
סה"כסה"כאסיפת יחידת השתתפותאסיפת תעודת סלאסיפת כתבי אופציהאסיפת אג"חאסיפת מניות מיוחדתאסיפת מניות שנתיתסוגי אסיפות
43533200130402מספר אסיפות בהשתתפות הקופה

תמיכה בהכרעה יחס הערך הנקובהאם בהתאם למדיניותהחלטת האסיפההצבעת הקופהנושאים שעל סדר היוםסוג האסיפהתאריך האסיפהשם החברה
98.58%כןאושרבעדמינוי א. גרפונקל כדח"צ.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגדאישור הגמול שישולם לדח"צ.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעדאישור חלוקת דיבידנד.

רוב רגיל-אין חובת דיווח0.006%כןאושרנגדאישור תשלום מענק לאהוד שפיראמיוחדת08.12.10הפניקס אחזקות בע"מ2
0.02%82.56%כןאושרנגדאישור התקשרות החברה והפניקס ביטוח עם דלק נדל"ן בע"ממיוחדת12.12.10הפניקס אחזקות בע"מ3
0.009%92.89%כןאושרנגדאישור הצעה פרטית חריגהמיוחדת15.12.10הוט מערכות תקשורת בע"מ4
0.05%93.47%כןאושרבעדאישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון התזכיר והתקנון בהתאםמיוחדת16.12.10בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ5

85.94%כןאושרנגדאישור תיקון להסכם שירותים.
90.03%כןאושרנגדאישור הקצאת כתבי אופציה.

77%כןאושרבעדמינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים.
100%כןאושרבעדמינוי א. פלג כדח"צ.

99.78%כןאושרבעדאישור תיקון הסכם האופציה.
98.87%כןאושרבעדאישור תשלומים לשותף הכללי.

95.98%כןאושרנגדאישור תשלומים ליועץ חיצוני.
93.52%כןאושרנגדאישור תשלום בונוס ליוסף גבורה.

100%כןאושרבעדאישור תיקון הסכם האופציה.
55.33%כןאושרבעדאישור תשלומים לשותף הכללי.

98.18%כןאושרנגדאישור תשלומים ליועץ חיצוני.
77.56%כןאושרנגדאישור תשלום בונוס ליוסף גבורה.

0.04%87.36%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת נכס מקרקעיןמיוחדת22.12.10שופרסל בע"מ10
76.93%כןאושרנגדמינוי ז. בן אשר כדח"צ
99.73%כןאושרבעדקביעת מס' דירקטורים

0.02%96.17%כןאושרבעדאישור הארכת הסכם שירותיםמיוחדת27.12.10רבוע כחול נדל"ן בע"מ12
0.07%100%כןאושרבעד1. אישור חלוקת דיבידנדמיוחדת28.12.10בנק לאומי לישראל בע"מ13

67.10%כןאושרבעד1. אישור התקשרות בהסכם קיבוצי
99.99%כןאושרבעד2. מינוי דח"צ:ג.שלו

כןלא אושרבעד3. מינוי דח"צ: אוחיון , כרמל , נוה , צנטלר  ,קמחי ושרצקי
0.04%97.35%כןאושרבעדאישור הארכת הסכם שירותי ניהולמיוחדת29.12.10קבוצת גולף א.ק. בע"מ15

81.02%כןאושרבעדמינוי ע.קורץ כדירקטור
76.25%כןאושרבעדמינוי י.שני כדירקטור

79.58%כןאושרבעדמינוי א.שרצקי כדירקטור
74.85%כןאושרבעדמינוי י.כהנא כדירקטור

0.03%90.96%כןאושרבעדאישור עסקת מסגרת לביטוחמיוחדת29.12.10מכתשים אגן תעשיות בע"מ17
0.06%70.18%כןאושרנגדמינוי מחדש של הדירקטורים וקביעת תנאי כהונתםמיוחדת30.12.10שיכון ובינוי בע"מ18
0.03%כןלא אושרנגדמכירת זכויות ברישיון שמשוןיח' השתתפות02.01.11ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת19
0.02%99.93%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרהמיוחדת10.01.11מגדל אחזקות ביטוח פיננסים20
0.05%73.00%כןאושרנגדאישור הקצאת אופציות לעובדי החברהמיוחדת11.01.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ21
0.02%95.83%כןאושרנגדמינוי כר. מליניאק כדח"צמיוחדת13.01.11הפניקס אחזקות בע"מ22
0.02%80.27%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה עם דלק נדל"ן ודלק בלרוןמיוחדת10.01.11קבוצת דלק בע"מ23

0.009%100%כןאושרבעד1. מינוי מ. נאור כדח"צית
0.009%93%כןאושרנגד2. אישור תנאי כהונתה של הדח"צית

0.02%100%כןאושרבעד1. מינוי ד.גרנות כדח"צ
0.02%99.97%כןאושרנגד2. אישור תנאי כהונת הדח"צ

