיף , 2021ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת "ודו

 2022 במאי 30 שפורסם ביום 2022 במאי 31החברה נושא תאריך 

2022 ביולי 20 ומיום 2022 ביוני 14והתיקונים לו מיום 

דיוןדיון

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
יוני גודלשטיין קרסו כדירקטורית ' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של הגב. 2

בחברה
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה. 3מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה. 4מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
דפנה אריאלה קרסו רומנו ' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של הגב. 5

כדירקטורית בחברה
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
ציפורה מזרחי קרסו כדירקטורית ' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של הגב. 6

בחברה
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדאורלי חושן כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר את חידוש כהונתה של הגב. 7מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר ערן קרסו כדירקטור בחברה. 8מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה. 9מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר משה מורג כדירקטור בחברה. 10מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר אהוד ארז כדירקטור בלתי תלוי . 11

בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו. 12מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל

של מר רוני היימן כדירקטור , לרבות תנאי כהונתו, מוצע לאשר את מינויו. 13

לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה , חיצוני בדירקטוריון החברה

.במועד אישור האסיפה הכללית

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
, מראש ובדיעבד, מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי למר רוני היימן. 14

בנוסח כתבי השיפוי הקיימים בחברה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל
בנוסח כתב הפטור הקיים , מוצע לאשר מתן כתב פטור למר רוני היימן. 15

בחברה
נגד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1187962008/12/2022ן"קרסו נדל

מוצע לאשר את הכללת מר רוני היימן בפוליסת ביטוח אחריות . 16

כפי שתהיינה , דירקטורים ונושאי המשרה של החברה וכן בפוליסות עתידיות

בתנאים זהים , אשר תעמודנה במדיניות התגמול של החברה, מעת לעת

לאלה שאושרו ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

בעד
 13'' בהתאם לס, ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות387019322310908/12/2022אלרוב נדלן
המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון , אישור מינוי מחדש של מר איתן רף. 3

.לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות387019322310908/12/2022אלרוב נדלן

המכהן במועד זה כחבר , י אקירוב'ורג'אישור מינוי מחדש של מר ג. 4

לתקופת כהונה נוספת , אשר אינו דירקטור חיצוני, דירקטוריון החברה

.כדירקטור בחברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות387019322310908/12/2022אלרוב נדלן
המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון , אישור מינוי מחדש של מר יובל גביש. 5

.לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות387019322310908/12/2022אלרוב נדלן

אישור מדיניות התגמול הקיימת של החברה בהתאם לנוסח המצורף . 6

לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה כך שמדיניות התגמול ' כנספח ב

 2.12.2022הקיימת תוארך לתקופה נוספת כך שתהיה בתוקף החל מיום 

 3ולתקופה של  (תום תוקף מדיניות התגמול הקיימת) שנים 3לתקופה של 

בכפוף ובהתאם למפורט במדיניות , שנים החל ממועד אישורה של האסיפה

התגמול הקיימת

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות387019322310908/12/2022אלרוב נדלן
דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב . 7

2021 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיון

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

.2021,  בדצמבר31ביום 
דיוןדיון

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי
קוסט פורר גבאי את –מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה . 2

.(EY)קסירר 
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי
כדירקטור בחברה , (ר הדירקטוריון"יו)ה מיכאל שלוסר "מינוי מחדש של ה. 3

.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

.בדירקטוריון החברה

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי
כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה , ה ציפורה שלוסר"מינוי מחדש של ה. 4

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

.בדירקטוריון

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה , (ת"דב)ה זיו עירוני "מינוי מחדש של ה. 5

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי
לאשר לו , כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בכפוף למינוי מר זיו עירוני. 6

.לרבות ביטוח החל ממועד תחילת כהונתו לראשונה, תגמול
.התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוקבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי

לתקופת כהונה ראשונה , כדירקטור חיצוני בחברה, מינוי מר סמי בקלש. 7

לרבות , ולאשר לו תגמול, שנים החל ממועד אישור האסיפה (3)של שלוש 

.ביטוח

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי

אישור כתב פטור למר זיו עירוני ומר סמי בקלש בכפוף למינויים . 8

בחברה החל ממועד כהונתם  (בהתאמה, בלתי תלוי וחיצוני)כדירקטורים 

.לראשונה

.נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנונגד

מניות1178912011/12/2022קיור-אריקה בי

אישור כתב שיפוי למר זיו עירוני ומר סמי בקלש בכפוף למינויים . 9

בחברה החל ממועד כהונתם  (בהתאמה, בלתי תלוי וחיצוני)כדירקטורים 

.לראשונה

.נוסח כתב השיפוי מקובלבעד

מניות699017213122012/12/2022נכסים ובנין
דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון 

.2021 בדצמבר 31על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיון

מניות699017213122012/12/2022נכסים ובנין
אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר 

2021רואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות699017213122012/12/2022נכסים ובנין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 3

.מר צחי נחמיאס-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות699017213122012/12/2022נכסים ובנין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 4

.מר מיכאל יוסף זקלינד-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות699017213122012/12/2022נכסים ובנין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 5

מר אסי שריב-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
בעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1180686012/12/2022טונדו סמארט
הכל , ל החברה"המכהן גם כמנכ, מינוי מחדש כדירקטור של מר גיא סעדי. 1

. לדוח זימון האסיפה1כמפורט בסעיף 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידנגד

מניות1180686012/12/2022טונדו סמארט
ל "המכהן גם כסמנכ, מינוי מחדש כדירקטור של מר מיכה בן עזרא. 2

. לדוח זימון האסיפה1הכל כמפורט בסעיף , התפעול של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידנגד

דיוןדיוןסקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה. 3מניות1180686012/12/2022טונדו סמארט

מניות1180686012/12/2022טונדו סמארט
למר אליאב , בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אישור תגמול הוני. 4

ל טכנולוגית ראשי בחברה"סמנכ, גנסין
ההענקה ההונית נמצאת עמוק בתוך הכסףנגד

מניות1180686012/12/2022טונדו סמארט
לתפקיד , דירקטור בחברה, וק'אישור התקשרות עם מר גלעד בבצ. 5

ל אסטרטגיה בחברה"סמנכ
.התמורה המוצעת לו ביחס לתפקיד הינה סבירהבעד

בעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר. 6מניות1180686012/12/2022טונדו סמארט
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות47301710328912/12/2022לוזון קבוצה
ובכללו בדוחות ) 2021הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

 .( ובדוח הדירקטוריון לאותו מועד2021 בדצמבר 31הכספיים ליום 
דיוןדיון

בעדמינוי מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור. 2מניות47301710328912/12/2022לוזון קבוצה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור. 3מניות47301710328912/12/2022לוזון קבוצה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של מר עופר כדורי כדירקטור. 4מניות47301710328912/12/2022לוזון קבוצה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדליה לוזון כדירקטורית' מינוי מחדש של הגב. 5מניות47301710328912/12/2022לוזון קבוצה
, ל כדירקטורים:מינוי נושאי משרה הכפופים למנכ

 למדיניות2.2.7'' בהתאם לס



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדכדירקטור בלתי תלוי (אודי)מינוי מחדש של מר אהוד . 6מניות47301710328912/12/2022לוזון קבוצה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות47301710328912/12/2022לוזון קבוצה

כרואה חשבון  (קסלמן וקסלמן) ישראל PWCמינוי מחדש של משרד . 7

כמו כן דיווח בדבר שכר רואי החשבון המבקרים לשנת , המבקר של החברה 

2021.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

יחידת השתתפות11477501949113/12/2022רותם אנרגיה-ראמ

לאשר מיזוג של כל יחידות ההשתתפות שתהיינה קיימות בתום יום מסחר . 1

שייקבע על ידי השותף הכללי בתיאום עם הבורסה לניירות ערך ועליו ידווח 

 יחידות השתתפות 10באופן שכל  ("המועד הקובע: "להלן)בדוח מיידי 

יהפכו ליחידה אחת  ("מספר היחידות הקובע: "להלן). נ.ע ₪ 1קיימות בנות 

אם במועד הקובע יהיו רשומים במרשם בעלי היחידות על שם .. נ.ע ₪ 1בת 

אזי שברי , יחידות בכפולות השונות ממספר היחידות הקובע, בעלי יחידות

יחידות שיווצרו עקב המיזוג יאוחדו ליחידות שלמות אשר תמכרנה על ידי 

אם תהיה לאחר ניכוי הוצאות המכירה תמורה )הנאמן בבורסה והתמורה 

תחולק לזכאים על ידי הנאמן באופן שיקבע  (ח לזכאי בודד" ש50העולה על 

לצורך השלמה ליחידות .  יום לאחר ההחלטה30-בהחלטה אך לא יאוחר מ

שלמות של הכמות הכוללת של שברי יחידות הרשומים במרשם בעלי 

היחידות או השלמתן ליחידות שלמות של שברי היחידות הרשומים על שם 

בעד
לאור הנחיות הבורסה מוצע לאשר מיזוג של יחידות 

.ההשתתפות

יחידת השתתפות11477501949113/12/2022רותם אנרגיה-ראמ

 וכן 2018 בתוכנית האופציות של השותפות משנת 7.6לתקן את סעיף . 2

ל ומכוח "את הסכמי ההענקה של כתבי אופציה שהוענקו מכוח התוכנית הנ

, לענין תקופת כתבי האופציה, 2019תוכנית האופציות של השותפות משנת 

הן בתוכניות האופציות האמורות והן בכל הסכם הענקה של , באופן שייקבע

, ואשר טרם מומשו, או יוענקו מכוחן/כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו ו

או יוענקו מכוחן /שכתבי האופציה שהוענקו ו, לרבות כתבי אופציה שהבשילו

 שנים ממועד ההענקה של 10תום  (א): יפקעו ויבוטלו במועד המוקדם מבין

במקום שנתיים )כתבי האופציה במסגרת כל הקצאת כתבי אופציה ספציפית 

מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה 

מועד סיום יחסי העבודה בין ( ב); (כפי שנקבע בחלק מהמקרים, לאותו ניצע

אלא אם פקעו קודם , השותפות לבין הניצע בכפוף לאמור בתוכנית האופציות

לכן על פי הוראות התוכנית

.אנו מוצאים את התנאים כמקובליםבעד

יחידת השתתפות11477501949113/12/2022רותם אנרגיה-ראמ

להפחית את מחיר המימוש של כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו . 3

 ₪ ₪ 0.296- ל ₪ 1.06- לנושאי משרה ועובדי השותף הכללי והשותפות מ

 ימי המסחר 30-שהינו ממוצע מחירי יחידת ההשתתפות של השותפות ב

שקדמו למועד אישור דירקטוריון השותף הכללי את ההפחתה 

.5%בתוספת  (10.11.2022)

בעד

אנו מוצאים את התיקון כמקובל וזאת בשים לב כי 

מחיר המימוש הנוכחי גבוה משמעותית ממחיר 

.השוק של יחידות ההשתתפות

יחידת השתתפות11477501949113/12/2022רותם אנרגיה-ראמ

לאשר מסגרת לביצוע הצעות פרטיות לנושאי משרה ועובדים של . 4

או /השותפות או חברה בת שלה אשר מתקיימים בינם לבין השותף הכללי ו

ובלבד , או החברה הבת של השותפות כאמור יחסי עובד מעביד/השותפות ו

שאלו אינם נמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות ושלא יהפכו 

או בשותפות בהנחה של מימוש כתבי האופציה /לבעלי ענין בשותף הכללי ו

 לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 2.4במתכונת המפורטת בסעיף 

10.11.2022

בעד
אנו מוצאים את המסגרת ככזו התואמת את 

.מדיניותנו

יחידת השתתפות11477501949113/12/2022רותם אנרגיה-ראמ
נושאי משרה ועובדים , לאשר הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים. 5

 לדוח זימון האסיפה הכללית2.6בשותפות כמפורט בסעיף 
.אנו מוצאים את עיקרי ההקצאה כמקובליםבעד

מניות15601897521413/12/2022מלם תים
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1

הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר, 31.12.2021ביום 
דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות15601897521413/12/2022מלם תים
כרואי החשבון ', מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

המבקרים של החברה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות15601897521413/12/2022מלם תים
לתקופת כהונה , ר הדירקטוריון"יו, מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג. 3

נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות15601897521413/12/2022מלם תים
לתקופת כהונה  (דירקטורית בלתי תלויה)אסתר לבנון ' מינוי מחדש של גב. 4

נוספת כחברה בדירקטוריון החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות15601897521413/12/2022מלם תים
לתקופת כהונה  (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר יואב שלוש . 5

נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות15601897521413/12/2022מלם תים
של שלוש  (שנייה)רונית בודו לתקופת כהונה נוספת ' מינוי מחדש של גב. 6

2023 בינואר 9שנים כדירקטורית חיצונית בחברה שתחילתה ביום 
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות15601897521413/12/2022מלם תים
של שלוש שנים  (ראשונה)מינוי מר מרדכי ביגניץ לתקופת כהונה . 7

כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדעדכון מדיניות תגמול. 1מניות31301543947113/12/2022אספן גרופ

מניות109965488096414/12/2022אלוט

1 .To approve an amendment to the Company’s Articles of 

Association, effective immediately upon the approval of this 

Proposal 1, to provide for the elimination of the different classes 

of members of the Board of Directors of the Company (the 

“Board”), so that after completion of their current term, the term 

of each director who is elected or reelected at or after the Annual 

Meeting (other than Outside Directors (as defined in the Israel 

Companies Law, 5759-1999, as amended (the “Israel 

Companies Law”)), who shall continue to serve for fixed three-

year terms in accordance with the Israel Companies Law shall 

be one year.

