
סוגי אסיפות

אסיפת מניות 

שנתית

אסיפת 

מניות 

ח"אסיפת אגמיוחדת

אסיפת 

כתבי 

אסיפת תעודת סלאופציה

אסיפת יחידת 

השתתפות

אסיפת 

מניה 

חברה 

זרה

נדחית 

יחידות 

כ"סההשתתפות

   131       0         0         1         0         0         62        58        10     מספר אסיפות בהשתתפות הקופה

   467       1         1         3         0         6         200       199       57     מספר אסיפות בשוק

שם החברה

שווי שוק חברה 

(א)ח "אש

 %

אחזקה 

(ב)

תאריך 

האסיפה

סוג 

(ה)חוות דעת נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 

הקופה

החלטת 

האסיפה

רוב נדרש 

להצבעה 

באסיפה

תמיכה 

בהכרעה 

רגיל % 

(ג)

תמיכה 

בהכרעה 

מיוחד % 

(ג)

תנאי 

העסקה 

(ד)שונו 

ניגוד 

עניינים

בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

 10816031,059,8230.1904.01.2016מ "פלסאון תעשיות בע

14:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון31.12.2014-דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב. 1מיוחדת

הצבעה (א)בעדמר שאול אשכנזי- ר הדירקטוריון "אישור מינוי מחדש של יו. 2

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

הצבעה (א)בעדמר יורם דרור- אישור מינוי מחדש של דירקטור. 3

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

הצבעה (א)בעדמר גרשון פלג- אישור מינוי מחדש של דירקטור. 4

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

הצבעה (א)בעדל'תמר אנג' גב- אישור מינויה מחדש של דירקטורית. 5

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

הצבעה (א)בעדליאת נתיב' גב- אישור מינויה מחדש של דירקטורית . 6

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר שמעון זילס- אישור מינוי מחדש של דירקטור. 7

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר ירון בלכטובסקי- אישור מינוי דירקטור לראשונה . 8

לא (א)בעדקסלמן וקסלמן- ח מבקר לחברה "אישור מינוי מחדש של רו. 9

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת .10

אם היו כאלה, הביקורת וכן עבור שירותים נוספים

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיון(א)דיון

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שיפוי מראש ובדיעבד .11

שאינם דירקטורים שעשויים , לדירקטורים בחברה כפי שיהיו מעת לעת

להיחשב כבעלי שליטה בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שיפוי מראש ובדיעבד .12

או בחברות הבת שלה שהינם חברי /לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ו

בעל השליטה בחברה, קיבוץ מעגן מיכאל

√99.97רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

 251017812,6050.1005.01.2016מ "אשטרום נכסים בע

10:00

√99.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה"מינויה לראשונה של ד. 1מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה"אישור תנאי כהונתה של ד. 2

 108412810,461,6780.1206.01.2016מ "קבוצת דלק בע

12:30

√60.17רוב נדרשבעדבעד(א)בעדבעל השליטה בחברה, אישור החזר הוצאות למר יצחק שרון תשובה. 1מיוחדת

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

7,900,2140.1407.01.2016 

16:00

דיון בעמדות המשפטיות האפשריות העולות ביחס ליישום ופרשנות סעיף . 1מבוטלת

 לחוק מיסוי רווחי נפט19

√מבוטלתמבוטלתדיון(א)דיון

ש בבקשה למתן הוראות בדבר אופן יישום "הסמכת המפקח לפנות לביהמ. 2

 לחוק מיסוי רווחי נפט19הוראות סעיף 

√מבוטלתמבוטלתבעד(א)בעד

מיסויי וכלכלי ולקבוע כי המפקח יהיה , לאשר למפקח לשכור ייעוץ משפטי. 3

זכאי להחזר הוצאות נלוות

√מבוטלתמבוטלתבעד(א)בעד

מ "מנדלסון תשתיות ותעשיות בע

1118579

23,9301.9307.01.2016 

18:00

√99.07רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתאישור תיקון לשטר הנאמנות. 1ח"אג

מ "מנדלסון תשתיות ותעשיות בע

1130673

53,3333.5007.01.2016 

18:00

ח "אג

להמרה ח

√97.00רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתאישור לתיקון שטר הנאמנות. 1

מ "מנדלסון תשתיות ותעשיות בע

1127638

74,1865.3007.01.2016 

18:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתלאשר תיקון שטר הנאמנות. 1ח ג"אג

 113670498,544,4800.0007.01.2016וי .מיילן אן

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור פדיון מניות הבכורה של החברה. 1מיוחדת

28/04/2016 עד תאריך 01/01/2016השתתפות הלמן עמלות באסיפות כלליות מתאריך 



שם החברה

שווי שוק חברה 

(א)ח "אש

 %

אחזקה 

(ב)

תאריך 

האסיפה

סוג 

(ה)חוות דעת נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 

הקופה

החלטת 

האסיפה

רוב נדרש 

להצבעה 

באסיפה

תמיכה 

בהכרעה 

רגיל % 

(ג)

תמיכה 

בהכרעה 

מיוחד % 

(ג)

תנאי 

העסקה 

(ד)שונו 

ניגוד 

עניינים

בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

1,517,4410.0111.01.2016 

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדהגדלת הון המניות של החברה בדרך של תיקון תקנון החברה. 1מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדתשלום הגדלת הערך הנקוב מתוך קרן הפרמיה על המניות. 2

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדהפחתת הון המניות של החברה בדרך של תיקון תקנון החברה. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדתשלום החזר הון לבעלי המניות של החברה. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי נציגים לביצוע הפעולות הנדרשות בקשר עם ההחלטות דלעיל. 5

 7980154676,3590.0012.01.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

13:30

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתדיווח ודיון. 1מבוטלת

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

22,773,7930.1814.01.2016 

11:00

√98.54רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר מרדכי קרת- אישור מינוי דירקטור חיצוני . 1מיוחדת

√98.90רוב נדרשבעדבעד(א)בעדטלי סימון' גב- אישור מינוי דירקטורית חיצונית מחדש . 2

מ "אפריקה ישראל תעשיות בע

800011

172,9540.3617.01.2016 

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2014א דיון בדוחות הכספיים לשנת . 1מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדה אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ה. 2