0.04%99.99%כןאושרבעדאישור חלוקת דיבידנד מעבר לרווחי החברהמיוחדת24.01.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ26
0.05%63%כןאושרנגדאישור הקצאת אופציות ל-2 דירקטורים מקרב העובדיםמיוחדת25.01.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ27
0.07%93.98%כןאושרנגדאישור תוכנית תגמול ליו"ר הדירקטוריוןמיוחדת25.01.11בנק דיסקונט לישראל בע"מ28
0.04%99.83%כןאושרנגדמינוי י.אידלמן כדח"צמיוחדת27.01.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ29
0.04%82.22%כןאושרנגדאישור החלפת תקנון החברהמיוחדת31.01.11קבוצת דלק בע"מ30

88.77%כןאושרבעד1. אישור הגדלת מספר חברי הדירקטוריון
כ-90%כןאושרבעד2. מינוי דירקטורים

89.93%כןאושרנגד3. מינוי מחדש של הדח"צים
98.10%כןאושרבעד1. ביטול תקנה 46 לתקנון

98.30%כןאושרבעד2. הוספת תקנה 7ב לתקנון
99.69%כןאושרנגד1. מינוי י.ברוך כדח"צ

100%כןאושרבעד2. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה,כולל עיסקת מסגרת
0.06%99.19%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של הדח"ציםמיוחדת06.02.11רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ34

99.70%כןאושרנגדמינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים ומינוי שני דירקטורים חדשים
99.69%כןאושרנגדמינוי מחדש של הדח"צים

0.05%82.86%כןאושרנגדאישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהולמיוחדת14.02.11אפריקה ישראל נכסים בע"מ36
0.006%99.96%כןאושרנגדמינוי מר שמואל רובינשטיין כדח"צמיוחדת17.02.11כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ37
0.057%79.57%כןאושרנגדמינוי י. אלשייך כדח"צמיוחדת21.02.11שיכון ובינוי בע"מ38
0.016%83.88%כןאושרנגדאישור התקשרות עם כרמית אלרואי כדירקטורמיוחדת21.02.11דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ39
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.06%כןאושרבעדמינוי דירקטוריםמיוחדת06.03.11מטדטכניקה בע"מ40

99.860%כןאושרבעד1. העברת זכויות ברישיון שמשון
99.790%כןאושרבעד2. העברת זכויות ברישיון דניאל

כןלא אושרנגד3. אישור מענק לגיאופיסיקאי
79.07נגד1. מינוי ע. רוטברד כדח"צית
97.73נגד2. מתן כתב שיפוי לדח"צית

כןאושרבעדאישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
כןאושרבעדאישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה עסקת מסגרת

100%כןאושרבעדאישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
96.81%כןאושרבעדאישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה עסקת מסגרת

0.05%97.45%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרהמיוחדת24.03.11בנק מזרחי טפחות בע"מ45
80.90%כןאושרבעדאישור עסקת מסגרת לרכישת חומר גלם

100%כןאושרבעדאישור הסכם שנתי בין החברה לכאו"ל לשנת 2011
96.53%כןאושרבעדאישור רכישת מניות בריטיש ישראל מעופר השקעות

99.47%כןאושרנגדאישור הגדלת הון המניות
0.04%93.48%כןאושרנגדאישור התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"ממיוחדת05.04.11שופרסל בע"מ48

אישור הסמכה למכירת זכויות החברה בחברת מ.ק.ח בע"מ אשר בבעלותה הגרנד קניון בחיפה ובחרת מיוחדת06.04.11בריטיש ישראל השקעות בע"מ49
0.03%97.91%כןאושרבעדהניהול של קניון זה

70.71%כןאושרנגדאישור תשלום מענק לדייויד פדרמן
60.27%כןאושרנגדאישור תכנית תגמול לדיויד פדרמן

78.68%כןאושרנגדאישור תכנית תגמול ליוסי רוזן
70.71%כןאושרנגדאישור התקשרות החברה עם א. סלונים

85.03%כןאושרבעדאישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, עסקת מסגרת
98.00%כןאושרבעד1.מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים.

98.00%כןאושרבעד2.אישור חלוקת דיבידנד.
61.00%כןאושרנגד3.אישור מתן מענק ליו"ר הדירקטוריון הקודם.

92.00%כןאושרנגד4.אישור מתן מענק ליהודה פורת, דירקטור.
98.00%כןאושרבעד5.אישור מתן כתב שיפוי למבקר הפנים של החברה.

96.65%כןאושרבעד6.רכישת ספקי כח.
כןאושרבעד7.א.      רכישת ממירים.

כןאושרבעדב.      קבלת אשראי ספקים.
99.99%כןאושרבעד8.ביטוח נושאי משרה, עיסקת מסגרת.

99.99%כןאושרבעד9.ביטוח נושאי משרה.