בעד

 למדיניות שינויים 1.2.4'' בהתאם לס, מנגנון מדורג

 16'' בהתאם לס, בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109965488096414/12/2022אלוט

2 .To elect Raffi Kesten as a Class II director, to serve until the 

2023 annual meeting of shareholders, and until his successor 

has been duly elected and qualified, or until his office is vacated 

in accordance with the Company’s Articles of Association or the 

Israel Companies Law.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109965488096414/12/2022אלוט

3.TO REELECT NADAV ZOHAR AS A CLASS I DIRECTOR ,

TO SERVE UNTIL THE 2025 ANNUAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS (OR, IF PROPOSAL 1 IS APPROVED, TO 

SERVE UNTIL THE 2023 ANNUAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS), AND UNTIL HIS SUCCESSOR HAS BEEN 

DULY ELECTED AND QUALIFIED, OR UNTIL HIS OFFICE IS 

VACATED IN ACCORDANCE WITH THE COMPANY’S 

ARTICLES OF ASSOCIATION OR THE ISRAEL COMPANIES 

LAW.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109965488096414/12/2022אלוט

4 .TO ELECT CYNTHIA L. PAUL AS A CLASS I DIRECTOR ,

TO SERVE UNTIL THE 2025 ANNUAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS (OR, IF PROPOSAL 1 IS APPROVED, TO 

SERVE UNTIL THE 2023 ANNUAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS), AND UNTIL HER SUCCESSOR HAS 

BEEN DULY ELECTED AND QUALIFIED, OR UNTIL HER 

OFFICE IS VACATED IN ACCORDANCE WITH THE 

COMPANY’S ARTICLES OF ASSOCIATION OR THE ISRAEL 

COMPANIES LAW

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109965488096414/12/2022אלוט

5 .To reelect Steven Levy as an Outside Director of the 

Company, to serve for a term of three years commencing as of 

the end of his current term, or until his office is vacated in 

accordance with the Company’s Articles of Association or the 

Israel Companies Law.

נגד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109965488096414/12/2022אלוט

6 .To approve the existing compensation policy for officers and 

directors of the Company for the years 2022-2025 as required by 

the Israel Companies Law.

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות109965488096414/12/2022אלוט
7 .To approve a grant of 30,000 restricted stock units to each 

new director upon his or her initial election to our Board.
נגד

 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות109965488096414/12/2022אלוט

8 .To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay &amp ;

Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as Allot’s 

independent registered public accounting firm for the fiscal year 

ending December 31, 2022 and until the next annual meeting of 

shareholders, and to authorize the Board, upon recommendation 

of the audit committee, to fix the remuneration of said 

independent registered public accounting firm.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109965488096414/12/2022אלוט

9 .To report on the business of the Company for the fiscal year 

ended December 31, 2021, including a review of the fiscal 2021 

financial statements.

דיוןדיון

מניות109965488096414/12/2022אלוט
10 .To act upon any other matters that may properly come before 

the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof.
דיוןדיון

דיוןדיון.2021חות הכספיים של החברה לשנת "ח הדירקטוריון ובדו"דיון בדומניות445015320982215/12/2022מטריקס

מניות445015320982215/12/2022מטריקס
גבאי את קסירר , פורר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו. 2

(Ernst&amp;Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה.
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות445015320982215/12/2022מטריקס
מינוי מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

.נוספת ועד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות445015320982215/12/2022מטריקס
מינוי מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 4

.ועד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות445015320982215/12/2022מטריקס
כדירקטור  (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר פנחס גרינפלד . 5

.בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות445015320982215/12/2022מטריקס
ועדכון תנאי , ל החברה"מנכ, אישור חידוש ההתקשרות עם מר מוטי גוטמן. 6

2023 בינואר 1החל מיום , לרבות מנגנון התגמול ההוני, כהונתו והעסקתו 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

דיוןדיון2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת מניות20901536996115/12/2022איילון

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדאישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2מניות20901536996115/12/2022איילון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעדאישור מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה. 3מניות20901536996115/12/2022איילון
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו מחדש של מר אמיל ויינשל כדירקטור בחברה. 4מניות20901536996115/12/2022איילון
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור מינויו מחדש של מר אורי ארדה כדירקטור בחברה. 5מניות20901536996115/12/2022איילון
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות20901536996115/12/2022איילון
דירקטורית בלתי תלויה בהתאם )אסתר דלל ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

כדירקטורית בחברה (להוראות חוק החברות
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות20901536996115/12/2022איילון
אישור התקשרות החברה בכתב התחייבות נדחה עם לחברת ווישור . 7

הכולל הקצאה פרטית מהותית, בעלת השליטה בחברה, מ"גלובלטק בע
 למדיניות7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי ענייןבעד

בעדהענקת כתב פטור ושיפוי מעודכן לכלל נושאי המשרה בחברה. 8מניות20901536996115/12/2022איילון

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות108782446845515/12/2022אל על

,  כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים1,150,000לאשר הקצאה של . 1

ח ערך " ש1בנות ,  מניות רגילות של החברה1,150,000- הניתנים למימוש ל

, מר עמיקם בן צבי, ר דירקטוריון החברה"ליו, ללא תמורה, נקוב כל אחת

 לדוח 2 וליתר התנאים המפורטים בסעיף 2022בהתאם ובכפוף לתכנית 

זימון האסיפה

בעד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות108782446845515/12/2022אל על

,  כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים1,450,000לאשר הקצאה של . 2

ח ערך " ש1בנות ,  מניות רגילות של החברה1,450,000- הניתנים למימוש ל

, דינה גננסיה בן טל' גב, לית החברה"למנכ, נקוב כל אחת ללא תמורה

 לדוח 2  וליתר התנאים המפורטים בסעיף 2022בהתאם ובכפוף לתכנית 

זימון האסיפה

בעד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות114135796017715/12/2022תמר פטרוליום
 ובדוח הדירקטוריון של החברה 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים ליום 

31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114135796017715/12/2022תמר פטרוליום

רואי חשבון , לאשר את מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את , השנתית הבאה של החברה

.שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות114135796017715/12/2022תמר פטרוליום

סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 3

לפרטים . לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

. לדוח זימון האסיפה3- ו2.3נוספים ראו סעיפים 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114135796017715/12/2022תמר פטרוליום

נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

לפרטים נוספים ראו . שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

. לדוח זימון האסיפה3- ו2.4סעיפים 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114135796017715/12/2022תמר פטרוליום

לאשר את מינויו מחדש של מר תמיר עבודי כדירקטור בחברה לתקופה . 5

לפרטים נוספים ראו . שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

. לדוח זימון האסיפה3- ו2.5סעיפים 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114135796017715/12/2022תמר פטרוליום

לאשר את מינויו מחדש של מר רוני בר און כדירקטור בחברה לתקופה . 6

לפרטים נוספים ראו . שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

. לדוח זימון האסיפה3- ו2.6סעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114135796017715/12/2022תמר פטרוליום

לאשר את מינויו מחדש של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה לתקופה . 7

לפרטים נוספים ראו . שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

. לדוח זימון האסיפה3- ו2.7סעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1169895018/12/2022אקופיה
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה 

.2021 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
דיוןדיון

מניות1169895018/12/2022אקופיה
כרואי החשבון המבקרים של , מינוי מחדש את קסלמן וקסלמן רואי חשבון. 2

.החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1169895018/12/2022אקופיה
לאשר את מינויו מחדש של מר ערן מלר כדירקטור בחברה לתקופת . 3

כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות1169895018/12/2022אקופיה
לאשר את מינויו מחדש של מר אורן רוזנבך כדירקטור בחברה לתקופת . 4

כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות1169895018/12/2022אקופיה
לאשר את מינויו מחדש של מר גיא הרמלין כדירקטור בחברה לתקופת . 5

כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1169895018/12/2022אקופיה
לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם שמש כדירקטור בחברה לתקופת . 6

כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות1169895018/12/2022אקופיה
ילאן טאנג כדירקטורית בחברה 'לאשר את מינויה מחדש של הגברת צ. 7

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
נגד

בהתאם , שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון

 למדיניות1.2.1'' לס

מניות1169895018/12/2022אקופיה
לאשר את מינויו של מר עמיר פישלוב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 8

החברה
בעד

בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1181643018/12/2022אלומה

: להלן) Tamares Holdings Sweden ABהתקשרות הקרן בהסכם עם . 1

"THS")  לרכישת מלוא חלקה שלTHS מיליון 40 בטמרס בתמורה לסך של 

אשר תשולם חציה במזומן וחציה באמצעות הנפקת , ב"דולר ארה

. מניות רגילות של הקרן לניצעת במסגרת הצעה פרטית חריגה51,764,706

.אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת הקרןבעד

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

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

 כחלק מהדוח 2022 במרץ 31אשר פורסמו ביום , 2021 בדצמבר 31ביום 

(2022-01-039769: אסמכתא' מס) 2021התקופתי של החברה לשנת 

דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

כרואי ' מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית , החשבון המבקרים של החברה

הבאה של החברה

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

מר , (ושאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לתום  (ר הדירקטוריון"יו)אלדד לדור פרשר 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/בהתאם להוראות כל דין ו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

מר , (ושאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 4

יוסף זינגר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

או תקנון /של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

מר , (ושאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 5

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית , ארז בלשה

או /הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, תקנון החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

מר , (ושאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית , נועם רובינזון

או /הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, תקנון החברה

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

מר , (ושאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 7

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית , כפיר אלקלעי

או /הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

.לפי המוקדם, תקנון החברה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

ושאינה דירקטורית )מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה . 8

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית , רונית כהן' גב, (חיצונית

השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל 

.לפי המוקדם, או תקנון החברה/דין ו

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות11022358341918/12/2022סולגרין

, מר גונן ביבר, מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה. 9

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

או תקנון /החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו

לפי המוקדם, החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

הכולל בין היתר את , 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב 

כפי שפורסמו על , 2021 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

; 2022-01-029931: אסמכתא מספר) 2022 במרץ 27ידי החברה ביום 

("הדוח התקופתי"

דיוןדיון

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

 סומך חייקין כרואה החשבון KPMGמינוי מחדש את משרד רואי החשבון . 2

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות , המבקר של החברה

לאשר את מינויו מחדש של : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. של החברה

 סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של KPMGמשרד רואי החשבון 

".החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

מר כספי . לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר כספי כדירקטור בחברה. 3

ב לחוק החברות והצהרתו 224חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 

לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר כספי אשר . מצורפת לדוח זימון האסיפה

 בפברואר 4 בדיווח מיידי של החברה מיום 3- ו2ימשיכו לחול ראו סעיפים 

אשר הפרטים הכלולים בו , (2021-01-015024: אסמכתא מספר) 2021

 בדוחות הכספיים של החברה לשנת 18מובאים על דרך ההפניה וכן באור 

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה .  המצורפים לדוח התקופתי2021

 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36

פרטים " בפרק 26אודות מר כספי ראו התיאור לפי תקנה  ("תקנות הדוחות")

וכן , המובא בזאת על דרך ההפניה, בדוח התקופתי" נוספים על התאגיד

לאשר את : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת.  בדוח זימון האסיפה2.4סעיף 

אשר ימשיך להיות זכאי , מינויו מחדש של יאיר כספי כדירקטור בחברה

." בדוח זימון האסיפה2לתנאי כהונתו בחברה בהתאם למפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

מר רוזן . לאשר את מינויו מחדש של מר רוברט רוזן כדירקטור בחברה. 4

ב לחוק החברות והצהרתו 224חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 

מר רוזן ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו . מצורפת לדוח זימון האסיפה

פרטים )'  שבחלק ד21 בתקנה 8הקיימים ובכלל כך לגמול כמפורט בסעיף 

השיפוי , המצורף לדוח התקופתי והסדרי הביטוח (נוספים על התאגיד

לפרטים הנדרשים בהתאם . והפטור החלים בחברה וכפי שיחולו מעת לעת

, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36לתקנה 

 26אודות מר רוזן ראו התיאור לפי תקנה  ("תקנות הדוחות") 1970-ל"התש

המובא בזאת על דרך , בדוח התקופתי" פרטים נוספים על התאגיד"בפרק 

לאשר את מינויו מחדש של : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. ההפניה

אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו , רוברט רוזן כדירקטור בחברה

." בדוח זימון האסיפה2בחברה בהתאם למפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

מר . לאשר את מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה. 5

ב לחוק החברות 224קאופמן חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 

מר קאופמן ימשיך להיות זכאי לתנאי . והצהרתו מצורפת לדוח זימון האסיפה

'  שבחלק ד21 בתקנה 8כהונתו הקיימים ובכלל כך לגמול כמפורט בסעיף 

, המצורף לדוח התקופתי והסדרי הביטוח (פרטים נוספים על התאגיד)

לפרטים הנדרשים . השיפוי והפטור החלים בחברה וכפי שיחולו מעת לעת

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36בהתאם לתקנה 

אודות מר קאופמן ראו התיאור "( תקנות הדוחות )"1970-ל"התש, (ומיידיים

המובא , בדוח התקופתי" פרטים נוספים על התאגיד" בפרק 26לפי תקנה 

לאשר את מינויו : "תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. בזאת על דרך ההפניה

אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי , מחדש של אביעד קאופמן כדירקטור בחברה

." בדוח זימון האסיפה2כהונתו בחברה בהתאם למפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