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדה  אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ה. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדה מנשה שגיב כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ה. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדה גיא כהן כדירקטור בחברה"אישור מינויו מחדש של ה. 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות. 6

כרואה חשבון מבקר של , ח סומך חייקין"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 7

.החברה

לא (א)בעד

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

7,493,3640.1418.01.2016 

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדNoble Energy Mediterranean Ltd- אישור התקשרות השותפות עם . 1מיוחדת

 4730123144,9455.0918.01.2016מ "דורי בע.קבוצת א

14:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיווח ודיון. 1ח ו"אג

 473014982,9960.7118.01.2016מ "דורי בע.קבוצת א

14:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיון ודיווח. 1ח ז"אג

שותפות מוגבלת - דלק קידוחים 

475020

6,383,1030.1118.01.2016 

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדNoble Energy Mediterranean Ltd- אישור התקשרות השותפות עם . 1מיוחדת

  112490800.0019.01.2016ח א "סויטלנד אג

 9:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיווח ודיון. 1ח"אג

מ "יפ סמיקונדוקטור בע'איזיצ

1082544

2,874,0800.3319.01.2016 

20:00

אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם חברת מלאנוקס טכנולוגיות . 1מיוחדת

מ"בע

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעד

שותפות  - (1992)רציו חיפושי נפט 

394015מוגבלת 

2,017,9150.0920.01.2016 

11:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון31.12.2014דיון בדוחות השותפות לשנה שהסתיימה ביום . 1מיוחדת

לא (א)בעדח מבקר של השותפות"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√53.13רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי. 3

 473014982,9960.7120.01.2016מ "דורי בע.קבוצת א

20:00

√88.80רוב נדרשבעדנגדללא חוות דעתמינוי נציגות משותפת וסמכויותיה. 1ח ז"אג

√93.17רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעת1חבר נציגות -החברים שיכהנו בנציגות המשותפת' בחירת מס. 2

√80.60רוב נדרשנגדנגדללא חוות דעתשני חברי נציגות-החברים שיכהנו בנציגות המשותפת' בחירת מס. 3

√92.55רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתמר עופר גזית- זהות חברי הנציגות . 4



שם החברה

שווי שוק חברה 

(א)ח "אש

 %

אחזקה 

(ב)

תאריך 

האסיפה

סוג 

(ה)חוות דעת נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 

הקופה

החלטת 

האסיפה

רוב נדרש 

להצבעה 

באסיפה

תמיכה 

בהכרעה 

רגיל % 

(ג)

תמיכה 

בהכרעה 

מיוחד % 

(ג)

תנאי 

העסקה 

(ד)שונו 

ניגוד 

עניינים

בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

√65.87רוב נדרשנגדבעדללא חוות דעתמר גיל קולפמן- זהות חברי הנציגות . 5

√92.23רוב נדרשנגדנגדללא חוות דעתעורכי דין- משרד פירט וילנסקי מזרחי כנעני - ד "מינוי עו. 6

√97.37רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתפיגל עורכי דין-ומשרד פרץ פרץ ' משרד גיסין ושות- ד "מינוי עו. 7

 4730123144,9455.0920.01.2016מ "דורי בע.קבוצת א

20:00

√94.21רוב נדרשבעדנגדללא חוות דעתמינוי נציגות משותפת וסמכויותיה. 1ח ו"אג

√93.17רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעת1חבר נציגות -בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות המשותפת. 2

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדללא חוות דעתשני חברי נציגות-בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות המשותפת. 3

√92.55רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתמר עופר גזית- זהות חברי הנציגות . 4

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדללא חוות דעתמר גיל קולפמן- זהות חברי הנציגות . 5

√92.23רוב נדרשנגדנגדללא חוות דעתעורכי דין- משרד פירט וילנסקי מזרחי כנעני - ד "מינוי עו. 6

√97.37רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתפיגל עורכי דין-משרד גיסין ושות  ומשרד פרץ פרץ - ד "מינוי עו. 7

 6270342,889,6100.1120.01.2016מ "גליל תעשיות בע-דלתא

12:00

הצבעה (א)בעדאישור מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה. 1מיוחדת

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

הצבעה (א)בעדאישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה. 2

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

הצבעה (א)בעדאישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה. 3

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדציפורה כרמון כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 5

הצבעה (א)בעדאישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה. 6

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

כמשרד רואה החשבון המבקר של , מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן. 7

החברה

לא (א)בעד

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2014דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8

√69.90רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור תיקון למדיניות התגמול. 9

דירקטור ובעל , ל"מנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אייזק דבח.10

השליטה בחברה

הצבעה (א)בעד

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

 6990171,824,5110.0920.01.2016מ "חברה לנכסים ולבנין בע

11:00

√97.91רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינוי דירקטור חיצוני מחדש מר יחזקאל דסקל. 1מיוחדת

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

3,047,9030.1221.01.2016 

12:00

הצבעה (א)בעדמר יוחנן דנינו, ר דירקטוריון פעיל"אישור תנאי כהונתו של יו. 1מיוחדת

סותרת

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

 7670122,311,3690.0724.01.2016מ "הפניקס אחזקות בע

16:00

√מבוטלתמבוטלתנגד(א)נגד כדירקטור בחברהMichael Leeאישור מינויו לראשונה של מר . 1מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנגד(א)נגד כדירקטור בחברהGuangchang Guoאישור מינויו לראשונה של מר . 2

√מבוטלתמבוטלתנגד(א)נגד כדירקטורית בחברהLan Kangאישור מינויה לראשונה של מר . 3

√מבוטלתמבוטלתנגד(א)נגד כדירקטור בחברהMonish Duttאישור מינויו לראשונה של מר . 4

√מבוטלתמבוטלתנגד(א)נגד כדירקטור בחברהWu Xiaoyongאישור מינויו לראשונה של מר . 5

השקעות פיננסיות - ביטוח ישיר 

1083682מ "בע

1,344,9220.0225.01.2016 

10:00

√50.53רוב נדרשבעדנגד(א)בעדר החברה"שנידמן כיו (מוקי)חידוש תנאי כהונתו של מר משה . 1נדחית