0.03%83%כןאושרנגד1. אישור מתן מענק לאמיר אלשטיין,יו"ר הדירקטוריוןמיוחדת14.04.11החברה לישראל בע"מ52

0.01%98.28%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בהסכם השכרה לצורך הקמת מתקניםמיוחדת21.04.11נייר חדרה בע"מ53
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.04%כןאושרנגדאישור הסכם העסקה חדש של יו"ר הדירקטוריוןמיוחדת27.04.11כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ54

100%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת זכויות בפרויקט סביוני נצר
100%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת זכויות בפרויקט סביוני ים

99.15%כןאושרנגדאישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון
99.16%כןאושרנגדאישור עדכון גמול דירקטורים

94.56%כןאושרבעדאישור חלוקת דיבידנד
99.48%כןאושרנגדמינוי מחדש של א. בן שלוש כדח"צ

0.02%99.93%כןאושרבעדאישור חלוקת דיבידנדמיוחדת01.05.11הפניקס אחזקות בע"מ57
99.14%כןאושרבעדאישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, עסקת מסגרת

85.63%כןאושרנגדאישור תנאי כהונתה של סטלה הנדלר, יו"ר הדירקטוריון
98.88%כןאושרנגדאישור תנאי כהונתו של דקסטר גואי, ס.יו"ר הדירקטוריון

0.004%75%כןאושרנגדאישור הפסקת כהונת יו"ר הדירקטוריוןמיוחדת03.05.11דלק מערכות אנרגיה בע"מ59
0.060%99.40%כןאושרנגדמינוי ד. אופנהיים כדח"צמיוחדת03.05.11חברת השקעות דיסקונט בע"מ60

68.39%כןאושרנגדאישור מתן מענק ליו"ר הדירקטוריון
96.48%כןאושרנגדאישור תכנית גמול

65.48%כןאושרנגדאישור תוספת להסכם ההתקשרות בין הבנק הבינלאומי הראשון לבין יו"ר הדירקטוריון
כןאושרבעדמינוי מחדש של דירקטורים ואישור תנאי העסקתם

כןאושרבעדאישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
כןאושרנגדאישור מתן שיפוי לאבי זלדמן, דירקטור

כןאושרבעדאישור כעיסקת מסגרת לרכישת ציוד
חב' דואלית- אינה חייבת במתן המידע0.02%כןאושרנגדאישור תנאי שכר לנשיא ומנכ"ל החברהמיוחדת05.05.11גיוון אימג'ינג בע"מ63
0.04%94.67%כןאושרבעדאישור החלפת הנאמן לאגרות החובאסיפת אג"ח11.05.11אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ64
0.01%78.83%כןאושרנגדאישור תרומה לדרך הלוטוס בע"ממיוחדת11.05.11סאני אלקטרוניקה בע"מ65

98.05%כןאושרנגד1. מינוי ל.לבייב כדירקטור
96.46%כןאושרנגד2. מינוי א. גרינשפן כדירקטור

97.98%כןאושרנגד3. מינוי א. הבר כדירקטור
98.05%כןאושרנגד4. מינוי ש.שקדי כדירקטור

97.98%כןאושרנגד5. מינוי ש.בורכוב כדירקטור
97.85%כןאושרנגד6. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון התקנון בהתאם

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
90.18%כןאושרבעד2. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה,עיסקת מסגרת

90.75%כןאושרנגד3. אישור התקשרות חברה בת בהסכם למתן שיפוי מראש ובדיעבד.
54.71%כןאושרנגד1. אישור תיקון תקנון החברה

79.26%כןאושרנגד2. אישור תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה ודרקטורים שאינם מטעם בעלי השליטה.
כןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים

כןאושרנגד2. אישור תיקון תנאי העסקתו של א.ולדמן,יו"ר הדירקטוריון
כןאושרנגד3. אישור הקצאות יח' מניה ל א.ולדמן

כןאושרנגד4. אישור ,בדרך של יועץ ,את שכר נושאי המשרה.
כןאושרנגד5. קביעת התכיפות לאישור הנדרש בסעיף 4

כןאושרנגד6. תיקון התקנון בנושא מס' הדירקטורים
כןאושרנגד7. תיקון התקנון בנושא פטור ושיפוי

כןאושרנגד8. עדכון נוסף השיפוי הקיים

מיוחדת 66

חב' דואלית- אינה חייבת במתן המידע

0.02%

0.04%

מיוחדת

מיוחדת

0.03%

55

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

חברת פרטנר תקשורת בע"מ 62

0.03% מיוחדת28.04.11מגדל אחזקות ביטוח פיננסים בע"מ56

מיוחדת

0.04% מיוחדת 28.04.11 אפריקה ישראל מגורים בע"מ

0.04%

0.077%

0.040% מיוחדת06.04.11בתי זקוק לנפט בע"מ50

0.04% 31.03.11מליסרון בע"מ47

0.02% מיוחדת23.03.11רבוע כחול נדל"ן בע"מ44

24

25

מיוחדת 20.01.11 מפעלי פ.מ.ס

חב' דואלית- אינה חייבת במתן המידע מיוחדת23.03.11אלון החזקות רבוע כחול - ישראל בע"מ43