מר . לאשר את מינויו מחדש של מר אנטואן בונייר כדירקטור בחברה. 6

ב לחוק החברות 224בונייר חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 

מר בונייר ימשיך להיות זכאי לתנאי . והצהרתו מצורפת לדוח זימון האסיפה

'  שבחלק ד21 בתקנה 8כהונתו הקיימים ובכלל כך לגמול כמפורט בסעיף 

, המצורף לדוח התקופתי והסדרי הביטוח (פרטים נוספים על התאגיד)

לפרטים הנדרשים . השיפוי והפטור החלים בחברה וכפי שיחולו מעת לעת

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36בהתאם לתקנה 

אודות מר בונייר ראו התיאור "( תקנות הדוחות )"1970-ל"התש, (ומיידיים

המובא , בדוח התקופתי" פרטים נוספים על התאגיד" בפרק 26לפי תקנה 

תמצית נוסח .  בדוח זימון האסיפה2.4בזאת על דרך ההפניה וכן סעיף 

לאשר את מינויו מחדש של אנטואן בונייר כדירקטור : "ההחלטה המוצעת

אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו בחברה בהתאם למפורט , בחברה

." בדוח זימון האסיפה2בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

מר . ייקוב וורנקליין כדירקטור בחברה'לאשר את מינויו מחדש של מר ג. 7

ב לחוק החברות 224וורנקליין חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 

מר וורנקליין ימשיך להיות זכאי . והצהרתו מצורפת לדוח זימון האסיפה

 21 בתקנה 8לתנאי כהונתו הקיימים ובכלל כך לגמול כמפורט בסעיף 

המצורף לדוח התקופתי והסדרי  (פרטים נוספים על התאגיד)' שבחלק ד

לפרטים . השיפוי והפטור החלים בחברה וכפי שיחולו מעת לעת, הביטוח

דוחות )לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36הנדרשים בהתאם לתקנה 

אודות מר וורנקליין "( תקנות הדוחות )"1970-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

בדוח " פרטים נוספים על התאגיד" בפרק 26ראו התיאור לפי תקנה 

: תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. המובא בזאת על דרך ההפניה, התקופתי

אשר ימשיך , ייקוב וורנקליין כדירקטור בחברה'לאשר את מינויו מחדש של ג"

 בדוח זימון 2להיות זכאי לתנאי כהונתו בחברה בהתאם למפורט בסעיף 

."האסיפה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

 (בלתי תלויה)שרית שגיב כדירקטורית ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 8

- ב ו224שגיב חתמה על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים ' גב. בחברה

שגיב ' גב. ב לחוק החברות והצהרתה מצורפת לדוח זימון האסיפה249

תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונתה הקיימים ובכלל כך לגמול כמפורט 

המצורף לדוח  (פרטים נוספים על התאגיד)'  שבחלק ד21 בתקנה 8בסעיף 

השיפוי והפטור החלים בחברה וכפי שיחולו מעת , התקופתי והסדרי הביטוח

לתקנות ניירות ערך  (10)(א)ב36לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה . לעת

' אודות גב ("תקנות הדוחות") 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)

בדוח " פרטים נוספים על התאגיד" בפרק 26שגיב ראו התיאור לפי תקנה 

: תמצית נוסח ההחלטה המוצעת. המובא בזאת על דרך ההפניה, התקופתי

 (בלתי תלויה)לאשר את מינויה מחדש של שרית שגיב כדירקטורית "

אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונתה בחברה בהתאם למפורט , בחברה

." בדוח זימון האסיפה2בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1141571375560518/12/2022סי אנרגיה.פי.או

 (Duncan John Bullock)לאשר את מינויו של מר דאנקן בולוק . 9

ב 224מר בולוק חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף . כדירקטור בחברה

מר בולוק יהיה זכאי . לחוק החברות והצהרתו מצורפת לדוח זימון האסיפה

ובכלל כך לגמול  (ר דירקטוריון"שאינם יו)לתנאי כהונת הדירקטורים החברה 

 (פרטים נוספים על התאגיד)'  שבחלק ד21 בתקנה 8כמפורט בסעיף 

השיפוי והפטור החלים בחברה , המצורף לדוח התקופתי והסדרי הביטוח

 (10)(א)ב36לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה . וכפי שיחולו מעת לעת

תקנות ") 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך 

תמצית נוסח .  בדוח זימון האסיפה2.3אודות מר בולוק ראו סעיף  ("הדוחות

 Duncan John)לאשר את מינויו של מר דאנקן בולוק : "ההחלטה המוצעת

Bullock) אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים , כדירקטור בחברה

." בדוח זימון האסיפה2בחברה בהתאם למפורט בסעיף 

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד(שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מר אהוד שניאורסון כדירקטור בחברה . 1מניות1157403018/12/2022ישראכרט
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות314013121553519/12/2022דנאל
לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת . 1

.כהונה נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות314013121553519/12/2022דנאל
לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת . 2

.כהונה נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות314013121553519/12/2022דנאל
לאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה לתקופת . 3

.כהונה נוספת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות314013121553519/12/2022דנאל
קודנר כדירקטורית בחברה -איריס בק' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

.לתקופת כהונה נוספת
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות314013121553519/12/2022דנאל
נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 5

.לתקופת כהונה נוספת
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות314013121553519/12/2022דנאל

כרואה , רואי חשבון- לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין . 6

החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

.החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות314013121553519/12/2022דנאל
דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה . 7

.2021 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיון

מניות314013121553519/12/2022דנאל
והענקתו לנושאי משרה בחברה , אישור עדכון כתב השיפוי של החברה. 8

.או אשר יכהנו בחברה מעת לעת/ובחברות בת אשר מכהנים בחברה ו
.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד.ל החברה"אישור עדכון כתב השיפוי של החברה והענקתו למנכ. 9מניות314013121553519/12/2022דנאל

.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובלבעד.תיקון סעיף הביטוח במדיניות התגמול של החברה. 10מניות314013121553519/12/2022דנאל



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובלבעד.אישור עדכון תקנון ההתאגדות של החברה. 11מניות314013121553519/12/2022דנאל

מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב 

.2021,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום , ענייני החברה
דיוןדיון

מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
כרואה החשבון , משרד רואי חשבון,  ישראלDeloitteמינוי מחדש של . 2

.המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
, ד דירקטוריון החברה"המכהן כיו, מינויו מחדש של מר שמעון אקהויז. 3

.כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
מינויו מחדש של מר יואב משה זבה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
מינויו מחדש של מר דומיניק ארנה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 5

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
מינויו מחדש של מר אסף מנצור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 6

.השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
לייזה חיימוביץ כדירקטורית בחברה עד תום ' מינויה מחדש של גב. 7

.האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.ל החברה"מנכ, אישור הענקת אופציות למר לואיס סקאפורי. 8מניות1175439019/12/2022סופוויב מדיקל
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות66001924498320/12/2022ניסן

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים של החברה ובדו"דיון בדו. 1

בשכר טרחת ,  לרבות2021 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

.ח הדירקטוריון"רואה החשבון המבקר הכלול בדו

דיוןדיון

מניות66001924498320/12/2022ניסן

, מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי. 2

עד , כרואי החשבון המבקרים של החברה', אינגבר רוזנצוויג ושות, ברוקנר

והסמכת דירקטוריון החברה , לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעד.ר דירקטוריון החברה"ה אברהם הראל לכהן כיו"מינוי מחדש ה. 3מניות66001924498320/12/2022ניסן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדה יחזקאל ניסן לכהן כדירקטור בחברה"מינוי מחדש ה. 4מניות66001924498320/12/2022ניסן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.ה יעל גיט לכהן כדירקטורית בחברה"מינוי מחדש ה. 5מניות66001924498320/12/2022ניסן
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173491020/12/2022דיפלומט
לתקופת , פרי מנדל'מר ג, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו. 1

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173491020/12/2022דיפלומט
לתקופת כהונה , מר נעם וימן, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 2

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1173491020/12/2022דיפלומט

, קלודין סטפני מנדל' גב, לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית. 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173491020/12/2022דיפלומט
לתקופת , ארד מנדל'מר אנדרו ריצ, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 4

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173491020/12/2022דיפלומט

, יק'מר יוסי קוצ, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי. 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173491020/12/2022דיפלומט
לתקופת כהונה , מר גיא מורג, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 6

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173491020/12/2022דיפלומט
לתקופת כהונה , מר נתן גרשוני, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 7

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
נגד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1173491020/12/2022דיפלומט

רואי , לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 8

לתקופה שעד האסיפה השנתית , חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה

.הבאה של בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1173491020/12/2022דיפלומט
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 9

.2021,  בדצמבר31ביום 
דיוןדיון

מניות1175934020/12/2022קיסטון ריט
 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 

2021בדצמבר 
דיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1175934020/12/2022קיסטון ריט
כרואה החשבון המבקר  (PWC)מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן . 2

של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות10840032336820/12/2022האב אבטחת מידע
לביצוע ,  בדוח הזימון1.1-1.8אישור ההצעות המפורטות בסעיפים . 1

.ק"התאמות הנדרשות לקראת רישום החברה בבורסת הנאסד
נגד

חלק מהנושאים העולים לסדר היום אינם תואמים 

לאור העובדה כי מדובר בהחלטה . את מדיניותנו

.המובאת לאישור כמקשה אחת אנו ממליצים להתנגד

מניות108448215915721/12/2022אי.בי.פועלים אי

מ "ניהול וחיתום בע– . אי.בי.אי– לאשר שינוי שם החברה לשם . 1

או כל שם אחר  (.IBI Managing &amp; Underwriting Ltd– ובאנגלית )

ולעדכן , דומה שיקבע על ידי דירקטוריון החברה ויאושר על ידי רשם החברות

שינוי שם החברה כפוף לאישור רשם החברות . בהתאם את תקנון החברה

.והוא יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור זה

בעד
אין בשינוי השם כדי לפגוע בבעלי מניות המיעוט 

.בחברה

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות
, 31.12.2021דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 

2021לשנת , ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק
דיוןדיון

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות

', של בריטמן אלמגור זהר ושות (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 2

וכן דיווח על שכרו של רואה החשבון , כרואה החשבון המבקר של הבנק

את בריטמן  (מחדש)למנות : ההחלטה המוצעת. 2021לשנת , המבקר

שישמש בתפקידו עד , כרואה החשבון המבקר של הבנק', אלמגור זהר ושות

.תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות

: ההחלטה המוצעת. של דירקטור (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 3

כדירקטור  (ר הדירקטוריון"המכהן כיו)את מר משה וידמן  (מחדש)למנות 

משך כהונתו יהיה עד לאסיפה , בהתאם לאישור המפקח על הבנקים; בבנק

שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר , הכללית השנתית

. (2023עד לאסיפה הכללית השנתית שתתקיים בשנת , דהיינו)מינויו מחדש 

 לדוח המיידי בדבר זימון 3לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים

וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת , ב"המצ, האסיפה השנתית

.כנספח לדוח המיידי האמור

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות

: ההחלטה המוצעת. של דירקטור (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 4

משך כהונתו יהיה עד לתום ; את מר רון גזית כדירקטור בבנק (מחדש)למנות 

שתתקיים לאחר האסיפה הכללית , האסיפה הכללית השנתית השלישית

לפרטים נוספים ראו : פרטים נוספים. השנתית שבה יאושר מינויו מחדש

וכן את ההצהרה , ב"המצ,  לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה השנתית3סעיף 

.של מר רון גזית המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות

: ההחלטה המוצעת. של דירקטור (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 5

משך כהונתו יהיה עד ; את מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק (מחדש)למנות 

שתתקיים לאחר האסיפה , לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית

מינויו מחדש של מר יהונתן . הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש

כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור , קפלן

 3לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. או שיודיע על הסכמתו לכך

וכן את ההצהרה של מר , ב"המצ, לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה השנתית

.יהונתן קפלן המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות

: ההחלטה המוצעת. של דירקטור (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 6

משך כהונתו יהיה ; את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק (מחדש)למנות 

שתתקיים לאחר האסיפה , עד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית

לפרטים נוספים : פרטים נוספים. הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש

וכן את , ב"המצ,  לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה השנתית3ראו סעיף 

.ההצהרה של מר אברהם זלדמן המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות

: ההחלטה המוצעת. של דירקטור (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 7

משך כהונתו יהיה עד ; את מר אילן קרמר כדירקטור בבנק (מחדש)למנות 

שתתקיים לאחר האסיפה , לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית

לפרטים נוספים : פרטים נוספים. הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש

וכן את , ב"המצ,  לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה השנתית3ראו סעיף 

.ההצהרה של מר אילן קרמר המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות6954371896777821/12/2022מזרחי טפחות

: ההחלטה המוצעת. של דירקטור (מחדש)מינוי : תיאור טבעו של הנושא. 8

משך כהונתו יהיה עד ; את מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק (מחדש)למנות 

שתתקיים לאחר האסיפה , לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית

, מינויו מחדש של מר אלי אלרואי. הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש

כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או 

 לדוח 3לפרטים נוספים ראו סעיף : פרטים נוספים. שיודיע על הסכמתו לכך

וכן את ההצהרה של מר אלי , ב"המצ, המיידי בדבר זימון האסיפה השנתית

.אלרואי המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות31201720090821/12/2022עשות
ל החברה "למנכ (לא סחירות)אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות . 1