√50.53רוב נדרשבעדנגד(א)בעדל החברה"חידוש תנאי כהונתו של מר דורון שנידמן כמנכ. 2



שם החברה

שווי שוק חברה 

(א)ח "אש

 %
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בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

√53.50רוב נדרשבעדנגד(א)בעדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 3

 1109966442,2960.4428.01.2016מ "ויתניה בע

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2014דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1שנתית

החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו אישור . 2

גבאי את קסירר כרואה, פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט

לא (א)בעד

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר אהוד סמסונוב. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר גד פרופר. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר דן פרופר. 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדכידון גולדברג (מודי)אישור מינוי דירקטור מחדש מר מרדכי . 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר מאיר חממה. 7

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר ירון שמיע. 8

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר דן לרר. 9

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר חנן ברטל.10

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינוי דירקטור מחדש מר הושע גרינפלד.11

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינוי דירקטור לראשונה מר משה מוץ מטלון.12

מ "קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע

1135706

363,0080.3831.01.2016 

13:00

√79.00רוב נדרשבעדנגד(א)בעדאישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

√95.80רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר איתן בן דוד- אישור מתן שיפוי לדירקטור . 2

√67.00רוב נדרשבעדנגד(א)בעדאישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות. 3

אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי . 4

השליטה

√92.60רוב נדרשבעדנגד(א)בעד

 722314894,0340.0701.02.2016מ "בנק אגוד לישראל בע

13:00

√99.99רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור חיצוני זלמן סגל. 1מיוחדת

 473014975,5390.7102.02.2016מ "דורי בע.קבוצת א

10:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיון. 1ח ז"אג

 4730123128,2313.9102.02.2016מ "דורי בע.קבוצת א

10:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיון. 1ח ו"אג

מ "מנורה מבטחים החזקות בע

566018

2,113,2820.1402.02.2016 

14:00

√99.67רוב נדרשבעדבעד(א)בעדצאיג (חזי)אישור מינויו מחדש של דירקטור חיצוני מר יחזקאל . 1מיוחדת

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

3,047,9030.1203.02.2016 

12:00

√91.57רוב נדרשבעדבעד(א)בעדRun Off-אישור התקשרות בביטוח כללי של אליהו להסכם רכישת תיק ה. 1מיוחדת

 4730123131,1793.9010.02.2016מ "דורי בע.קבוצת א

11:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיווח ודיון. 1ח ו"אג

 473014975,1940.7110.02.2016מ "דורי בע.קבוצת א

11:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיווח ודיון. 1ח ז"אג

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1120286סי 

31,8210.4210.02.2016 

18:00

√94.17רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתדחיית מועדים. 1ח ג"אג

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1121342סי 

48,9760.1610.02.2016 

18:00

√91.27רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתדחיית מועדים. 1ח ד"אג

 112490802.3210.02.2016' ח א"סויטלנד אג

18:00

תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב ותוספות לכתבי התחייבות וערבות . 1מבוטלת

בלתי מוגבלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת
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 110156700.3814.02.2016' אלון חברת הדלק א

13:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון. 1ח"אג

ח של "העמדה לפרעון מיידי של כל היתרה הבלתי המסולקת של אג. 2

החברה

טרם 

ננעלה 

התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם נקיטה בהליכים משפטיים. 3

ננעלה 

התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

שותפות - אבנר חיפושי נפט וגז 

268011מוגבלת 

6,936,4480.0015.02.2016 

15:00

דיון בעמדות המשפטיות האפשריות העולות ביחס ליישום ופרשנות . 1מבוטלת

.הוראות

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת.הסמכת המפקח לפנות לבית המשפט בהתאם. 2

לפי שיקול דעתו , מיסויי וכלכלי כנדרש, לאשר למפקח לשכור ייעוץ משפטי. 3

.הבלעדי

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

 4730123131,2451.8015.02.2016מ "דורי בע.קבוצת א

22:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדללא חוות דעתמתן הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים. 1ח ו"אג

 473014975,8520.7115.02.2016מ "דורי בע.קבוצת א

22:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדללא חוות דעתמתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים. 1ח ז"אג

 5650107,247,2320.3118.02.2016מ "דלק מערכות אנרגיה בע

12:00

√99.97רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של דירקטור חיצוני מר זאב גנות. 1מיוחדת

 66257724,748,6720.2618.02.2016מ "בנק הפועלים בע

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיוןדיון בדוחות הכספיים. 1מיוחדת

לא (א)בעדח"מינוי רו. 2

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור מר עודד ערן. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור חיצוני מר ראובן רופניק. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדתיקון תקנון. 5

√79.78רוב נדרשבעדבעד(א)בעדתיקון תקנון. 6

√79.49רוב נדרשבעדנגד(א)בעדתיקון מדיניות תגמול. 7

√79.56רוב נדרשבעדנגד(א)בעדהענקת כתבי פטור. 8

√98.05רוב נדרשבעדבעד(א)בעדהענקת כתבי שיפוי. 9

 7980204668,7610.0018.02.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1מיוחדת

 110156703.1018.02.2016' אלון חברת דלק א

10:00

מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם בין החברה לחברת אלון קמעונאות . 1ח"אג

וחברה בשליטת מר מוטי בן משה

√82.75רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעת

 3870191,979,9230.1521.02.2016מ "ן ומלונאות בע"אלרוב נדל

15:30

מר אלפרד , ר דירקטוריון החברה"אישור הסדרי ניהול בין החברה לבין יו. 1נדחית

אקירוב

√86.24רוב נדרשבעדנגד(א)בעד

√99.98רוב נדרשבעדבעד(א)בעדיוכבד דביר' גב- אישור מינוי דירקטורית חיצונית מחדש . 2

√99.98רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאורנית קרביץ' גב- אישור מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה . 3

 660019317,9230.4722.02.2016מ "ניסן תעשיות רפואיות בע

10:00

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינוי דירקטור מחדש מר אברהם הראל. 1מיוחדת

√98.82רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינוי דירקטור מחדש מר יחזקאל ניסן. 2

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדיעל גיט' אישור מינוי דירקטורית מחדש גב. 3

החברה לקבוע את שכרם אישור מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון . 4