0.08% מטריקס אי.טי.בע"מ33

0.04%

35

מיוחדת 23.01.11 אל-רוב(ישראל) בע"מ

0.03% 9

0.03% הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ11

0.13% מיוחדת1629.12.10

0.006% יח' השתתפות 20.12.10 דלק קידוחים בע"מ

מיוחדת23.12.10

0.07%

8

יח' השתתפותאבנר חיפושי נפט בע"מ 20.12.10

השתתפות אינפיניטי באסיפות- מח"ר - מתאריך ה- 01.12.10

0.05%מיוחדת07.12.10בנק איגוד לישראל בע"מ1

0.006%

7

מיוחדת 19.12.10 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 6

מיוחדת 19.12.10 0.04%נצבא החזקות 1995 בע"מ

מיוחדת28.12.10בנק לאומי לישראל בע"מ14

0.05% מיוחדת31.01.11גילת רשתות לווין בע"מ31

איתוראן איתור ושליטה בע"מ

מיוחדת02.02.11דלק מערכות רכב בע"מ32

0.04%

21.03.110.01%

0.02%

מיוחדת06.02.11

מיוחדת 10.02.11 פרוטרום תעשיות בע"מ

יח' השתתפות13.03.11ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת41

0.04%

נייר חדרה בע"מ כן42 אושר מיוחדת

מיוחדת 30.03.11 אבגול תעשיות 1953 בע"מ 46

96.66%

מיוחדת13.04.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ51

0.02% מיוחדת03.05.11הוט - מערכות תקשורת בע"מ58

68

0.003% מיוחדת

0.03% מיוחדת נטוויז'ן בע"מ

67

05.05.11

04.05.11

12.05.11

61

12.05.11

12.05.11

פלסאון תעשיות בע"מ

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע0.01% מיוחדת16.05.11מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ69



כןאושרבעד9. אישור ביטוח דירקטורים ומושאי משרה,עיסקת מסגרת
0.05%91.77%כןאושרנגדאישור תוכנית מענקים ליו"ר הדירקטוריוןמיוחדת22.05.11בנק אגוד לישראל בע"מ70

1. אישור התקשרות חברות בשלטית החברה בהסכם לביצוע עבודות להקמת בניין משרדים 
בבוקרשט

99.51%כןאושרבעד

99.51%כןאושרבעד2. אישור התקשרות החברה עם דניה סיבוס בהסכם להקמת בניין בנס ציונה
כןנבחרו כדירקטורים:משה גביש,עמוס ספיר,מרים כץ ונגד1. מינוי דירקטורים :ט.קריב כגן

כןנבחרו כדירקטורים:משה גביש,עמוס ספיר,מרים כץ ובעד2. מינוי שאר הדירקטורים 
84.60%כןנבחרה כדח"צית צפורה סמט בעד3. מינוי דח"צים

100%כןאושרבעד4. אישור חלוקת דיבידנד
92.81%כןאושרנגד5. אישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון הקודם

77.77%כןאושרנגד6. אישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון 
90.90%כןאושרבעד7. אישור השתתפות היו"ר בהצעת מניות לעובדי הבנק

90.62%כןאושרנגד8. אישור מתן הלוואות על ידי הבנק ליו"ר
0.03%95.64%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהולמיוחדת25.05.11אפריקה ישראל מגורים בע"מ73
0.02%53.72%כןאושרנגדאישור תוספת לכתב התחייבות בלתי חוזרת של בעל השליטה בחברה לביצוע השקעותמיוחדת26.05.11אפריקה ישראל להשקעות בע"מ74

63%כןאושרבעד1. אישור התקשרות החברה בהסכם שרותים עם איזי שרצקי
71%כןאושרבעד2. אישור התקשרות החברה בהסכם שרותים עם אייל שרצקי
71%כןאושרבעד3. אישור התקשרות החברה בהסכם שרותים עם ניר שרצקי
74%כןאושרנגד4. אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם יהודה שרצקי

85%כןאושרבעד5. אישור התקשרות החברה בפוליסיה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה,עיסקת מסגרת
70%כןאושרנגד6.אישור התקשרות החברה בהסכם  עם גיל שרצקי

91%כןאושרנגד7. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה
68.45%כןאושרנגד1. שחרור מאחריות של חברי הדירקטוריון המנהל והדירקטוריון המפקח.

98.08%כןאושרבעד2. מינוי מחדש של א. עוז גאבר בדירקטוריון המנהל.
97.74%כןאושרבעד3. מינוי מחדש של י. סלוטווג בדירקטוריון המנהל.

99.20%כן4. א. אישור גמול לחברי הדירקטוריון המנהל.
69.82%כן    ב. תשלום בונוס לחברי הדירקטוריון המנהל.

95.36%כןאושרבעד5. אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה.
99.35%כןאושרבעד6. אישור התקשרות בהסכם להעסקת יובל רכטר.
769.59%. א. הסמכת הדירקטוריון המנהל להקצות מניות.

69.87%    ב. הסמכת הדירקטוריון המנהל להגביל או לשלול זכויות קדימה במניות החברה.
68.41%כןאושרנגד8. הסמכת הדירקטוריון המנהל לרכוש מניות.

99.90%כןאושרנגד1. מינוי י. טיטלמן זידנברג כדח"צית.
99.90%כןאושרנגד2. מינוי מחדש של ד. בועז כדח"צ.