.מר אליהו דמרי
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

 למדיניות8'' בהתאם לס, מבנה ההוןבעדביטול הערך הנקוב של מניות החברה. 2מניות31201720090821/12/2022עשות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1180595021/12/2022בוליגו

 שנכללו בדוח התקופתי של 2021דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 

-2022-01: אסמכתא מספר) 2022 במרס 23 מיום 2021החברה לשנת 

033241)

דיוןדיון

מניות1180595021/12/2022בוליגו

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את . 2

כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון ' קסירר ושות

.לקבוע את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1180595021/12/2022בוליגו
לאשר את מינויו מחדש של מר איתי גורן לכהונה כדירקטור בחברה עד . 3

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180595021/12/2022בוליגו
לאשר את מינויו מחדש של מר אילן תמיר לכהונה כדירקטור בחברה עד . 4

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180595021/12/2022בוליגו
לאשר את מינויו מחדש של מר איל שלימק לכהונה כדירקטור בחברה עד . 5

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180595021/12/2022בוליגו
לאשר את מינויו מחדש של מר אורי רובין לכהונה כדירקטור בחברה עד . 6

.לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180595021/12/2022בוליגו
לכהונה כדירקטורית ' רותם ניר פוגץ' לאשר את מינויה מחדש של גב. 7

.בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1180595021/12/2022בוליגו
זן לכהונה כדירקטורית בחברה -חנה פרי' לאשר את מינויה מחדש של גב. 8

.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31ביום 
דיוןדיון

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור 

2021שירותים נוספים בשנת 
דיוןדיון

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור

כרואי החשבון ', מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות. 3

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של יום טוב סמיה כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 4

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של עודד רוזנברג כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 5

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של ערן מימון כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 6

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.הסתייגותנו הינה לאור כפל התפקידיםנגד

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של רפאל קסטן כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 7

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות10821142280622/12/2022אפולו פאוור
הארכת כהונתו של ליאור וידר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 8

לאסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

 מוצע לאשר מדיניות 2023-2025אישור מדיניות תגמול לחברה לשנים . 1

אשר  ("2023מדיניות תגמול : "להלן) 2023-2025תגמול לחברה לשנים 

 שאושרה על ידי האסיפה 2020-2022תחליף את מדיניות התגמול לשנים 

מדיניות : "להלן) 2019 בספטמבר 25הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 

, 2019 באוגוסט 20לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום  )("2020תגמול 

, "(2019דוח אסיפת ", 2019אסיפת  )"(2019-01-086743: 'אסמכתא מס

מדיניות התגמול המוצעת בסימון . ועודכנה לעניין סעיף ביטוח נושאי משרה

 על עדכוניה כאמור לעיל ונוסח נקי 2020שינויים ביחס למדיניות תגמול 

. לדוח הזימון' לאחר הטעמת השינויים המוצעים מצורפים בזה כנספח א

. לדוח1 ראו סעיף 2023לפרטים נוספים אודות מדיניות תגמול 

.מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירהבעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

עדכון תנאי כהונה והעסקה של ,  על סדר היום1בכפוף לאישור החלטה . 2

בהתאם , דירקטור ומבעלי השליטה בה, ל החברה"מר הראל ויזל מנכ

הארכת תוקף ההתקשרות עמו בשלוש שנים ; 2023למדיניות תגמול 

 לדוח2כמפורט בסעיף 

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

עדכון תנאי כהונה והעסקה של ,  על סדר היום1בכפוף לאישור החלטה . 3

בהתאם למדיניות , (ל רשת פוקס ישראל"בעל שליטה ומנכ)מר אסף ויזל 

הארכת תוקף ההתקשרות עמו בשלוש שנים כמפורט בסעיף ; 2023תגמול 

 לדוח2

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

עדכון תנאי כהונה והעסקה של ,  על סדר היום1בכפוף לאישור החלטה . 4

ל בתחום הרכש והלוגיסטיקה וקרוב של בעל "משנה למנכ)מר אלעד ורד 

הארכת תוקף ההתקשרות עמו ; 2023בהתאם למדיניות תגמול  (שליטה

 לדוח2בשלוש שנים כמפורט בסעיף 

.התנאים המוצעים הינם סביריםבעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

עדכון תנאי כהונה והעסקה של ,  על סדר היום1בכפוף לאישור החלטה . 5

מבו היוונית בישראל וקרובה של 'לית רשת ג"מנכ)פוקס -מיכל ריבקינד' הגב

הארכת תוקף ההתקשרות ; 2023בהתאם למדיניות תגמול  (בעל שליטה

 לדוח2עמו בשלוש שנים כמפורט בסעיף 

.התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוקבעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

הארכת תוקפו של כתב ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 6

 (ללא שינוי)ל ודירקטור ומבעלי השליטה בחברה "מנכ, שיפוי למר הראל ויזל

 לדוח3לשלוש שנים כמפורט בסעיף 

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

הארכת תוקפו של כתב ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 7

 (ללא שינוי) (ל רשת פוקס ומבעלי השליטה"מנכ)שיפוי למר אסף ויזל 

 לדוח3כמפורט בסעיף , לשלוש שנים

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

הארכת תוקפו של כתב ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 8

 (ללא שינוי)ל וקרובו של בעל שליטה "משנה למנכ, שיפוי למר אלעד ורד

 לדוח3כמפורט בסעיף , לשלוש שנים

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

הארכת תוקפו של כתב ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 9

מבו 'לית רשת ג"מיכל ריבקינד קרובה של בעל שליטה ומנכ' שיפוי לגב

 לדוח3כמפורט בסעיף , לשלוש שנים (ללא שינוי)היוונית בישראל 

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

הארכת תוקפו של ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 10

ללא )דירקטור לשעבר ומבעלי השליטה , כתב שיפוי למר אברהם פוקס

 לדוח3כמפורט בסעיף , לשלוש שנים (שינוי

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

הארכת תוקפו של ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 11

 (ללא שינוי)כתב שיפוי למר ישי פוקס דירקטור וקרובו של בעל שליטה 

 לדוח3כמפורט בסעיף , לשלוש שנים

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

בתו של מר הראל , ירדן ויזל' מוצע לאשר עדכון תנאי העסקתה של גב. 12

לאור קידומה , ומבעלי השליטה בחברה, ל החברה"דירקטור ומנכ, ויזל

 החל מחודש Sunglass Hutלית סחר של המותג "ומינויה לתפקיד סמנכ

 לדוח4בהתאם לתנאים וכמפורט בסעיף ,  שנים3ולמשך , 2022אוגוסט 

.התנאים המוצעים לה הינם סביריםבעד

מניות1087022132447622/12/2022פוקס

עדכון הגמול חודשי ,  לעיל1בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף . 13

 2023בהתאם למדיניות תגמול , ר דירקטוריון החברה"יו, למר אברהם זלדמן

. לדוח5כמפורט בסעיף 

.התגמול המוצע הינו סביר ביחס למקובל בשוקבעד

מניות643015231306722/12/2022נפטא
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

.2021בדצמבר 
דיוןדיון

מניות643015231306722/12/2022נפטא

כרואי החשבון המבקרים של , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין. 2

החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות643015231306722/12/2022נפטא
מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 3

השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות643015231306722/12/2022נפטא
מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות643015231306722/12/2022נפטא

מינוי מחדש של מר ברי סבג כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעל מומחיות . 5

חשבונאית ופיננסית ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגובה הגמול המזערי על פי 

-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)תקנות החברות 

2000

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

1 .To elect Lilach Asher Topilsky to serve as a member of the 

Board of Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until her successor is duly elected by the 

shareholders of the Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

2 .To elect Uri Botzer to serve as a member of the Board of 

Directors until the next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected by the shareholders of the 

Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

3 .To elect Ishay Davidi to serve as a member of the Board of 

Directors until the next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected by the shareholders of the 

Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

4 .To elect Karnit Goldwasser to serve as a member of the 

Board of Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until her successor is duly elected by the 

shareholders of the Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

5 .To elect Jonathan Hahn to serve as a member of the Board of 

Directors until the next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected by the shareholders of the 

Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

6 .To elect Lilach Payorski to serve as a member of the Board of 

Directors until the next annual general meeting of shareholders 

and until her successor is duly elected by the shareholders of the 

Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

7 .To elect Leon Recanati to serve as a member of the Board of 

Directors until the next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected by the shareholders of the 

Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

8 .To elect Prof. Ari Shamiss to serve as a member of the Board 

of Directors until the next annual general meeting of 

shareholders and until his successor is duly elected by the 

shareholders of the Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

9 .To elect David Tsur to serve as a member of the Board of 

Directors until the next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly elected by the shareholders of the 

Company.

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

10 .To approve the grant of options to each of the director 

nominees, subject to their respective election as directors under 

Proposal 1.

בעד
 4.2.9'' בהתאם לס, תגמול הוני לדירקטורים ודחצים

למדיניות

מניות109411978723022/12/2022קמהדע
11 .To approve the grant of options to Mr. Amir London, the 

Company’s Chief Executive Officer.
בעד

 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

12 .To approve the Company’s entering into an indemnification 

and exculpation agreement with Mr. Uri Botzer, subject to his 

election as a director under Proposal 1.

בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם , למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה

 למדיניות13'' לס

מניות109411978723022/12/2022קמהדע
13 .To amend and readopt the Company’s Compensation Policy 

for Executive Officers and Compensation Policy for Directors.
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

14 .To approve the adoption of the U.S. Taxpayers Appendix to 

the Kamada Ltd. 2011 Israeli Share Award Plan, for U.S. tax 

purposes.

בעד
 4.2.5'' בהתאם לס, משתנה הוני, תגמול בכירים

למדיניות

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

15 .To ratify and approve the reappointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp; Young 

Global, as the Company’s independent registered public 

accountants for the year ending December 31, 2022 and for 

such additional period until the Company’s next annual general 

meeting of shareholders.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות109411978723022/12/2022קמהדע

16 .Review and discussion of the consolidated financial 

statements of the Company for the year ended December 31 ,

2021.

דיוןדיון

מניות621011115826522/12/2022קרור

 לדוח 1.1כמפורט בסעיף , לאמץ ולאשר את מנגנון חלוקת הפרמיות. 1

תום התוקף של ההסדר ) 20.4.2023העסקה לתקופה שתחילתה ביום 

31.12.2025וסיומה ביום  (הנוכחי

בעד

 למדיניות 7'' בהתאם לס, עסקאות עם בעלי עניין

 13'' בהתאם לס, ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות621011115826522/12/2022קרור

, ר דירקטוריון החברה"לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו

, כמפורט בדוח העסקה, ספנות, שבין החברה לבין בעלת השליטה בחברה

 (תום התוקף של ההסדר הנוכחי) 20.4.2023לתקופה שתחילתה ביום 

31.12.2025וסיומה ביום 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות801179993022/12/2022בריח-רב
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

.2021 בדצמבר 31
דיוןדיון

מניות801179993022/12/2022בריח-רב
לתקופת , ר הדירקטוריון שמואל דונרשטיין"אישור חידוש מינויו של יו. 2

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות801179993022/12/2022בריח-רב
לתקופת כהונה , אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר עומר דונרשטיין. 3

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות801179993022/12/2022בריח-רב
לתקופת כהונה נוספת , אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר יהודה שגב. 4

.עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות801179993022/12/2022בריח-רב

, מילוא (רוני)מר רון  (הבלתי תלוי)אישור חידוש מינויו של הדירקטור . 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות801179993022/12/2022בריח-רב
לתקופת כהונה נוספת , אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר דוד גרנות. 6

.עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות801179993022/12/2022בריח-רב

כרואה החשבון , רואי חשבון, (BDO)אישור חידוש מינויו של זיו האפט . 7

המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות755017404727822/12/2022אקויטל
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

2021בדצמבר 
דיוןדיון

מניות755017404727822/12/2022אקויטל

כרואי החשבון המבקרים של , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין. 2

החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון 

החברה לקבוע את שכרם

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות755017404727822/12/2022אקויטל
מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 3

השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות755017404727822/12/2022אקויטל
מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות755017404727822/12/2022אקויטל

כדירקטורית בלתי תלויה בחברה  (פלק)תרי ניסן ' מינוי מחדש של גב. 5

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגובה 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )הגמול המזערי על פי תקנות החברות 

2000-ס"התש, (חיצוני

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות126011551429722/12/2022גי סיטי

דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה : הנושא. 1

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של : פרטים. החשבון המבקר

 ודיווח על שכרו של רואה 2021 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

ניתן לעיין בדוח התקופתי של . 2021החשבון המבקר של החברה לשנת 

ובכללו הדוחות ) 2022 במרץ 23 שפורסם ביום 2021החברה לשנת 

-2022-01: אסמכתא' מס )(הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך , "(הדוח התקופתי: "להלן )(033577

- ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלwww.isa.gov.ilבכתובת 

לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם . www.tase.co.ilמ בכתובת "אביב בע

 לדוח 5.3 ראו סעיף 2021לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 

.הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדוח התקופתי

דיוןדיון

מניות126011551429722/12/2022גי סיטי

מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע : הנושא. 2

, גבאי את קסירר, פורר, מינוי מחדש של משרד קוסט: פרטים. את שכרו

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את , כרואה חשבון מבקר של החברה

ועדת הביקורת והמאזן של החברה , בהתאם להוראות חוק החברות. שכרו

, המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט

למעט כרואי חשבון . כרואה חשבון מבקר לחברה, גבאי את קסירר, פורר

גבאי את , פורר, לקוסט, ומעת לעת כיועצים בהיקף לא מהותי, מבקרים

. או עם חברות בת פרטיות שלה/קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו

, למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה: ההחלטה המוצעת

גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע , פורר, משרד קוסט

.את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות126011551429722/12/2022גי סיטי

, ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש של מר אהוד ארנון: הנושא. 3

בין , בהסתמך, להערכת דירקטוריון החברה: פרטים. כדירקטור בחברה

לדוח זימון ' המצורפת כנספח א, על הצהרת הכשירות שמסר לחברה, היתר

כמשמעותה , מר ארנון הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, האסיפה

ובתקנות  ("חוק החברות: "להלן) 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות240בסעיף 

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )החברות 

תקנות : "להלן )2005-ו"התשס, (ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

, מר ארנון הינו דירקטור מומחה, כפועל יוצא. ("המומחיות והכשירות

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)כהגדרתו בתקנות החברות 

מינויו מחדש של מר ארנון הינו בהתאם . ("תקנות הגמול") 2000-ס"תש

לפרטים אודות מר ארנון . להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה

נכון למועד . בדוח התקופתי'  בפרק ד26ראו תקנה  (לרבות השכלתו וניסיונו)

לא חלו שינויים בפרטיו של מר ארנון כפי שהם מובאים במסגרת הדיווח , זה

הדירקטורים . בדוח התקופתי'  בפרק ד26המיידי כאמור ובמסגרת תקנה 

שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם ממלאים תפקיד נוסף , המכהנים בחברה

זכאים לגמול שנתי וגמול ה, ואינם נמנים עם בעלי השליטה בה

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע חוסר שביעות רצון חלק 

.מהמחזיקים ביחס לתפקוד הדירקטוריון

מניות126011551429722/12/2022גי סיטי

ר דירקטוריון "בעל השליטה וסגן יו, מינוי מחדש של מר חיים כצמן: הנושא. 4

, בהסתמך, להערכת דירקטוריון החברה: פרטים. כדירקטור בחברה, החברה

לדוח ' המצורפת כנספח א, על הצהרת הכשירות שמסר לחברה, בין היתר

כמשמעותה , מר כצמן הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, זימון האסיפה

מר , כפועל יוצא.  לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות240בסעיף 

מינויו מחדש . כהגדרתו בתקנות תקנות הגמול, כצמן הינו דירקטור מומחה

של מר כצמן הינו בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של 

 26ראו תקנה  (לרבות השכלתו וניסיונו)לפרטים אודות מר כצמן . החברה

לא חלו שינויים , נכון למועד זה. בדוח התקופתי (פרטים נוספים)' בפרק ד

בפרטיו של מר כצמן כפי שהם מובאים במסגרת הדיווח המיידי כאמור 

לפירוט . בדוח התקופתי (פרטים נוספים)'  בפרק ד26ובמסגרת תקנה 

וכן )הביטוח והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה , הסדרי הפטור

הביטוח והשיפוי להם זכאי מר כצמן בגין כהונתו , הסדרי הפטור, התגמולים

ראו , (כדירקטור בחברה ובגין כהונתו בתפקידים נוספים בחברה ובקבוצה

 במרץ 10בדוח התקופתי וכן דוחות מיידיים מיום ' א בפרק ד29- ו21תקנות 

 במרץ25ומיום  (2019-01-020320: אסמכתה) 2019

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע חוסר שביעות רצון חלק 

.מהמחזיקים ביחס לתפקוד הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות126011551429722/12/2022גי סיטי

. זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי מחדש של גב: הנושא. 5

על הצהרת , בין היתר, בהסתמך, להערכת דירקטוריון החברה: פרטים

כהן ' גב, לדוח זימון האסיפה' המצורפת כנספח א, הכשירות שמסרה לחברה

 לחוק 240כמשמעותה בסעיף , הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

כהן נחשבת ' גב, כפועל יוצא. החברות ובתקנות המומחיות והכשירות

' מינויה מחדש של גב. כהגדרתו בתקנות תקנות הגמול, לדירקטור מומחה

לפרטים . כהן הינו בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה

בדוח '  בפרק ד26ראו תקנה  (לרבות השכלתה וניסיונה)כהן ' אודות גב

למעט , כהן' לא חלו שינויים בפרטיה של גב, נכון למועד זה. התקופתי

, הדירקטורים המכהנים בחברה.  לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף 

שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם ממלאים תפקיד נוסף ואינם נמנים עם 

גמול "זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה, בעלי השליטה בה

השנתי שניתן לשלם לדירקטור מומחה כמפורט בתקנות הגמול וכן " המירבי

כמפורט בתקנות , לגמול בגין השתתפות בישיבה בגובה הסכום הקבוע

כפי , שיקבעו בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, הגמול

לפרטים בדבר הגמול המשולם למר ארנון ראו בסעיף . שתהיה מעת לעת

 ל1.3

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע חוסר שביעות רצון חלק 

.מהמחזיקים ביחס לתפקוד הדירקטוריון

מניות126011551429722/12/2022גי סיטי

. מינוי מחדש של מר אביעד ערמוני כדירקטור בלתי תלוי בחברה: הנושא. 6

על הצהרת , בין היתר, בהסתמך, להערכת דירקטוריון החברה: פרטים

מר , לדוח זימון האסיפה' המצורפת כנספח א, הכשירות שמסר לחברה

 240כמשמעותה בסעיף , ערמוני הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

מר ערמוני הינו , כפועל יוצא. לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות

מינויו מחדש של מר . כהגדרתו בתקנות תקנות הגמול, דירקטור מומחה

. ערמוני הינו בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה

'  בפרק ד26ראו תקנה  (לרבות השכלתו וניסיונו)לפרטים אודות מר ערמוני 

לא חלו שינויים בפרטיו של מר ערמוני כפי , נכון למועד זה. בדוח התקופתי

'  בפרק ד26שהם מובאים במסגרת הדיווח המיידי כאמור ובמסגרת תקנה 

שאינם , הדירקטורים המכהנים בחברה. בדוח התקופתי (פרטים נוספים)

דירקטורים חיצוניים ואינם ממלאים תפקיד נוסף ואינם נמנים עם בעלי 

" גמול המירבי"זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה, השליטה בה

השנתי שניתן לשלם לדירקטור מומחה כמפורט בתקנות הגמול וכן לגמול 

כפי , כמפורט בתקנות הגמול, בגין השתתפות בישיבה בגובה הסכום הקבוע

כפי שתהיה מ, שיקבעו בהתאם לדרגתה של החברה, שיהיו מעת לעת

נגד
הסתייגותנו הינה על רקע חוסר שביעות רצון חלק 

.מהמחזיקים ביחס לתפקוד הדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות126011551429722/12/2022גי סיטי

המכהן כדירקטור , אישור תנאי כהונתו של מר אביעד ערמוני: הנושא. 7

 G City Europe Limited- בגין כהונתו כדירקטור רגיל ב, בלתי תלוי בחברה

 בפרק 26ראו תקנה  ("מר ערמוני: "להלן)לפרטים אודות מר אביעד ערמוני 

-2022: אסמכתא' מס) 2022 במרץ 23כפי שפורסם ביום , לדוח התקופתי' ד

אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך , "(הדוח התקופתי )"(01-033577

לפרטים אודות הגמול לו זכאי מר ערמוני בגין כהונתו כדירקטור . ההפניה

אשר המידע , לדוח התקופתי'  בפרק ד21לתקנה ' בחברה ראו סעיף יא

זכאי מר ערמוני לכיסוי חבותו , כמו כן. הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה

כמפורט , בביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן להתחייבות לפטור ושיפוי

אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך , א לדוח התקופתי29בתקנה 

 מונה מר ערמוני לכהונה כדירקטור של חברה בת 2022בחודש יוני . ההפניה

 הפעילה במרכז G City Europe Limited, בבעלות מלאה של החברה

מוצע לאשר תשלום גמול בגין כהונתו . ("י אירופה'ג: "להלן)ובמזרח אירופה 

עניינים ) לתקנות החברות 2בהתאם לקבוע בתקנה , י אירופה'בדירקטוריון ג

בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו של , 2006-ז"תשס, (שאינם מהווים זיקה

.כמוצע להלן, י אירופה'מר ערמוני בג

נגד
לאור הסתייגותנו ממינויו מחדש אנו מסתייגים גם 

.מהתנאים המוצעים

בעדמינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברה. 1מניות11098920318169222/12/2022ריט 
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה. 2מניות11098920318169222/12/2022ריט 
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדגביש כדירקטור בחברה (קותי)מינוי מחדש של יקותיאל . 3מניות11098920318169222/12/2022ריט 
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של עופר ארדמן כדירקטור בחברה. 4מניות11098920318169222/12/2022ריט 
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של נילי קלי כדירקטורית בחברה. 5מניות11098920318169222/12/2022ריט 
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות11098920318169222/12/2022ריט 
מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את . 6

שכרם
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

דיוןדיון2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 7מניות11098920318169222/12/2022ריט 

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

1 .Re-election of the following nominee to the Board of Directors 

to serve as director of the Company until the next annual general 

meeting of shareholders of the Company: Guy Bernstein.

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

2 .Re-election of the following nominee to the Board of Directors 

to serve as director of the Company until the next annual general 

meeting of shareholders of the Company: Roni Al Dor.

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

3 .Re-election of the following nominee to the Board of Directors 

to serve as director of the Company until the next annual general 

meeting of shareholders of the Company: Eyal Ben-Chelouche.

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

4 .Re-election of the following nominee to the Board of Directors 

to serve as director of the Company until the next annual general 

meeting of shareholders of the Company: Yacov Elinav.

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

5 .Re-election of the following nominee to the Board of Directors 

to serve as director of the Company until the next annual general 

meeting of shareholders of the Company: Uzi Netanel.

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

6 .Re-election of the following nominee to the Board of Directors 

to serve as director of the Company until the next annual general 

meeting of shareholders of the Company: Naamit Salomon.

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

7 .Approval of the Company’s Consolidated Balance Sheets as 

of December 31, 2021 and the related Consolidated Statements 

of Operations (profit and loss account) and Cash Flows for the 

year then ended.

בעד

בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

בהתאם ,  למדיניות מינוי רואה חשבון מבקר16'' לס

 למדיניות14'' לס

מניות1087659298490122/12/2022סאפיינס

8 .Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & 

Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as independent 

public accountants to audit the accounts of the Company for the 

year ending December 31, 2022, and authorization of the Board 

of Directors to fix their remuneration in accordance with the 

volume and nature of their services, or to delegate to the Audit 

Committee of the Board to do so.

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברנגדהארכה ועדכון מדיניות התגמול של החברה. 1מניות1081686226600122/12/2022סאמיט

מניות1081686226600122/12/2022סאמיט
מר זוהר , ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה"אישור מחדש של גמול ליו. 2

לוי
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסעברנגד

מניות1181643025/12/2022אלומה

: להלן) Tamares Holdings Sweden ABהתקשרות הקרן בהסכם עם . 1

"THS")  לרכישת מלוא חלקה שלTHS מיליון 40 בטמרס בתמורה לסך של 

אשר תשולם חציה במזומן וחציה באמצעות הנפקת , ב"דולר ארה

. מניות רגילות של הקרן לניצעת במסגרת הצעה פרטית חריגה51,764,706

.אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת הקרןבעד

מניות73001071514425/12/2022צור
לתקופת , יק'מר יוסי קוצ, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו. 1

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות73001071514425/12/2022צור
לתקופת , שנידמן (מוקי)מר משה , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 2

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות73001071514425/12/2022צור
לתקופת כהונה , מר דורון שנידמן, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 3

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות73001071514425/12/2022צור
לתקופת , פרופסור דני בן שחר, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 4

.כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות73001071514425/12/2022צור

לתקופת , מר אברהם ניסנקורן, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 5

כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.ב" לדוח הזימון המצ1.5וכן את תנאי כהונתו כמפורט בסעיף , החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות73001071514425/12/2022צור

, מר ירום אריאב, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי. 6

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות73001071514425/12/2022צור

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

 ולתקופה שעד האסיפה 2022כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות73001071514425/12/2022צור
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 8

.שצורפו לדוח התקופתי, 2021 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיוןדיון

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה
ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו

2021 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
דיוןדיון

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

, המכהן כדירקטור בחברה, (ר הדירקטוריון"יו)מינויו של מר יהודה שגב . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

לתקופת כהונה , המכהן כדירקטור בחברה, מינויו של מר הראל שפירא. 3

כמפורט , נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון2בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

.בדירקטוריון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

לתקופת כהונה , המכהן כדירקטור בחברה, מינויו של מר ישראל שפירא. 4

כמפורט , נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון2בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

.בדירקטוריון

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

לתקופת כהונה , המכהן כדירקטור בחברה, מינויו של מר גיל שפירא. 5

כמפורט , נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון2בסעיף 

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של דירקטורים 

.שהינם בני משפחה

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

לתקופת כהונה נוספת עד , המכהן כדירקטור בחברה, מינויו של חן שפירא. 6

 לדוח 2כמפורט בסעיף , לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.הזימון

נגד
הסתייגותנו הינה לאור שיעור גבוה של בני משפחה 

.בדירקטוריון

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

המכהנת , (דירקטורית בלתי תלויה)עינת צפריר ' מינוייה מחדש של הגב. 7

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית , כדירקטורית בחברה

. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

, (דירקטורית בלתי תלויה)' אריאלה לזרוביץ' אישור מינוי של הגב. 8

לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית , המכהנת כדירקטורית בחברה

. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1133875466471325/12/2022שפיר הנדסה

' אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 9

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

. לדוח הזימון3כמפורט בסעיף , הבאה של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות109404476322725/12/2022ן"אלקטרה נדל