המבקרים והסמכת דירקטוריון

לא (א)בעד

משתתף

√100.00רוב נדרשבעד
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√99.98רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר בועז נגר- צ לראשונה "אישור מינוי דח. 5

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדלוי (אתי)אסתר ' גב- צ לראשונה "אישור מינוי דח. 6

אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים . 7

ונושאי משרה ואישור החלת הפוליסה על כלל נושאי המשרה והדירקטורים 

בחברה

√85.50רוב נדרשבעדנגד(א)נגד

 112490802.3222.02.2016' ח א"סויטלנד אג

15:00

√רוב נדרשללא חוות דעתדיווח ודיון. 1ח"אג

השקעות פיננסיות - ביטוח ישיר 

1083682מ "בע

1,224,9010.0223.02.2016 

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדיק'ר החברה מר יוסי קוצ"אישור הקצאה הונית לסגן יו. 1מיוחדת

מ "אפריקה ישראל תעשיות בע

800011

170,7410.3624.02.2016 

10:00

√רוב נדרשבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר אייל יניב כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

√רוב נדרש100.00בעדבעד(א)בעדאורית לייטמן כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 2

 5760174,771,5100.1425.02.2016מ "החברה לישראל בע

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2014דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

לא (א)בעדמינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקרים של החברה. 2

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר רון מושקוביץ- מינוי דירקטור מחדש . 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר אמנון ליאון- מינוי דירקטור מחדש . 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדזהבית כהן' גב- מינוי דירקטורית מחדש . 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר אביעד קאופמן- מינוי דירקטור מחדש . 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר דן זיסקינד- מינוי דירקטור מחדש . 7

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר מיכאל בריקר- מינוי דירקטור מחדש . 8

 6990171,651,3180.0825.02.2016מ "חברה לנכסים ולבנין בע

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדר דירקטוריון החברה"לשעבר יו, הענקת מענק פרישה למר רפי ביסקר. 1מיוחדת

 3230145,462,1890.0028.02.2016מ "מליסרון בע

12:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתרויטל אבירם' גב- מינוי דירקטורית חיצונית . 1מבוטלת

 7980154721,5941.0228.02.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

14:00

√רוב נדרשללא חוות דעת.דיווח ודיון. 1ח ט"אג

 7980154712,5660.0001.03.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

16:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתהסכמת הנאמן לנקיטת תהליכים. 1מבוטלת

 7980154712,6640.1201.03.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

20:00

√רוב נדרש92.07בעדנגד.הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים. 1ח ט"אג

בזק החברה הישראלית לתקשורת 

230011מ "בע

23,699,0810.1402.03.2016 

11:00

√85.31רוב נדרשבעדבעד(א)בעד2016ל החברה לשנת "אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים למנכ. 1מיוחדת

 79802041,038,8970.0002.03.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

18:00

 אישור מתווה להזרמה חלופית לחברה על Dolphin Netherlands B.V. 1מיוחדת

ידי

√95.33רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתאישור תיקון להוראות הסדר הנושים באי די בי אחזקות. 2

 (1973)מרדכי אביב תעשיות בניה 

444018מ "בע

123,2116.3903.03.2016 

11:00

מבעלי השליטה , עסקי בחברה אישור תנאי העסקתו של מר מרדכי אביב. 1מיוחדת

כמנהל פיתוח, בחברה

√99.56רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

ל החברה ומבעלי השליטה "מנכ, אישור תנאי העסקתו של מר אסף אביב. 2

בה

√99.56רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

מנהלת , איה אביב' ומבעלי השליטה בה אישור תנאי העסקתה של גב. 3

מחלקת מערכות מידע בחברה

√99.56רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

או קרוביהם אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של הדירקטורים . 4

שהינם בעלי שליטה בחברה

√99.56רוב נדרשבעדבעד(א)בעד



שם החברה

שווי שוק חברה 

(א)ח "אש

 %

אחזקה 

(ב)

תאריך 

האסיפה

סוג 

(ה)חוות דעת נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 

הקופה

החלטת 

האסיפה

רוב נדרש 

להצבעה 

באסיפה

תמיכה 

בהכרעה 

רגיל % 

(ג)

תמיכה 

בהכרעה 

מיוחד % 

(ג)

תנאי 

העסקה 

(ד)שונו 

ניגוד 

עניינים

בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

√99.56רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה. 5

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור תיקון תקנון החברה. 6

 4730123136,4300.0003.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

16:30

√רוב נדרשללא חוות דעת.דיון. 1ח ו"אג

 473014978,2590.0003.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

16:30

√רוב נדרשללא חוות דעת.דיון. 1ח ז"אג

 109996900.0003.03.2016' ג' רוזלם סד'חפציבה ג

14:30

√רוב נדרשללא חוות דעת.עדכון ודיווח. 1ח"אג

 109995100.0003.03.2016ב ' רוזלם סד'חפציבה ג

14:30

√רוב נדרשללא חוות דעת.עדכון ודיווח. 1ח"אג

 109994400.0003.03.2016א ' רוזלם סד'חפציבה ג

14:30

√רוב נדרשללא חוות דעת.עדכון ודיווח. 1ח"אג

 528018471,0470.3006.03.2016מ "מוצרי מעברות בע

11:00

√99.97רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר ערן שחם- צ לראשונה "אישור מינוי דח. 1מיוחדת

√99.97רוב נדרשבעדבעד(א)בעדדליה צוקרמן' גב-  צ לראשונה "אישור מינוי דח. 2

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדל הכספים שמעמיד הקיבוץ לחברה"אישור החלפת סמנכ. 3

 7980154713,1550.1106.03.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

16:00

√רוב נדרש69.69בעדבעד.של החברה ('סדרה ט)למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב . 1ח ט"אג

 111947817,220,7320.0506.03.2016מ "קבוצת עזריאלי בע

16:00

√98.95רוב נדרשבעדבעד(א)בעדלאשר את התקשרות החברה עם העמותה בהסכם לרכישת מנית התרומה. 1מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדדנה עזריאלי' גב- מינוי דירקטורית מחדש . 2