100%כןאושרבעד3. מינוי מחדש של י. כסלו כדירקטור.
0.04%67.70%כןאושרנגד1. אישור הצעה פרטית מהותית.מיוחדת06.06.11מטריקס אי.טי. בע"מ78

99.67%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של הדח"צים
98.10%כןאושרנגד2. אישור הארכת הסכם העסקה של יו"ר הדירקטוריון

95.79%כןאושרנגד3. תיקון תקנון החברה
99.46%כןאושרנגד4. תיקון כתבי השיפוי לנושאי המשרה

0.08%100%כןאושרבעד1. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרהמיוחדת16.06.11בנק דיסקונט לישראל  בע"מ.80
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי א. לידר כדירקטור

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. מינוי ע. קוריצ'ונר כדירקטור
0.027%99.50%כןאושרנגד1. אישור הסכם עם נפתלי צדרמיוחדת29.06.11בריטיש - ישראל השקעות בע"מ.82

99.04%כןאושרבעד1. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
99.04%כןאושרבעד2. אישור, כעיסקת מסגרת, לביטוח דירקטורים וניושאי משרה

כןלא אושרנגד3. תיקון תקנון החברה
כןלא אושרנגד4. מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי

97.03%כןאושרנגד5. אישור התקשרות החברה בהסכם עם א. פינקלמן, יו"ר הדירקטוריון
97.60%כןאושרנגד6. מינוי מ. בן דור כדח"צית

99.81%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של י.ירושלמי כדח"צ .
99.15%כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה - דיבידנד.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. אישור הצמדת שכר הדירקטורים
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור תנאי העסקה של א. בן יוסף, דירקטורית.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. תיקון תקנון החברה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד4. אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה.
81.14%כןאושרנגד5. אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה.

0.01%99.91%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של ע. ארד כדח"צית.מיוחדת07.07.11נייר חדרה בע"מ.86
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. מינוי מ. ברקת כדירקטור ואישור גמול. 

83.44%כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה. 
אושר3. מתן כתבי שיפוי : א. לדירקטורים.

לא אושר                        ב. לאלעד שרון 
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד4. מתן מענק ליו"ר הדירקטוריון .

0.02%99.81%כןאושרבעד1. אישור השתתפות החברה בהסכם שכירות.מיוחדת11.07.11רבוע כחול נדל"ן בע"מ.88
100%כןאושרבעד1. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

100%כןאושרבעד2. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, עיסקת מסגרת.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. אישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון.

82.53%כןאושרנגד2. תיקון הפרק שדן בפטור, שיפוי וביטוח בתקנון החברה.
54.90%כןאושרבעד3. מכירת חלק מאחזקות החברה מהונה של חב' דלק הונגריה.

0.04%96.99%כןאושרבעד1. אישור הצבעת החברה באסיפות הכלליות של סלקום ונטוויז'ן – הסכם מיזוג.מיוחדת25.07.11חברת השקעות דיסקונט בע"מ.91
0.06%98.47%כןאושרבעד1. אישור הצבעת החברה באסיפה הכללית של נטוויז'ן – הסכם מיזוג עם סלקום.מיוחדת25.07.11 כלל תעשיות והשקעות בע"מ.92
0.03%100%כןאושרבעד1. אישור הסכם מיזוג.מיוחדת27.07.11נטוויז'ן בע"מ.93

81.04%כןאושרבעד1. מינוי מחדש של 4 דירקטורים.
98.27%כןאושרנגד2. מינוי מחדש של דח"צ.

92.94%כןאושרבעד3. אישור תנאי העסקה של א. פרוכטר.
74.00%כןאושרנגד4. אישור מתן מניות לדירקטורים.

כןאושרבעד1. אישור מתן גמול לדירקטורים ולעידית לוסקי.
כןאושרבעד2. אישור הסכם מיזוג.

כןאושרבעד3. אישור הסכם בין החברה לבין דסק"ש.
כןאושרנגד4. תיקון תקנון החברה

כןאושרנגד5. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים.
כןאושרבעד6. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

0.05%99.94%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של ע. ורדי זר כדח"צ.מיוחדת01.08.11בנק אגוד לישראל בע"מ.96
0.05%85.79%כןאושרבעד1. אישור רכישת ממירים ואישור קבלת אשראי ספקים.מיוחדת04.08.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.97
0.02%100%כןאושרבעד1. אישור הסכם מיזוג.מיוחדת07.08.11מכתשים – אגן תעשיות  בע"מ.98

99.87%כןאושרנגד1. תיקון סעיף 11.1 בהסכם הנאמנות.
99.83%כןאושרנגד2. מחיקת סעיף 13.4 בהסכם הנאמנות.

99.83%כןאושרבעד3. תיקון הסכם האופציה.
99.60%כןאושרנגד1. תיקון סעיף 11.1 בהסכם הנאמנות

99.98%כןאושרבעד2. תיקון הסכם האופציה
0.03%99.99%כןאושרבעד1. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם לקבלת הלוואות.מיוחדת10.08.11אפריקה ישראל מגורים בע"מ.101

68.13%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה בנוגע לביטוח ושיפוי נושאי משרה.
68.13%כןאושרנגד2. תיקון כתבי פטור ושיפוי.