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה . 1

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה . 2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

 באתר ההפצה של רשות 2022 במרס 1 אשר פורסם ביום 2021לשנת 

מ "אביב בע-ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

.(2022-01-020472: אסמכתא מספר)

דיוןדיוןדיון

מניות109404476322725/12/2022ן"אלקטרה נדל
קוסט פורר גבאי את – מינוי של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג . 2

.קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109404476322725/12/2022ן"אלקטרה נדל
מינוי מחדש של מר גיל רושינק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 3

.באותם תנאי כהונה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109404476322725/12/2022ן"אלקטרה נדל
מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

.נוספת באותם תנאי כהונה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109404476322725/12/2022ן"אלקטרה נדל
מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

.נוספת באותם תנאי כהונה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109404476322725/12/2022ן"אלקטרה נדל
מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת . 6

.כהונה נוספת באותם תנאי כהונה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1172840026/12/2022קוויקליזארד

הכולל בין היתר את , 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב 

ענייני החברה

דיוןדיוןדיון

מניות1172840026/12/2022קוויקליזארד

ח המבקר של "כרו (KPMG)אישור המשך כהונתו של משרד סומך חייקין . 2

, 2021ודיווח על שכרו לשנת , עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, החברה

וכן להסמיך את דירקטוריון החברה , אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה

.לקבוע את שכרו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעד.אישור מינויו מחדש של מר ישי קב כדירקטור בחברה. 3מניות1172840026/12/2022קוויקליזארד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.אישור מינויו מחדש של מר אברי קציר כדירקטור בחברה. 4מניות1172840026/12/2022קוויקליזארד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.גילי הרט' אישור מינויה מחדש של הגב. 5מניות1172840026/12/2022קוויקליזארד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
, ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש של מר צביקה אפרים יוכמן. 1

.כדירקטור בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעד.מינוי מחדש של מר אמיר ארבן כדירקטור בחברה. 2מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר ניר דגן כדירקטור בחברה. 3מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר יצחק הלל כדירקטור בחברה. 4מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר זאב בינמן כדירקטור בחברה. 5מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר קובי שלום כדירקטור בחברה. 6מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעד.מינוי מחדש של מר אליעזר אורי סירקיס כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 7מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ
 PWC Israelמשרד , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 8

.קסלמן וקסלמן רואי חשבון
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

דיוןדיוןדיון.2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 9מניות1182484026/12/2022אייקון גרופ

דיוןדיוןדיון2021הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי
עד תום האסיפה , למנות מחדש את מר עופר ינאי כדירקטור בחברה. 2

הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי
עד תום האסיפה הכללית , למנות מחדש את מר יוני טל כדירקטור בחברה. 3

השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי
עד תום , יונית פרטוק כדירקטורית בחברה' למנות מחדש את הגב. 4

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי
עד תום האסיפה , למנות מחדש את מר צבי לוין כדירקטור בחברה. 5

הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי
עד לתום , למנות מחדש את מר משה בר סימן טוב כדירקטור בחברה. 6

האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי
עד לתום האסיפה , למנות מחדש את מר אורי אורבך כדירקטור בחברה. 7

השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי
כרואי החשבון , (BDO)למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט . 8

המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי

, דפנה כהן' לרבות תנאי כהונתה של הגב, לאשר את מינויה מחדש. 9

לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה , כדירקטורית חיצונית בחברה

במועד האסיפה הכללית

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות1170877026/12/2022נופר אנרגי

, ה דפנה כהן"ה, לדירקטורים, לאשר מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי. 10

בנוסח , משה בר סימן טוב ואורי אורבך, צבי לוין, יונית פרטוק, גילי כהן

לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ב"המצ

נגד
, ופטור לדירקטורים ונושאי משרה, שיפוי, ביטוח

 למדיניות13'' בהתאם לס

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

.2021בדצמבר 
דיוןדיוןדיון

מניות113155649222926/12/2022סקייליין

, (Deloitte)' בריטמן אלמגור זהר ושות, למנות את משרד רואי החשבון. 2

לכהונה כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית 

השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

.המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורתבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.אנו מוצאים את התיקון כמקובלבעדתיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 3מניות113155649222926/12/2022סקייליין

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
עד תום האסיפה הכללית , לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת. 4

של מר שמשון מרפוגל, השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
עד תום האסיפה הכללית , לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת. 5

של מר אמיר תמרי, השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
עד תום האסיפה הכללית , לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת. 6

של מר עודד סתר, השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
עד תום האסיפה הכללית , לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת. 7

של מר אלון וקסמן, השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
עד תום האסיפה הכללית , לאשר את מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת. 8

קרת (מודי)של מר מרדכי , השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
עד תום האסיפה הכללית , לאשר את מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת. 9

רוחמה אברהם' של גב, השנתית הבאה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות113155649222926/12/2022סקייליין
עד תום האסיפה , לאשר את מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת. 10

לנה שרמן' של גב, הכללית השנתית הבאה
הורד מסדר היוםהורד מסדר היום

מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
מתן התחייבות לשיפוי למר גיא גורן המכהן כדירקטור בדירקטוריון . 1

החברה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגדמתן התחייבות לפטור למר גורן המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה. 2מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

דיוןדיוןדיון2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 3מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח על שכרו. 4מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה

בעדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יצחק ארבוב כדירקטור בחברה. 5מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר זיו יעקובי כדירקטור בחברה. 6מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גברת רונית חיימוביץ כדירקטורית . 7

בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר גיא גורן כדירקטור בחברה. 8מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גברת נעמי אנוך כדירקטורית בלתי . 9

תלויה בחברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
רון , (צ"דח)אילן בצרי , (ת"דב)ה נעמי חנוך "מתן התחייבות לשיפוי לה. 10

(צ"דח)ארזי 
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1184902026/12/2022אקרו קבוצה
רון , (צ"דח)אילן בצרי , (ת"דב)ה נעמי חנוך "מתן התחייבות לפטור לה. 11

(צ"דח)ארזי 
נגד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות23801424088226/12/2022ממן

' ב כנספח א"לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה המצ. 1

וזאת לתקופה של שלוש שנים , לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית

החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות23801424088226/12/2022ממן
בתוקף , ל החברה"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עופר בלוך כמנכ

2022 בספטמבר 21החל מיום 
 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה. 1מניות1170216027/12/2022פולירם

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.מינוי מחדש של מר אמיר וידמן כדירקטור בחברה. 2מניות1170216027/12/2022פולירם

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמינוי מחדש של מר עמית רגב כדירקטור בחברה. 3מניות1170216027/12/2022פולירם

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.שלמה שגב כדירקטור בחברה' מינוי מחדש של דר. 4מניות1170216027/12/2022פולירם

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד.נלי שוורץ כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' מינוי מחדש של גב. 5מניות1170216027/12/2022פולירם

בעד. זיו האפטBDO, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 6מניות1170216027/12/2022פולירם
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1170216027/12/2022פולירם
 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 7

2021.
דיוןדיוןדיון

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה 

 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2021 בדצמבר 31ביום 

.2021בדצמבר 

דיוןדיוןדיון

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

גבאי את , פורר, אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט. 2

כרואי החשבון ' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' קסירר ושות

שתסתיים במועד )המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת 

אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון 

.(מבקרים לחברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

לרבות הדירקטורים שימונו , להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה. 3

לעניין זה ראו האמור )דירקטורים  (8)במסגרת אסיפה זו לא יעלה על שמונה 

.( לדוח המיידי12בסעיף 

.אנו מוצאים את גודל הדירקטוריון כמקובלבעד

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

 (ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו)בחירה ומינוי של מר חיים סאמט . 4

לתקופת כהונה אשר תחל , (שאינו דירקטור חיצוני)לכהונה כדירקטור רגיל 

במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית 

.בכפוף להוראות תקנון החברה, של החברה הבאה של החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

שאינה )ורדה אלשייך לכהונה כדירקטורית רגילה ' בחירה ומינוי של הגב. 5

לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה , (דירקטורית חיצונית

הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של 

.בכפוף להוראות תקנון החברה, החברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

מרגליות לכהונה כדירקטורית  (מלי)חנה מזל ' בחירה ומינוי של הגב. 6

לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור , (שאינה דירקטורית חיצונית)רגילה 

האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה 

.בכפוף להוראות תקנון החברה, הבאה של החברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

שאינה )מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה ' בחירה ומינוי של הגב. 7

לתקופת כהונה אשר , (סווגה כדירקטורית בלתי תלויה, דירקטורית חיצונית

תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית 

.בכפוף להוראות תקנון החברה, השנתית של החברה הבאה של החברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

אלרוב - מועמד שהוצע על ידי בעל מניות )בחירה ומינוי של מר דוד גרנות . 8

, (שאינו דירקטור חיצוני)לכהונה כדירקטור רגיל  (מ"ן ומלונאות בע"נדל

לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד 

בכפוף להוראות , האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה

.תקנון החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

- מועמד שהוצע על ידי בעל מניות )בחירה ומינוי של מר אהרון פוגל . 9

שאינו דירקטור )לכהונה כדירקטור רגיל  (מ"ן ומלונאות בע"אלרוב נדל

לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים , (חיצוני

בכפוף , במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה

.להוראות תקנון החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח

מועמד שהוצע על ידי )אברמוביץ  (משה)בחירה ומינוי של מר מוקי . 10

חברות , מ"מ ומונסטון השקעות בע"בע (2019. א.ל)לפידות השקעות 

שאינו דירקטור )לכהונה כדירקטור רגיל  (בבעלות מלאה של מר איל לפידות

לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים , (חיצוני

בכפוף , במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה

.להוראות תקנון החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות224014319578527/12/2022כלל עסקי ביטוח
אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח המצורף . 11

.א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , כנספח לדוח המיידי
.מדיניות התגמול נמצאה על ידנו כסבירהבעד

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31
דיוןדיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

בעד.מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 2מניות54301720695927/12/2022כנפיים
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 3

.למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה . 4

.נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  (יודי)מינוי מחדש של יהודה . 5

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 6

.למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
מינוי מחדש של סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה . 7

.נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
מינוי מחדש של נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 8

.למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות54301720695927/12/2022כנפיים
מינוי מחדש של אמנון בן עמי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 9

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירהבעדעדכון והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 10מניות54301720695927/12/2022כנפיים



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנובעדהארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. 11מניות54301720695927/12/2022כנפיים

מניות1170893027/12/2022פיננסים-מניף
מינויו מחדש של מר גיא שמיר המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון . 1

האסיפה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170893027/12/2022פיננסים-מניף
מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ המכהן כדירקטור בחברה במועד . 2

זימון האסיפה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170893027/12/2022פיננסים-מניף
אלפרט המכהנת כדירקטורית בחברה -מינויה מחדש של גברת הילה חימי. 3

במועד זימון האסיפה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170893027/12/2022פיננסים-מניף
מינויו מחדש של מר רונן ישראל המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 4

במועד זימון האסיפה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170893027/12/2022פיננסים-מניף
מינויה מחדש של גברת ארנה אלמוג המכהנת כדירקטורית בחברה . 5

במועד זימון האסיפה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1170893027/12/2022פיננסים-מניף

משרד רואי , הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 6

כרואה החשבון המבקר של , (Deloitte)' החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות

עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת , החברה

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

דיוןדיוןדיון2021דיון בדוח התקופתי לשנת . 7מניות1170893027/12/2022פיננסים-מניף

מניות1101534122936127/12/2022סלקום
דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון 

.2021 בדצמבר 31על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1101534122936127/12/2022סלקום
אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר 

.2021רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1101534122936127/12/2022סלקום
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 3

נטלי משען זכאי' גב- שאינם דירקטורים חיצוניים , החברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1101534122936127/12/2022סלקום
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 4

.מר גוסטבו טרייבר - שאינם דירקטורים חיצוניים , החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1101534122936127/12/2022סלקום
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 5

.מר ערן שנער- שאינם דירקטורים חיצוניים , החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1101534122936127/12/2022סלקום
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 6

.מר מיכאל יוסף זלקינד- שאינם דירקטורים חיצוניים , החברה
נגד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הנמוך מהסף 

.הנדרש על ידנו

מניות1101534122936127/12/2022סלקום
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 7

מר ברוך יצחק- שאינם דירקטורים חיצוניים , החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31
דיוןדיוןדיון

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 2מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים
מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 3

.למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים
מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה . 4

.נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים
מינוי מחדש של סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה . 5

.נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים
מינוי מחדש של אמנון מרחב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 6

.למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים
מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד . 7

.למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעדאישור והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 8מניות114131622095827/12/2022גלובל כנפיים

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד למדיניות התגמול של החברה7.4תיקון סעיף . 1מניות1166917027/12/2022סופרגז אנרגיה

מניות108075365950028/12/2022אילקס מדיקל

ר "המכהן כיו)ר משה בן שאול "ד, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 1

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי , (הדירקטוריון

.המניות של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108075365950028/12/2022אילקס מדיקל
לתקופת כהונה , מר דניאל וקנין, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 2

.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות108075365950028/12/2022אילקס מדיקל

אופן 'מר הוגו צ, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי. 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות , ריקרדו

.של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108075365950028/12/2022אילקס מדיקל

א 267לאשר מחדש את מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף . 4

 בינואר 1 שנים החל מיום 3לתקופה של , לרבות עדכונה, לחוק החברות

2023.