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדשרון  עזריאלי' גב- מינוי דירקטורית מחדש . 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדנעמי עזריאלי' גב- מינוי דירקטורית מחדש . 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדחנובר'מר יוסף צ- מינוי דירקטור מחדש . 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדציפורה כרמון' גב- מינוי דירקטורית מחדש . 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר אורן דרור- מינוי דירקטור מחדש . 7

כרואי חשבון ' זהר ושות, אלמגור, מינוי מחדש של משרד בריטמן. 8

המבקרים של החברה

לא (א)בעד

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2014דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 9

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1129394סי 

81,3360.3906.03.2016 

16:00

√רוב נדרש82.48בעדבעדללא חוות דעת.החלטה מיוחדת- הסמכת הנאמן לדחיית מועדים . 1ח ה"אג

 226019953,4810.0707.03.2016מ "מבני תעשיה בע

11:30

 אישור חידוש פוליסות Run offואישור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג . 1מיוחדת

הביטוח לביטוח חבות נושאי משרה ודירקטורים בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגד

מ "מוצרים פיננסים בע- גליל מור 

1108877

110,2969.2007.03.2016 

18:00

של ' ח א" לשטר הנאמנות של אג3' אישור ההסדר המשלים ותיקון מס. 1נדחית

.הום סנטר

√82.46רוב נדרשבעדבעד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד.שינוי תנאי הפירעון של אגרות החוב לבקשת הום סנטר. 2

 562009100.1208.03.2016ישראלום אגח ו 

18:00

√רוב נדרש100.00בעדבעד. לשטר הנאמנות2אישור תיקון מספר . 1ח"אג

 69543710,082,6370.2108.03.2016מ "בנק מזרחי טפחות בע

15:00

√96.98רוב נדרשבעדנגד(א)בעדתיקון תקנון הבנק. 1מיוחדת

מר משה , ר הדירקטוריון של הבנק"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו. 2

וידמן

√80.01רוב נדרשבעדנגד(א)בעד

 108112413,947,0940.1608.03.2016מ "אלביט מערכות בע

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדל החברה"אישור תנאי העסקתו של הנשיא ומנכ. 1מיוחדת



שם החברה

שווי שוק חברה 
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לוועדת 
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√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדצ בחברה"יהושע גלייטמן כדח' אישור מינויו מחדש של דר. 2

מ "מוצרים פיננסים בע- גליל מור 

1108877

110,2969.2008.03.2016 

22:00

√רוב נדרש82.21בעדבעדללא חוות דעת1חלופה - החלטה בקשר עם המשך ניהול התביעה . 1ח א"אג

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדללא חוות דעת2חלופה - החלטה בקשר עם המשך ניהול התביעה . 2

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדללא חוות דעת3חלופה - החלטה בקשר עם המשך ניהול התביעה . 3

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

2,543,9060.0010.03.2016 

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2014ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1שנתית

לא (א)בעדח מבקר לחברה"אישור מינוי מחדש של משרדי רו. 2

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדכדירקטורית בחברה, סגי איתן' אישור מינויה מחדש של הגב. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדכדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של מר ארנון רבינוביץ. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדר דירקטוריון החברה"אישור מינויו לראשונה של מר אלחנדרו אלשטיין כיו. 5

 7980204668,7610.0013.03.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

12:00

√77.76רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת

 1087022673,1370.2813.03.2016מ "ויזל בע-פוקס

11:00

√58.22רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. 1מיוחדת

אישור התאמת רכיב המענק בהסכם העסקתו של מר הראל ויזל לרכיב . 2

המענק במדיניות תגמול

√61.44רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

אישור התאמת רכיב המענק בהסכם העסקתו של מר אסף ויזל לרכיב . 3

המענק במדיניות תגמול

√64.19רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

אישור התאמת רכיב המענק בהסכם העסקתו של מר אלעד ורד לרכיב . 4

המענק במדיניות תגמול

√64.19רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

-מיכל ריבקינד' אישור התאמת רכיב המענק בהסכם העסקתה של גב. 5

פוקס לרכיב המענק במדיניות תגמול

√64.19רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

 1087022757,3630.0013.03.2016מ "ויזל בע-פוקס

11:01

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. 1מבוטלת

אישור התאמת רכיב המענק של המוטבים בהתקשרות לתוכנית תגמול . 2

, ל"משנה למנכ, מר אלעד ורד, ל החברה"מנכ,  עבור מר הראל ויזל2016

פוקס-מיכל ריבקינד' הגב

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

 109994400.4413.03.2016' רוזלם א'חפציבה ג

18:00

מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשה המוצעת בקשר עם שכר טרחתו של . 1ח"אג

.המנהל המיוחד

√99.87רוב נדרשבעדבעד

 109996900.1513.03.2016' רוזלם ג'חפציבה ג

18:00

מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשה המוצעת בקשר עם שכר טרחתו של . 1ח"אג

.המנהל המיוחד

√98.80רוב נדרשבעדבעד

 109995100.1613.03.2016' רוזלם ב'חפציבה ג

18:00

מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשה המוצעת בקשר עם שכר טרחתו של . 1ח"אג

.המנהל המיוחד

√99.23רוב נדרשבעדבעד

 4730123143,8681.6414.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

18:00

√96.34רוב נדרשבעדבעדנקיטת הליכים משפטיים. 1ח ו"אג

 473014984,5070.7114.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

18:00

√רוב נדרש99.54בעדבעד.נקיטת הליכים משפטיים. 1ח ז"אג

 1105055646,6050.2815.03.2016מ "ן בע'אבוג

15:00

 של 2013הכפפת חברות בנות אמריקאיות של החברה לתכנית אופציות . 1מיוחדת

החברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעד

מ "בע (עשה זאת בעצמך)הום סנטר 

3780038

03.1616.03.2016 

15:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדללא חוות דעתאישור הסדר משלים. 1נדחית

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדללא חוות דעתשינוי תנאי הפירעון של אגרות החוב לבקשת החברה. 2

 66257724,137,6102.5116.03.2016מ "בנק הפועלים בע

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר עידו שטרן- אישור מינוי דירקטור מחדש . 1מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר אמנון דיק- אישור מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי לכהונה שלישית. 2
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 112490800.0016.03.2016ח א "סויטלנד אג

12:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתדיווח ועדכון. 1מבוטלת

 3040148,909,0910.0517.03.2016מ "אסם השקעות בע

12:00

√90.17רוב נדרשבעדבעד(א)נגדאישור התקשרות החברה בהסכם ותכנית מיזוג עם בעלת השליטה. 1מיוחדת

 110674953,6710.5120.03.2016מ "מצלאוי חברה לבניה בע

12:00

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור התקשרות החברה עם מר אליהו קנפלר בהסכם השקעה בחברה. 1מיוחדת

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור תיקון תקנון החברה. 2

 473014982,0680.7121.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

13:30

נעילה ללא חוות דעתדיון והתייעצות, דיווח. 1ח ז"אג

ללא קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

 4730123145,1601.6421.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

13:30

נעילה ללא חוות דעתדיון והתייעצות, דיווח. 1ח ו"אג

ללא קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 

1121607

1,587,3750.0121.03.2016 

11:00

√רוב נדרש51.40בעדנגד(א)נגדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 1מיוחדת

√רוב נדרש95.90בעדבעד(א)בעד2016אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת . 2

אישור תיקון לתכניות אופציות קיימות לעובדים ונושאי משרה בחברה . 3

(3ESOP)

√רוב נדרש51.30בעדנגד(א)נגד

 3ESOPאישור האצת מועדי הזכאות למימוש של אופציות לא סחירות . 4

לים המשותפים"שהוקצו למנכ

√רוב נדרש50.80בעדנגד(א)נגד

 3ESOPאישור האצת מועדי הזכאות למימוש של אופציות לא סחירות . 5

(המכהן גם כדירקטור בחברה)ל ייזום ופיתוח בחברה "שהוקצו לסמנכ

√רוב נדרש50.80בעדנגד(א)נגד

 7980154745,7320.0122.03.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

16:00

√81.17רוב נדרשבעדבעד.חבר נציגות אחד- בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות. 1ח ט"אג

נבחרה .שני חברי נציגות- בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות. 2

חלופה אח

נבחרה 

חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

נבחרה .שלושלה חברי נציגות- בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות . 3

חלופה אח

נבחרה 

חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

נבחרה מר יואב כפיר-בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות.  4

חלופה אח

√74.37רוב נדרשבעד

נבחרה בעד.מר רוני אלרואי-בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות.  5

חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

נבחרה .מר גיל לופוביץ-בחירת מס  החברים שיכהנו בנציגות.  6

חלופה אח

נבחרה 

חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

 4730123145,4421.6423.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

18:00

√65.58רוב נדרשבעדבעד.אי נקיטת הליכים משפטיים בקשר עם עסקת רום גבס. 1ח ו"אג

 473014982,1330.7123.03.2016מ "דורי בע.קבוצת א

18:00

√67.37רוב נדרשבעדבעד.אי נקיטת הליכים משפטיים בקשר עם עסקת רום גבס. 1ח ז"אג

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 

1104249מ " בע2006

2,314,3050.1123.03.2016 

14:00

לתקופה בת שלוש , אישור הארכת תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס. 1מיוחדת

שנים

√50.30רוב נדרשבעדנגד(א)נגד

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2014דיון בדוחות הכספיים לשנת . 2

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדאישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר יעקב אבישר כדירקטור בחברה. 5



שם החברה

שווי שוק חברה 

(א)ח "אש

 %

אחזקה 

(ב)

תאריך 

האסיפה

סוג 

(ה)חוות דעת נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 

הקופה

החלטת 

האסיפה

רוב נדרש 

להצבעה 

באסיפה

תמיכה 

בהכרעה 

רגיל % 

(ג)

תמיכה 

בהכרעה 

מיוחד % 

(ג)

תנאי 

העסקה 

(ד)שונו 

ניגוד 

עניינים

בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדר דירקטוריון החברה"אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כיו. 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדדליה איציק כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

ודיווח על שכרו ', קופ ושות-בן דוד שלוי- ח מבקר "מינוי מחדש של רו. 8

.2014לשנת 

לא (א)בעד

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

מ "חברה לביטוח בע. איי.די.איי

1129501

2,708,3120.1424.03.2016 

10:00

√99.99רוב נדרשבעדבעד(א)בעדבני ממן- מינוי מחדש של דירקטור חיצוני . 1מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)נגדגמול לבני ממן. 2

 127019771,1320.0228.03.2016מ "מבטח שמיר אחזקות בע

10:00

√99.83רוב נדרשבעדבעד(א)בעדעידית לוסקי' גב- צ לראשונה "אישור מינוי דח. 1מיוחדת

מ "ישראל השקעות בע-בריטיש

1117423

2,228,7730.2330.03.2016 

12:00

√99.82רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור ההסדר המוצע. 1נדחית

מ "ישראל השקעות בע-בריטיש

1104504

95,2640.6730.03.2016 

12:00

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור ההסדר המוצע. 1נדחית

מ "חץ נכסים והשקעות בע-אלוני

390013

4,184,3110.2431.03.2016 

14:00

√רוב נדרש99.88בעדבעד(א)בעדצ מחדש מר ירום אריאב"אישור מינוי דח. 1מיוחדת

אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים . 2

בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעד

√78.33רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאדווה שרביט' אישור הענקת אופציות לגב. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדמר אבירם ורטהים, ר הדירקטוריון"אישור עדכון תנאי הכהונה של יו. 4

 7770372,741,0060.2231.03.2016מ "שופרסל בע

13:00

√70.33רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמ"אישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע. 1מיוחדת

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 2

.משרה

√99.95רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

בנו של מר יעקב שלום , אישור המשך ההתקשרות עם מר יצחק פישר. 3

בשלוש שנים , ר דירקטוריון משותף של החברה ובעל עניין בה"פישר יו

ועדכון המשכורת של מר יצחק פישר, נוספות

√65.85רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

 69543710,266,7960.2204.04.2016מ "בנק מזרחי טפחות בע

15:00

√97.60רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר אברהם נוימן- מינוי מחדש של דירקטור חיצוני . 1מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר יוסף שחק- מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי . 2