94%כןאושרבעד3. תיקונים נוספים בתקנון החברה.
0.09%69%כןאושרנגד1. מינוי דח"צים.מיוחדת10.08.11קרסו מוטורס בע"מ.103

97.50%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה.
99.10%כןאושרבעד2. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.
97.72%כןאושרבעד3. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה.
100%כןאושרבעד4. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה.

100%כןאושרבעד5. הכללת בעלי השליטה במסגרת פוליסת הביטוח.
כןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדח"צים.

כןאושרנגד2. אישור גמול לדח"צים.
כןאושרבעד3. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, עיסקת 

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה.
כןלא אושרנגד2. תיקון תקנון החברה – סעיפי פטור ושיפוי.

71.11%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה.
96.27%כןאושרנגד2. תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה.

71.23%כןאושרנגד3. תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם.
0.06%99.70%כןאושרבעד1. אישור התחייבות החברה בק"ע הסכם מיזוג.מיוחדת16.08.11חברת השקעות דיסקונט בע"מ.108

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים.
75%כןאושרנגד2. אישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון

0.04%99.22%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של הדח"צים. מיוחדת24.08.11נטוויז'ן בע"מ.110
99.90%כןאושרבעד1. מינוי ע. שטראוס כדירקטור.

85.54%כןאושרנגד2. מתן כתבי שיפוי ל-ע. שטראוס.
0.11%77.22%כןאושרבעד1. אישור התקשרות החברה עם קבוצת א. דורי בע"מ.מיוחדת25.08.11א. דורי בניה בע"מ.112

95.20%כןאושרבעד1. המשך ביצוע ביקורת חקירתית ע"י משרד ברלב.
95.20%כןאושרבעד2. אישור שכ"ט עו"ד פישר.

95.40%כןאושרבעד3. מתן הוראה לנאמן לייצג את כלל מחזיקי האג"ח באסיפות נושים.
כןלא אושרנגד4. אישור מתווה ההסדר.

99.81%כןאושרבעד1. אישור הסכם מיזוג.
94.02%כןאושרבעד2. אישור דחיית אסיפה. 

90.11%כןאושרנגד3. אישור הסדרי שכר. 
98.77%כןאושרבעד1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

97.75%כןאושרנגד2. אישור, כעיסקת מסגרת, להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.
61.41%כןאושרנגד3. שינוי מתכונת הדיווח של החברה.

0.003%83.40%כןאושרנגד1. אישור ואישרור התקשרות החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול.אסיפת אג"ח05.09.11אפריקה ישראל להשקעות בע"מ116
כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה. 

כןאושרנגד2. תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה. 
0.06%99%כןאושרבעד1. אישור חלוקת דיבידנד.מיוחדת07.09.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.118

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה – פרק שיפוי וביטוח.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.

0.03%95.65%כןאושרנגד1. אישור ואישרו התקשרות החברה בהסכם מיוחדת13.09.11אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.120
72.56%כןאושרנגד1. אישור מענק למ"מ יו"ר הדירקטוריון

74.92%כןאושרנגד2. מינוי מחדש של נ. קנז כדח"צית.
0.20%כןלא אושרנגד1. מינוי מחדש של א. שרצקי כיו"ר הדירקטוריוןמיוחדת15.09.11איתוראן איתור ושליטה בע"מ.122
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.06%כןאושרבעד1. אישור חלוקה בעין של כל הון המניות המונפק של קרדן יזמות.מיוחדת15.09.11קרדן אן.וי.123
האסיפה ננעלה ללא קבלת החלטותאסיפת אג"ח05.09.11אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ124

כןאושרבעד1. מינוי מחדש של 6 דירקטורים.
כןאושרנגד2. הענקת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה.

כןאושרנגד3. תיקון תקנון החברה.
כןלא אושרנגד4. תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים.

כןאושרבעד1. אישור דיבידנד לשנת 2010.
כןאושרבעד2. מינוי מחדש של דירקטורים.

כןאושרנגד3. מינוי דח"צים ואישור הגמול שישולם להם.
כןאושרבעד4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, עיסקת מסגרת.

כןאושרנגד5. אישור גמול לדירקטורים.
99.38%כןאושרבעד1. מינוי מחדש של י. דוכן כדח"צ.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. תיקון תקנון החברה.

0.05% מיוחדת 17.08.11 109

מיוחדת

0.009% נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ.127

0.08%

0.18%

מיוחדת

0.03% 30.08.11

מטריקס אי.טי. בע"מ.

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע מיוחדת11.08.11אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ.105

0.11% א. דורי בניה בע"מ.106

0.02%

מיוחדת25.08.11

מיוחדת10.08.11מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ.

יח' השתתפות

 דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ.

0.03%

0.02%

89

0.05%

0.02%

90

דלק קידוחים – שותפות מוגבלת

07.08.11אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת100

99

מיוחדת 12.07.11

רוב רגיל-אין חובת דיווח

940.03% מיוחדת 26.07.11 איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ.