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסבעד

מניות108075365950028/12/2022אילקס מדיקל

כמשרד , רואי חשבון, לאשר את חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן. 5

לתקופה נוספת שעד האסיפה השנתית , רואה החשבון המבקר של החברה

.הבאה של בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

דיוןדיוןדיון.2021,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום . 6מניות108075365950028/12/2022אילקס מדיקל

מניות390013798170428/12/2022אלוני חץ
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2021.
דיוןדיוןדיון

מניות390013798170428/12/2022אלוני חץ

רואה החשבון הקיים )' מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות

כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד , (של החברה

למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון 

2021בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

בעדמינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 3מניות390013798170428/12/2022אלוני חץ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 4מניות390013798170428/12/2022אלוני חץ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאדוה שרביט כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 5מניות390013798170428/12/2022אלוני חץ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדבחברה (בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור . 6מניות390013798170428/12/2022אלוני חץ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדבחברה (בלתי תלויה)מיה ליקוורניק כדירקטורית ' מינוי מחדש של הגב. 7מניות390013798170428/12/2022אלוני חץ
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

דיוןדיוןדיון2021חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת "דיון והצגת הדומניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

קוסט פורר , למנות מחדש את משרד רואי החשבון המבקר של החברה. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה , גבאי את קסירר

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את , הכללית השנתית הבאה של החברה

.שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

, ר דירקטוריון בחברה"המכהן כיו, למנות מחדש את מר יהודה כהן. 3

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר אילן אופיר. 4

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר אילן אשל. 5

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר יעקב קרני. 6

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

לתקופת כהונה , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר יעקב שן. 7

נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של 

.החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

, המכהנת כדירקטור בחברה, עינת אפשטיין' למנות מחדש את הגב. 8

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

לתקופת , המכהנת כדירקטור בחברה, ענת שילה' למנות מחדש את הגב. 9

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

לתקופת , המכהן כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר שאול גור. 10

כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית 

.הבאה של החברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

המכהן כדירקטור בלתי תלוי , למנות מחדש את מר שאול אשכנזי. 11

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד , בחברה

.האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, למנות מחדש את מר דורון הראל. 12

לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה 

.השנתית הבאה של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

, עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר מינויה מחדש של גב. 13

 (3)לתקופת כהונה נוספת בת שלוש , לחוק החברות (א)245בהתאם לסעיף 

.2023 בפברואר 14שתחילתה עם מועד סיום כהונתה הראשונה ביום , שנים

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

, איריס פיין כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר מינויה מחדש של גב. 14

 (3)לתקופת כהונה נוספת בת שלוש , לחוק החברות (א)245בהתאם לסעיף 

.2023 במרץ 29שתחילתה עם מועד סיום כהונתה הראשונה ביום , שנים

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109193324065028/12/2022גולן פלסטיק

לדוח ' לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ד. 15

לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו , זימון האסיפה

קיבוץ שער הגולן יש עניין – אשר לבעל השליטה בחברה , מעת לעת, בעתיד

 עד ליום 1.8.20222לתקופה בת שלוש שנים מיום , אישי בשיפויים

31.7.2025.

בעד
 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות4240102922928/12/2022בליץ

הכולל בין היתר את , 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב 

כפי שפורסמו על , 2021 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

(2022-01-040864: אסמכתא' מס) 2022 במרץ 31ידי החברה ביום 

דיוןדיוןדיון

מניות4240102922928/12/2022בליץ

רואי חשבון כרואה - מינוי מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 2

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , החשבון המבקר של החברה

המניות של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות4240102922928/12/2022בליץ
ר "יו, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר דוד מחלב. 3

 בדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , הדירקטוריון
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות4240102922928/12/2022בליץ
ל "מנכ, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר רפאל מוזינסקי. 4

 בדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות4240102922928/12/2022בליץ
מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר רון ויסברג כמפורט בסעיף . 5

 בדוח זימון האסיפה2
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות4240102922928/12/2022בליץ
, מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה כדירקטורית בלתי תלויה. 6

 בדוח זימון האסיפה2שרית זאבי כמפורט בסעיף ' הגב
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות64201760812528/12/2022לפידות קפיטל
 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

2021בדצמבר 
דיוןדיוןדיון

מניות64201760812528/12/2022לפידות קפיטל

כמשרד רואה ' חייקין ושות-  סומךKPMGמינויו של משרד רואי החשבון . 2

החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בעבור פעולות , החברה

ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לחברה על ידי משרד רואי 

החשבון

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות64201760812528/12/2022לפידות קפיטל
מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום . 3

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות64201760812528/12/2022לפידות קפיטל
מינויו של מר אריאל שפיר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה . 4

הכללית השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות64201760812528/12/2022לפידות קפיטל
שלומית פן כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה ' מינויה של גב. 5

הכללית השנתית הבאה של החברה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות64201760812528/12/2022לפידות קפיטל
מינויו של מר אליהו קמר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה . 6

הכללית השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות64201760812528/12/2022לפידות קפיטל
מינויו של מר עמוס מר חיים כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה . 7

הכללית השנתית הבאה של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות74907725292328/12/2022אלרון

כדירקטור בחברה לתקופת , ר הדירקטוריון "יו, מינוי מחדש של מר דן הוז. 1

כמפורט , כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון1.1בסעיף 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות74907725292328/12/2022אלרון

נטלי משען זכאי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של גב. 2

כמפורט בסעיף , נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון1.1

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות74907725292328/12/2022אלרון

מינוי מחדש של מר איל אשד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת . 3

 לדוח 1.1כמפורט בסעיף , עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

.הזימון

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות74907725292328/12/2022אלרון

מן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת 'מינוי מחדש של מר שלום תורג. 4

כמפורט , כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

. לדוח הזימון1.1בסעיף 

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות74907725292328/12/2022אלרון

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

החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית 

, השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת

 1.2כמפורט בסעיף , לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים, ככל הנדרש

.לדוח הזימון

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות74907725292328/12/2022אלרון
, 2021דיווח לאסיפה שנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת . 6

. לדוח הזימון1.3כמפורט בסעיף 
דיוןדיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות74907725292328/12/2022אלרון
כמפורט , 2021דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת . 7

. לדוח הזימון1.4בסעיף 
דיוןדיוןדיון

דיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים. 1מניות226019312982128/12/2022מבנה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואי החשבון של החברה. 2מניות226019312982128/12/2022מבנה

מניות226019312982128/12/2022מבנה
לאשר את מינוי מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

.נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות226019312982128/12/2022מבנה
לאשר את מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת . 4

.כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות226019312982128/12/2022מבנה
לאשר את מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 5

.לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות226019312982128/12/2022מבנה
רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה ' לאשר את מינוי מחדש של גב. 6

.בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות226019312982128/12/2022מבנה
לאשר את מינוי מחדש של מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 7

.לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדאישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה. 8מניות226019312982128/12/2022מבנה
 13'' בהתאם לס, ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

מניות1183656029/12/2022בית בכפר
ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

.2021,  בדצמבר31ביום 
דיוןדיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1183656029/12/2022בית בכפר

, מר יניב בלושטיין (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1183656029/12/2022בית בכפר

, מר שלום יעקב (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.החברה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1183656029/12/2022בית בכפר
לאשר את חידוש מינויו של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 4

.עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1183656029/12/2022בית בכפר

' אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 5

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של בעלי המניות בחברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות110253223799229/12/2022חנן מור
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

2021 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיוןדיוןדיון

מניות110253223799229/12/2022חנן מור
כדירקטור בחברה , ר הדירקטוריון"מינוי מחדש של מר חנן מור המכהן כיו. 2

עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
נגד

החברה טרם העבירה שיעורי השתתפות של 

משכך . הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

.אנו מסתייגים ביחס למינויים מחדש

מניות110253223799229/12/2022חנן מור
, ל החברה ודירקטור בה"מינוי מחדש של מר אבי מאור המכהן כמנכ. 3

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
נגד

החברה טרם העבירה שיעורי השתתפות של 

משכך . הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

.אנו מסתייגים ביחס למינויים מחדש

מניות110253223799229/12/2022חנן מור
מינוי מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
נגד

החברה טרם העבירה שיעורי השתתפות של 

משכך . הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

.אנו מסתייגים ביחס למינויים מחדש

בעדח המבקר"מינוי מחדש של משרד רוה. 5מניות110253223799229/12/2022חנן מור
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובלבעדתיקון תקנון החברה והגדלת ההון הרשום. 6מניות110253223799229/12/2022חנן מור

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
קבלת הדוחות הכספים המבוקרים של החברה ודוח הדירקטוריון לשנה 

2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיוןדיוןדיון

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
מר  (שאינו דירקטור חיצוני)למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 2

חנן מלצר
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
מר  (שאינו דירקטור חיצוני)למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 3

שלמה אליהו
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
ר "ד (שאינו דירקטור חיצוני)למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 4

גבריאל פיקר
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
מר  (שאינו דירקטור חיצוני)למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 5

כרמי גילון
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
ר "ד (שאינו דירקטור חיצוני)למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 6

קרן בר חוה
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
מר  (שאינו דירקטור חיצוני)למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 7

אברהם דותן
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח
שאינו דירקטור )המכהן בחברה  (בלתי תלוי)למנות מחדש את הדירקטור . 8

.מר רון תור (חיצוני
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדר דירקטוריון החברה"למנות מחדש את מר חנן מלצר ליו. 9מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1081165401012129/12/2022מגדל ביטוח

למנות מחדש את המשרדים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר . 10

כרואי החשבון המבקרים המשותפים עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

שכרם ייקבע בידי הדירקטוריון בהתאם לתקנון . (בהתאם לדין)הבאה 

.החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין הדרושים לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות1180876029/12/2022פיימנט
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

.2021,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיוןדיוןדיון

מניות1180876029/12/2022פיימנט

, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, אישור מינוי מחדש של מר אורי שוקר. 2

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית 

.הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1180876029/12/2022פיימנט
לתקופת כהונה , כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר יניב גילאור. 3

.נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1180876029/12/2022פיימנט
לתקופת כהונה , כדירקטור בחברה, אישור מינוי מחדש של מר גיא יוחנן. 4

.נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1180876029/12/2022פיימנט

לתקופת , כדירקטורית בחברה, שרה גאני' אישור מינוי מחדש של הגב. 5

כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של 

כמפורט בסעיף , ובכלל זה לאשר את תנאי הכונה וההעסקה עבורה, החברה

. לדוח הזימון1.5

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1180876029/12/2022פיימנט

כרואה , רואי חשבון, גבאי את קסירר, פורר, חידוש מינויו של משרד קוסט. 6

החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

.של בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

.אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירהבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה. 1מניות11016667994829/12/2022אברא

מניות11016667994829/12/2022אברא
בכפוף , ל החברה"מנכ, אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר שי אוזון. 2

לאישור מדיניות התגמול המוצעת
.התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוקבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

כרואי החשבון  (סומך חייקין) KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 1

לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכה , המבקרים של החברה

.כמפורט בדוח הזימון, לקביעת שכרם

בעד
המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי 

.ביקורת לחברה

מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

ר "יו)ה יאיר סרוסי "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 2

עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור , (הדירקטוריון

.תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

החל ממועד קבלת , ה שי ויל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 3

אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית 

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הבאה ואישור תנאי כהונתו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

, ה איציק בצלאל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה. 4

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה 

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

ל "מנכ)ה גלעד יעבץ "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 5

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , (החברה

כמפורט בדוח זימון , האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

.האסיפה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

, ה צבי פורמן"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה. 6

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה 

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

לתקופת , מינוי מחדש של מר נעם ברימן המכהן כדירקטור חיצוני בחברה. 7

לרבות אישור , החל מתום תקופת כהונתו הנוכחית,  שנים3כהונה נוספת בת 

.כמפורט בדוח הזימון, תנאיו

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

דיוןדיוןדיון.2021הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת . 8מניות720011184694929/12/2022אנלייט אנרגיה

מניות40001039200629/12/2022דוניץ
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 .2021 בדצמבר 31
דיוןדיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות40001039200629/12/2022דוניץ
ר "המכהן כיו, מר ניסים אחיעזרא, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור

.2023 ביוני 30לתקופת כהונה נוספת ועד ליום , דירקטוריון החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200629/12/2022דוניץ
לתקופת כהונה , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר יעקב דוניץ. 3

.נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200629/12/2022דוניץ
לתקופת כהונה , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר מרדכי חן. 4

.נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200629/12/2022דוניץ
לתקופת כהונה , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר אריאל רוטר. 5

.נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200629/12/2022דוניץ
לתקופת כהונה , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר עמיר בירם. 6

.נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200629/12/2022דוניץ
לתקופת כהונה , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר שלמה גוטמן. 7

.נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200629/12/2022דוניץ

-יפעת סאמט' גב, לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה. 8

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , שליט

.המניות של החברה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות40001039200629/12/2022דוניץ

כהן ; amp&טבת , סבו, עידן, לאשר את חידוש מינויו של משרד הורוביץ. 9

וכן לאשר את מינויו , כרואה החשבון המבקר של החברה, רואי חשבון, וטבח

, כרואה חשבון מבקר של החברה, רואי חשבון (BDO)של משרד זיו האפט 

כך שהללו יכהנו כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה וזאת החל 

ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של בעלי 

.המניות של החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות63901385446029/12/2022דיסקונט השקעות
דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון 