ר הדירקטוריון עבור שנת "אישור רכיב שיקול הדעת במענק השנתי ליו. 3

2015

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעד

מ "ים לקרקעות בע-חברת גב

759019

2,531,8690.1304.04.2016 

12:00

√99.57רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בחברה. 1מיוחדת

אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי . 2

השליטה בחברה וקרוביהם

√99.37רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

משרה

√99.55רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

מר אלחנדרו , ר דירקטוריון החברה"אישור החזר הוצאות בגין הוצאות יו. 4

אלשטיין

√81.45רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

1081165

2,636,8780.1205.04.2016 

13:00

אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי . 1נדחית

במרחב מרכז

√93.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

 6990171,695,4030.0807.04.2016מ "חברה לנכסים ולבנין בע

15:00

√99.93רוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בחברה. 1מיוחדת

אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי . 2

השליטה בחברה וקרוביהם

√99.93רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 3

משרה

√99.34רוב נדרשבעדנגד(א)בעד

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1120286סי 

28,6490.0010.04.2016 

11:30

√רוב נדרש.דיווח. 1ח ג"אג



שם החברה

שווי שוק חברה 

(א)ח "אש

 %

אחזקה 

(ב)

תאריך 

האסיפה

סוג 

(ה)חוות דעת נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 

הקופה

החלטת 

האסיפה

רוב נדרש 

להצבעה 

באסיפה

תמיכה 

בהכרעה 

רגיל % 

(ג)

תמיכה 

בהכרעה 

מיוחד % 

(ג)

תנאי 

העסקה 

(ד)שונו 

ניגוד 

עניינים

בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1121342סי 

47,3640.0010.04.2016 

11:30

√רוב נדרש.דיווח. 1ח ד"אג

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1129394סי 

87,0720.0010.04.2016 

11:30

√רוב נדרש.דיווח. 1ח ה"אג

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1135946סי 

00.0010.04.2016 

11:30

ח ב "אג

6/15חש 

√רוב נדרש.דיווח. 1

 10819422,333,1240.3711.04.2016מ "שיכון ובינוי בע

14:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 1מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתל החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ. 2

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתר דירקטוריון החברה"אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ליו. 3

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלתאישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי משרה בחברה. 4

הראל השקעות בביטוח ושרותים 

585018מ "פיננסים בע

2,875,6500.2212.04.2016 

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון2015ח הדירקטוריון לשנת "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 1מיוחדת

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע . 2

את שכרו

לא (א)בעד

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדיאיר המבורגר- ר הדירקטוריון "אישור מינויו מחדש של יו. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדאישור מינויו מחדש של הדירקטור מר גדעון המבורגר. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדאישור מינויו מחדש של הדירקטור יואב מנור. 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדאישור מינויו מחדש של הדירקטור דורון כהן. 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדחנובר'אישור מינויו מחדש של הדירקטור יוסף צ. 7

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדל החברה"כמנכ, מר רונן אגסי- אישור תנאי העסקה . 8

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאיי.אמ.ר החברה הנכדה איי"אישור תגמול למר דורון כהן עבור כהונתו כיו. 9

 7980154887,0770.0012.04.2016מ "אידיבי חברה לפתוח בע

12:00

√רוב נדרשללא חוות דעת.דיון ודיווח. 1ח ט"אג

מ "אפריקה ישראל תעשיות בע

800011

178,0130.3612.04.2016 

10:00

√95.83רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר יקי ודמני, ל החברה"אישור תנאי העסקה של מנכ. 1מיוחדת

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1135946סי 

00.0012.04.2016 

18:00

הסמכת הנאמן ובא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לגיבוש והעלאת .  1מבוטלת

.העקרונות והשינויים להסדר

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1120286סי 

28,6490.0012.04.2016 

18:00

הסמכת הנאמן ובא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לגיבוש והעלאת .  1מבוטלת

.העקרונות והשינויים להסדר

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1121342סי 

48,9760.0012.04.2016 

18:00

הסמכת הנאמן ובא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לגיבוש והעלאת .  1מבוטלת

.העקרונות והשינויים להסדר

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1129394סי 

84,1280.0012.04.2016 

18:00

הסמכת הנאמן ובא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לגיבוש והעלאת .  1מבוטלת

.העקרונות והשינויים להסדר

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1135946סי 

00.0414.04.2016 

18:00

ח ב "אג

6/15חש 

הסמכת הנאמן ובא כוחו לגיבוש והעלאת העקרונות והשינויים בהסדר על . 1

.הכתב

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגד

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1120286סי 

29,5440.4214.04.2016 

18:00

הסמכת הנאמן ובא כוחו לגיבוש והעלאת העקרונות והשינויים בהסדר על . 1ח ג"אג

.הכתב

√רוב נדרש61.24בעדנגד

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1121342סי 

46,0580.1614.04.2016 

18:00

הסמכת הנאמן ובא כוחו לגיבוש והעלאת העקרונות והשינויים בהסדר על . 1ח ד"אג

.הכתב

√רוב נדרש76.02בעדנגד

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל 

1129394סי 

83,4780.3914.04.2016 

18:00

הסמכת הנאמן ובא כוחו לגיבוש והעלאת העקרונות והשינויים בהסדר על . 1ח ה"אג

.הכתב

√רוב נדרש55.66בעדנגד

מ "טבע תעשיות פרמצבטיות בע

629014

213,684,9650.0418.04.2016 

16:30

√רוב נדרש95.00בעדנגד(א)נגדיצחק פטרבורג כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של פרופ. 1שנתית

√רוב נדרש94.00בעדנגד(א)נגדאריה בלדגרין כדירקטור בחברה' אישור מינויו מחדש של דר. 2

√רוב נדרש93.00בעדנגד(א)נגדאישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה. 3



שם החברה

שווי שוק חברה 
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בהתאם 

לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרש81.00בעדנגד(א)בעדאישור מדיניות תגמול מתוקנת. 4

√רוב נדרש90.00בעדנגד(א)נגדל החברה"אישור עדכון שכר הבסיס של מנכ. 5

ל "אישור עדכון יעדים ותנאי התשלום של המענק הכספי השנתי למנכ. 6

החברה

√רוב נדרש88.00בעדנגד(א)נגד

ל " למנכ2016אישור עדכון תנאי התגמול ההוני השנתי שיחולו משנת . 7

החברה

√רוב נדרש89.00בעדבעד(א)בעד

אישור עדכון תכנית לתגמול הוני לצורך הגדלת מספר המניות השמורות . 8

להקצאה מכוחה

√רוב נדרש90.00בעדבעד(א)בעד

לא (א)בעדקסלמן וקסלמן- ח מבקר מחדש "אישור מינוי רו. 9

משתתף

√רוב נדרש99.00בעד

 1119080468,2410.0618.04.2016מ "לוינשטין נכסים בע

14:00

√רוב נדרשדיון(א)דיון2015דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1מיוחדת