מיוחדת 24.07.11

 סאני אלקטרוניקה בע"מ.

0.05%
כןנגד

מיוחדת

0.01% מיוחדת05.07.11אסם השקעות בע"מ.84

06.07.11

0.02% מיוחדת06.06.11שטראוס גרופ  בע"מ.79

0.02% 27.06.11מכתשים – אגן תעשיות  בע"מ.81

0.05%
אושרנגד

אושרנגד

0.06% מיוחדת31.05.11סלע קפיטל נדל"ן בע"מ.77

כן

מיוחדת31.05.11קרדן אן.וי.76

0.06% מיוחדת 24.05.11

מיוחדת

אפריקה ישראל נכסים בע"מ 71

12.05.11 איתוראן איתור ושליטה בע"מ

24.05.11

75

0.02% מיוחדת29.06.11דלק מערכות רכב בע"מ.83

0.07% בנק לאומי לישראל בע"מ72

0.14% מיוחדת

מיוחדת

10.07.11קבוצת דלק בע"מ.87

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע מיוחדת27.07.11 סלקום ישראל בע"מ.95

0.01%

1040.05% מיוחדת 10.08.11 מבטח שמיר אחזקות בע"מ.

מיוחדת

102

0.10% אלקטרה בע"מ.85

0.006% יח' השתתפות

0.03%

07.08.11

25.08.11

מיוחדת

0.02%

15.08.11

מיוחדת11.08.11

117

30.08.11ביוליין אר אקס בע"מ.115

שטראוס גרופ  בע"מ.111

נס טכנולוג'יס אינק114

0.88% אסיפת אג"חאגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ113

קבוצת עזריאלי  בע"מ.107

בנק מזרחי טפחות  בע"מ.

מיוחדת11.09.11א. דורי בניה בע"מ.119

מיוחדת19.09.11נייס מערכות בע"מ.125

גזית-גלוב בע"מ.121

רוב רגיל-אין חובת דיווח 0.05% מיוחדת 06.09.11

0.09%

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע

מיוחדת14.09.11

0.01%

0.05%

מיוחדת20.09.11

מיוחדת19.09.11טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.126



99.94%כןאושרבעד3. תיקון התקנון בק"ע ביטוח 
75.51%כןאושרבעד1. אישור התקשרות החברה בעסקה עם בעלת השליטה

82.85%כןאושרבעד2. אישור הסכם מימון.
92.40%כןאושרנגד3. תיקון תקנון החברה.

0.03%97.80%כןאושרנגד1. אישור המתנה לתשלום עבור דלק נדל"ן.מיוחדת21.09.11הפניקס אחזקות בע"מ.129
100%כןאושרבעד1. אישור החלפת הנאמן לאג"ח. 

98.27%כןאושרבעד2. תיקון שטר הנאמנות בק"ע שכ"ט הנאמן החדש
כןאושרנגד1. מינוי יעל אנדורן כדח"צית. 

כןאושרנגד2. אישור תיקון תקנון החברה. 
כןאושרנגד3. אישור תיקון כתבי השיפוי. 

כןאושרנגד4. אישור ביטוח דירקטורים
100%כןאושרבעד1. לאשר קבלת החלטות באסיפה ע"י כתבי הצבעה  

לא פורסםכןאושרבעד2. להורות לנאמן להתנגד לבקשה שהגישו המפרקים הזמניים לביהמ"ש למכירת החברה כ"עסק חי" 
97.99%כןאושרנגד1. אישור מינוי ג. שמיר, כמנהל פיתוח עסקי.

99.96%כןאושרבעד2. אישור תנאי כהונה של י. דברת כיו"ר הדירקטוריון.
כןאושרנגד1. אישור תנאי כהונה של ג. הלר, דירקטורית.

כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי ע. עלי כדירקטור.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור תנאי העסקה של הדירקטור.
95.06%כןאושרבעד3. מינוי י. דיאור כדח"צ.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד4. אישור תנאי העסקה של הדח"צ.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד5. תיקון תקנון החברה.

75.52%כןאושרנגד6. תיקון כתב פטור ושיפוי לדירקטורים מטעם בעל השליטה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד7. תיקון כתב פטור ושיפוי ליתר הדירקטורים.

63.57%כןאושרבעד8. אישור התקשרות בהסכם ניהול.
91.34%כןאושרבעד1. אישור כי סעיף 11 בהסכם השותפות יחול ביחס לקידוח בקפריסין.

99.66%כןאושרבעד2. תיקון סעיף 5.1 להסכם השותפות.
54.75%כןאושרבעד1. אישור שסעיף 11 להסכם השותפות יחול ביחס לקידוח בקפריסין.

99.70%כןאושרבעד2. תיקון סעיף 5.1 להסכם השותפות.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. אישור גמול דירקטורים.

99.96%כןאושרבעד2. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כולל עיסקת מסגרת.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים

64.56%כןאושרנגד2. אישור המשך התקשרות עם המנכ"ל בהסכם הניהול הקיים.
80.80%כןאושרנגד3. אישור מתן שיפוי לדירקטורים שהם בעלי שליטה.