2021 בדצמבר 31על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיוןדיון

מניות63901385446029/12/2022דיסקונט השקעות
מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר 

2021רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 
 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות63901385446029/12/2022דיסקונט השקעות
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 3

.מר צחי נחמיאס-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות63901385446029/12/2022דיסקונט השקעות
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 4

.מר מיכאל יוסף זקלינד-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות63901385446029/12/2022דיסקונט השקעות
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 5

.מר אופיר אטיאס-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות63901385446029/12/2022דיסקונט השקעות
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 6

.לילי אילון' גב-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות63901385446029/12/2022דיסקונט השקעות
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של . 7

.טל ירון אלדר' גב-שאינם דירקטורים חיצוניים, החברה
בעד

-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת
לשנה , ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה"דיון בדוחות הכספיים ובדו

2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
דיוןדיוןדיון



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

כרואה , רואי חשבון, (KPMG), אישור חידוש מינויו של סומך חייקין. 2

החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה 

של בעלי המניות של החברה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

לאשר למנות את מר פיטר פקט האמור בסעיף לכהונה ראשונה כדירקטור . 3

בחברה בכפוף לאישור אסיפה זו וכן בכפוף לאישור משרד התקשורת שיתיר 

כהונתו תחל החל ממועד אישור האסיפה ואישור משרד . את המינוי

התקשורת במצטבר עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה 

כמו כן מוצע לאשר כי מר פיטר יהא זכאי לגמול . לאחר מועד המינוי

כללים בדבר )על פי תקנות החברות " גמול הקבוע"דירקטורים בהתאם ל

שיפוי ,  ולפטור מאחריות2000-ס"התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

.וביטוח כמקובל בחברה

נגד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

לתקופת כהונה , ר הדירקטור מר ליגד רוטלוי"אישור חידוש מינויו של יו. 4

וכן לאשר . נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.לו את תנאי כהונתו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

לתקופת כהונה נוספת , אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר אורן מוסט. 5

וכן לאשר לו את . עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.תנאי כהונתו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

לתקופת כהונה נוספת , אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר ברק משרקי. 6

וכן לאשר לו את . עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.תנאי כהונתו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

לתקופת כהונה , רז (שוקי)אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר יהושוע . 7

וכן לאשר . נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.לו את תנאי כהונתו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

לתקופת כהונה נוספת עד , אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר יוסי וייס. 8

וכן לאשר לו את תנאי . לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.כהונתו

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

, מר עוזיאל דנינו (הבלתי תלוי)אישור חידוש מינויו של הדירקטור . 9

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

.וכן לאשר לו את תנאי כהונתו. החברה

בעד
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

יעל שניצר לתקופת כהונה נוספת שנייה בת '' לאשר למנות את הגב. 10

 16קרי , החל ממועד סיום כהונתה הנוכחית, שנים כדירקטורית (3)שלוש 

גמול "ולקבוע כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם ל, 2022במרס 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )על פי תקנות החברות " הקבוע

.שיפוי וביטוח כמקובל בחברה,  ולפטור מאחריות2000-ס"התש, (חיצוני

בעד
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות109234522330729/12/2022חלל תקשורת

לתקופה , לרבות עדכונה, לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה. 11

 31 ועד ליום 2023 בינואר 1 שנים נוספות שתיכנס לתוקף החל מיום 3של 

.2025בדצמבר 

 למדיניות4'' תגמול בכירים בהתאם לסנגד

מניות1172527029/12/2022רייזור

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה . 1

 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2021 בדצמבר 31ביום 

.ללא קבלת החלטה, 2021בדצמבר 

דיוןדיוןדיון

מניות1172527029/12/2022רייזור

ח "כרו (EY)אישור המשך כהונתם של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

ודיווח על , עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, המבקרים של החברה

.שכרם אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות1172527029/12/2022רייזור
המכהן כדירקטור בחברה למועד , אישור מינויו מחדש של רז רודיטי. 3

. לדוח זימון האסיפה2בתנאים כאמור בסעיף , פרסום דוח זה
.ר"ל וכיו"הסתייגותנו הינה לאור כפל כהונתו כמנכנגד

מניות1172527029/12/2022רייזור
המכהן כדירקטור בחברה למועד , אישור מינויו מחדש של מיכאל זולוטוב. 4

. לדוח זימון האסיפה2בתנאים כאמור בסעיף , פרסום דוח זה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172527029/12/2022רייזור
המכהן כדירקטור בחברה למועד , אישור מינויו מחדש של עידו רוזנברג. 5

. לדוח זימון האסיפה2בתנאים כאמור בסעיף , פרסום דוח זה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172527029/12/2022רייזור
המכהן כדירקטור בחברה למועד , אישור מינויו מחדש של אייל שירן. 6

. לדוח זימון האסיפה2בתנאים כאמור בסעיף , פרסום דוח זה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1172527029/12/2022רייזור
פלד המכהן כדירקטור בלתי תלוי  (מודי)אישור מינויו מחדש של מרדכי . 7

. לדוח זימון האסיפה2בתנאים כאמור בסעיף , בחברה למועד פרסום דוח זה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות1172527029/12/2022רייזור
אישור הענקת אופציות לא סחירות ועדכון תנאי כהונת אייל שירן . 8

.כמפורט בדוח זימון האסיפה, כדירקטור בחברה
.אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסביריםבעד

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים
ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום , החברה
דיוןדיוןדיון

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים
מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 2

.למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה: המוצעת
נגד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הנמוך מהסף 

.75%הנדרש על ידנו העומד על 

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים
מינויו מחדש של מר אריאל שפיר כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 3

.למנות מחדש את מר אריאל שפיר לדירקטור בחברה: המוצעת
.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים
מינויו מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 4

.למנות מחדש את מר אמיר תירוש לדירקטור בחברה: המוצעת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים
מינויו מחדש של מר אייל פלטי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 5

.למנות מחדש את מר אייל פלטי לדירקטור בחברה: המוצעת
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים
צולר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה -דניאלה ירון' מינויה של גב. 6

.צולר כדירקטורית בחברה-דניאלה ירון' למנות את גב: המוצעת
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים
: מינויו של מר עמית וסאל כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 7

.למנות את מר עמית וסאל לדירקטור בחברה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות109794892209329/12/2022אפריקה מגורים

 2021מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת . 8

- סומך חייקין רואיKPMGלאשר את מינויים של : נוסח החלטה המוצעת

.כרואי חשבון מבקרים של החברה, חשבון

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

דיוןדיוןדיון.2021 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה ליום מניות1143635029/12/2022חגג אירופה

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. 2מניות1143635029/12/2022חגג אירופה

נגדכדירקטור בדירקטוריון החברה' ג'מינוי מחדש של מר יצחק חג. 3מניות1143635029/12/2022חגג אירופה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מחדש של מר שחר מחט כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4מניות1143635029/12/2022חגג אירופה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

בעדמינוי מר חיים גולדנר לדירקטור בלתי תלוי בחברה. 5מניות1143635029/12/2022חגג אירופה
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

מניות1143635029/12/2022חגג אירופה
המועמד לכהן כדירקטור , מתן כתב התחייבות לשיפוי למר חיים גולדנר. 6

.בלתי תלוי בחברה
בעד

 13'' בהתאם לס, שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות1143635029/12/2022חגג אירופה
המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי , מתן כתב פטור למר חיים גולדנר. 7

.בחברה
נגד

 13'' בהתאם לס, פטור לדירקטורים ונושאי משרה

למדיניות

בעדתיקון תקנון החברה. 1מניות82301342622529/12/2022ן"חגג נדל
בהתאם , שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח

 למדיניות16'' לס

בעדלימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה' חידוש כהונתה של הגב. 2מניות82301342622529/12/2022ן"חגג נדל
בהתאם , מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.1-1.2'' לס

מניות52601218050029/12/2022רבד
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

2021 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיוןדיון

מניות52601218050029/12/2022רבד

, ח"רו' זהר ושות, אלמגור, מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן. 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה , כרואה החשבון המבקר של החברה

ולהסמיך את דירקטוריון החברה , הכללית השנתית הבאה של החברה

.לקבוע את שכרו

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות52601218050029/12/2022רבד

החל , מינויו מחדש של מר ארנון שפיר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 3

ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות52601218050029/12/2022רבד

, מינויו מחדש של גברת אורלי בדוסה כדירקטורית בדירקטוריון החברה. 4

החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות52601218050029/12/2022רבד
החל ממועד , מינויו מחדש של מר גיא סייג כדירקטור בדירקטוריון החברה. 5

קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות52601218050029/12/2022רבד

החל , מינויו מחדש של מר אמיר סקלר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 6

ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית 

השנתית הבאה

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108100926067129/12/2022רקח
דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב 

2021 בדצמבר 31ענייני החברה ליום 
דיוןדיוןדיון

מניות108100926067129/12/2022רקח
, משרד ארנסט יאנג- מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה . 2

רואי חשבון, קוסט פורר גבאי את קסירר
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה

מניות108100926067129/12/2022רקח
מר אברהם ביגר - אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 3

(ר הדירקטוריון"יו)
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמר מרדכי אלגרבלי- אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 4מניות108100926067129/12/2022רקח

מניות108100926067129/12/2022רקח
ט 'ורג'ג' גב- אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה. 5

אלגרבלי
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמר ישי דוידי- אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 6מניות108100926067129/12/2022רקח

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעדמר עמירם בם- שור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה. 7מניות108100926067129/12/2022רקח

מניות108083724555129/12/2022שניב
דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה 

.31.12.2021ביום 
דיוןדיוןדיון

מניות108083724555129/12/2022שניב

כרואה החשבון ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ושות. 2

והסמכת , המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בגין פעולות 

.הביקורת

 למדיניות14'' בהתאם לס, מינוי רואה חשבון מבקרבעד



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

נגד.חידוש מינויו של מר אברהם ברנט כדירקטור. 3מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגד.הלה ברנט כדירקטורית' חידוש מינויה של גב. 4מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדחידוש מינויו של מר שלום לקס כדירקטור בחברה. 5מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדחידוש מינויו של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה. 6מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדחידוש מינויו של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה. 7מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדחידוש מינויו של מר אילן שורץ לדירקטור בחברה. 8מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגדחידוש מינויו של מר איציק צאיג לדירקטור בלתי תלוי בחברה. 9מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2

נגד.מינוי מר אביהו גלעד לדירקטור בחברה. 10מניות108083724555129/12/2022שניב
-1.1'' בהתאם לס, מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון

 למדיניות2.2.1-2.2.3 למדיניות וכן 1.2



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון 

2021 בדצמבר31על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 
דיוןדיוןדיון

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים . 2

נטלי משען זכאי' גב- בחברה 
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים . 3

מר גולן עיני- בחברה 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים . 4

אסנת הילל פיין' גב- בחברה 
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים . 5

(דירקטורית בלתי תלויה)מירית אסף - בחברה 
.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים . 6

(דירקטור בלתי תלוי)מר ישראל יעקבי - בחברה 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים . 7

מר ברוך יצחק- בחברה 
.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות68601467826429/12/2022מהדרין
אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר . 8

2021רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 
בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

1 .To reelect Shlomo Nehama as a director of the Company to 

hold office until the next annual general meeting of the 

Company’s shareholders and until his successor is duly elected 

and qualified

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

2 .To reelect Ran Fridrich as a director of the Company to hold 

office until the next annual general meeting of the Company’s 

shareholders and until his successor is duly elected and qualified

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

3 .To reelect Anita Leviant as a director of the Company to hold 

office until the next annual general meeting of the Company’s 

shareholders and until her successor is duly elected and qualified

.בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

4 .To reelect Ehud Gil as a director of the Company to hold office 

until the next annual general meeting of the Company’s 

shareholders and until his successor is duly elected and qualified

.בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקידבעד

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

5 .To resolve that the terms and conditions for the purchase ,

renewal, extension and/or replacement of the directors’ and 

officers’ liability insurance policy of the Company and its 

subsidiaries, for all office holders of the Company and its 

subsidiaries, who may serve from time to time, as a framework 

transaction and as set forth in the Proxy Statement, be and 

hereby are approved, that all actions heretofore taken by the 

Company’s management in connection with the subject matter of 

the foregoing resolution are hereby ratified and approved, and 

that these resolutions are for the benefit of the Company

.תנאי הפוליסה סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

6 .To approve the terms of employment of Mr. Asaf Nehama as 

set forth in the proxy statement, effective October 1, 2022, and 

to determine that this resolution is for the benefit of the Company

.התנאים המוצעים לו סבירים ביחס למקובל בשוקבעד

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

7 .To reappoint Somekh Chaikin, a member of KPMG 

International, as the independent auditors of the Company for the 

fiscal year ending December 31, 2022, and until the next annual 

general meeting of shareholders, and that the Board of 

Directors, following the approval of the Audit Committee, be, and 

it hereby is, authorized to approve the payment of fees of said 

independent auditors, considering the volume and nature of their 

services

בעד
המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת 

.לחברה



נייר' מסשם החברה
שווי שוק חברה 

(א)ח "אש
נימוקיםהחלטת האסיפההמלצהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפה

מניות108263543463929/12/2022אלומיי קפיטל

8 .Receipt and consideration of the Auditors’ Report and the 

Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 

December 31, 2021

דיוןדיוןדיון