כמשרד רואי החשבון ' אישור מינוי משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות. 2

המבקר של החברה

לא (א)בעד

משתתף

√רוב נדרש

√רוב נדרשנגד(א)נגדאישור מינויו מחדש של מר דוד גת כדירקטור בחברה. 3

√רוב נדרשבעד(א)נגדאישור מינויו מחדש של מר רון קליימן כדירקטור בחברה. 4

√רוב נדרשנגד(א)נגדאישור מינויו מחדש של מר שאול לוטן כדירקטור בחברה. 5

√רוב נדרשנגד(א)נגדאישור מינויו מחדש של מר יוסף צימר כדירקטור בחברה. 6

√רוב נדרשנגד(א)נגדיעל לוטן כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 7

כדירקטורית חיצונית  (זיסמן)ר ניצה אורצקי "אישור מינויה מחדש של ד. 8

בחברה

√רוב נדרשבעד(א)בעד

√רוב נדרשבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר אילן אדמון כדירקטור חיצוני בחברה. 9

√רוב נדרשנגד(א)בעדאישור מדיניות תגמול.10

 2010 במאי 5התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול מיום .11

מ"עם בעלת השליטה בחברה חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע

√רוב נדרשבעד(א)בעד

מ "אלון חברת הדלק לישראל בע

1101567

00.3818.04.2016 

10:00

√רוב נדרש.העמדה לפירעון מיידי. 1נדחית

√רוב נדרש.נקיטת הליכים משפטיים. 2

 1260116,662,1400.1620.04.2016מ "גלוב בע-גזית

12:00

√99.93רוב נדרשבעדבעד(א)בעדתיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 1שנתית

אישור מינויו מחדש של מר רוני בר און כדירקטור חיצוני בחברה ואישור . 2

תנאי כהונתו בחברת הבת גזית ברזיל

√98.05רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

 10852081,105,0830.2520.04.2016מ "קומפיוגן בע

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדרות ארנון' מינוי דירקטורית מחדש גב. 1נדחית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדענת כהן דייג' מינוי דירקטורית מחדש גב. 2

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור מחדש מר מרטין גרסטל. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור מחדש מר דב הרשברג. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדמינוי דירקטור חיצוני מחדש מר יאיר אהרונוביץ. 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדמינוי דירקטור חיצוני מחדש מר אריה עובדיה. 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדמינוי דירקטור חיצוני מחדש מר יהושע שמר. 7
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√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדענת כהן דייג' גב, לית החברה"אישור הענקת אופציות למנכ. 8

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדמר מרטין גרסטל, ר דירקטוריון החברה"אישור הענקת אופציות ליו. 9

גבאי את קסירר כרואי , פורר, אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט.10

החשבון המבקרים של החברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנמנע(א)בעד

 10972783,704,4410.0821.04.2016מ "אמות השקעות בע

14:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)דיון201דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 1שנתית

לא (א)בעדח מבקר"אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדר הדירקטוריון מחדש מר נתן חץ"מינוי יו. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור מחדש מר אבירם ורטהים. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור מחדש מר מוטי ברזילי. 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור מחדש מר אמיר עמר. 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדמינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש מר אייל גבאי. 7

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר יחיאל גוטמן. 8

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר בנימין גנץ. 9

מ "אישור התקשרות החברה עם חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע.10

בהסכם חדש לקבלת שירותי ניהול

√88.94רוב נדרשבעדבעד(א)בעד

מ " בע1953אבגול תעשיות 

1100957

1,235,5490.1321.04.2016 

16:00

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדמר רמי אנטין- מינוי מחדש של דירקטור חיצוני . 1מיוחדת

√100.00רוב נדרשבעדבעד(א)בעדריטה אבני' גב- מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית . 2

√93.60רוב נדרשבעדבעד(א)בעדל החברה מר דייויד מלדרם"אישור הקצאת תגמול הוני למנכ. 3

 113069969,256,4120.1026.04.2016פריגו קומפני 

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדלורי ברלס כדירקטורית בחברה' אישור מינויה מחדש של גב. 1שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדכהן כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר גרי מ. 2

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר מארק קוק כדירקטור בחברה. 3

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדהופינג כדירקטורית בחברה. הלן ר' אישור מינויה מחדש של גב. 4

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדנדרנואה כדירקטור בחברה'ג. 'אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ג. 5

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדוניור כדירקטור בחברה'קונקל ג. אישור מינויו מחדש של מר גרי ק. 6

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדוניור כדירקטור בחברה'אישור מינויו מחדש של מוריס הרמן ג. 7

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה. 8

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדפפה כדירקטור בחברה. וזף ס'אישור מינויו מחדש של מר ג. 9

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעדאישור מינויו מחדש של מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה.10

לא (א)בעדח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו"אישור מינוי מחדש של רו.11

משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדשל התגמול לנושאי המשרה הבכירים, אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב.12
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או כל חברת בת של החברה לבצע רכישות בשוק /להסמיך את החברה ו.13

.המקומי או בשווקים אחרים בעולם של מניות החברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעד

אישור קביעת טווח מחירים בו החברה יכולה להנפיק מחדש מניות שהיא .14

מחזיקה כמניות אוצר

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד(א)בעד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד(א)בעדנושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה.15

(א)י אנטרופי "חוות דעת מאוחרות יותר נכתבו ע, (פ)י פועלים סהר " נכתבו ע1/12/2010חוות דעת עד תאריך  (ה)

28/04/2016הנתונים נכונים לתאריך (א)

אחזקה מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר % (ב) 

התמיכה בהכרעה מתבסס על דיווחי החברות % (ג)

החברה שיפרה את תנאי העסקה טרם נעילת האסיפה (ד)