73.56%כןאושרנגד4. תיקון התקנון בנושא שיפוי וביטוח.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד5. הרחבת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד6. אישור התקשרות בתוספת לכתב השיפוי הקיים לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.
77.17%כןאושרנגד7. אישור התקשרות בתוספת לכתב השיפוי הקיים לדירקטורים שהם בעלי שליטה.

76%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה בנושאי ביטוח ושיפוי.
95%כןאושרבעד2. תיקונים נוספים בתקנון החברה.

76%כןאושרנגד3. תיקון כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים.
0.01%82.99%כןאושרנגד1. אישור הארכת הסכם ניהול.מיוחדת26.10.11סאני אלקטרוניקה בע"מ.141

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי.
99.70%כןאושרנגד2. מינוי מחדש של א. בירן כדח"צ.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. מינוי מחדש של א. עייש כדח"צ.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה שאינם בעלי שליטה.
91.61%כןאושרבעד3. תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה.

כןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים ה"ה קונקל ומוריס.
כןאושרנמנע2. מינוי מחדש של הדירקטור ב. זילברפרב.
כןאושרבעד3. אישור כהצבעה מייעצת של הסדרי שכר.

כןאושרבעד4. אישור כהצבעה מייעצת לתקופה של שנה.
82.15%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה בפרק פטור, שיפוי וביטוח.

91.54%כןאושרנגד2. תיקון נוסח כתבי השיפוי.
91.54%כןאושרנגד3. עדכונים ותיקונים נוספים לנוסח כתבי השיפוי.

99.60%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של דח"צ.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. אישור רכישת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

0.01%99.66%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של י. דנון כדח"צ.
99.99%כןאושרבעד2. מינוי מחדש של ש. אלקבץ כדח"צ.

74.20%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה – תיקון מס' 16.
92.27%כןאושרבעד2. תיקון תקנון החברה – חוק ייעול הליכי אכיפה.

99.99%כןאושרבעד3. ביטוח דירקטורים שאינם בעלי שליטה כולל עיסקת מסגרת.
100%כןאושרבעד4 ביטוח דירקטורים שהינם בעלי שליטה כולל עיסקת מסגרת.
97.47%כןאושרבעד5. תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.
92.96%כןאושרבעד6. תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה.

88.22%כןאושרבעד1. אישור המשך התקשרות בהסכם זכויות שימוש בקנין רוחני של נסטלה.
88.22%כןאושרבעד2. אישור המשך התקשרות עם נסטלה בהסכם סיוע טכני.

95.73%כןאושרבעד3. תיקון תקנון החברה.
0.13%כןלא אושרנגד1. אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה סד' 2.מיוחדת02.11.11ביוליין אר אקס בע"מ.150
0.05%99.90%כןאושרנגד1. מינוי חיים אהרון כדח"צ.מיוחדת06.11.11מנורה מבטחים החזקות  בע"מ.151
0.06%62%כןאושרנגד1. אישור עסקה עם כור תעשיות.מיוחדת06.11.11חברה לנכסים ולבנין בע"מ.152
0.009%94%כןאושרבעד1. אישור עסקה עם נכסים ובנין.מיוחדת06.11.11כור תעשיות בע"מ.153
0.05%60.09%כןאושרנגד1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם מ. מור, יו"ר הדירקטוריוןמיוחדת07.11.11ביומדיקס אינקובטור בע"מ.154

90%כןאושרבעד1. מינוי דירקטורים.
71.03%כןאושרבעד2. אישור כהצבעה מייעצת של הסדרי שכר.

76.15%כןאושרבעד3. אישור כהצבעה מייעצת לשנה.
95%כןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים.

73.35%כןאושרבעד2. תיקון תקנון החברה בק"ע תיקון 16.
83.76%כןאושרבעד3. תיקון תקנון החברה בק"ע חוק ייעול הליכי אכיפה.

99.96%כןאושרבעד4. הוספת ביטוח לתנאי כהונה של דירקטורים שאינם בעלי שליטה, כולל עסקת מסגרת.
100%כןאושרבעד5. הוספת ביטוח לתנאי כהונה של דירקטורים שהם בעלי שליטה, כולל עסקת מסגרת.

94.78%כןאושרבעד6. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.
86.71%כןאושרבעד7. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שהם בעלי שליטה.

80.70%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה.
80.73%כןאושרנגד2. מתן כתב שיפוי מתוקן לנושאי משרה.

84.42%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה.
84.49%כןאושרנגד2. תיקון כתב פטור ושיפוי.

82.73%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה בק"ע חלוקת דיבידנד.
95.38%כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה בק"ע שיפוי וביטוח.

97.38%כןאושרנגד3. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.

85.65%כןאושרנגד4. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה.
100%כןאושרבעד5. אישור עסקת מסגרת לביטוח.

99%כןאושרנגד1. מינוי י. הורוביץ כדח"צ.
99.26%כןאושרנגד2. מינוי מחדש של ד. ארבל כדח"צ.

99.59%כןאושרבעד3. המשך העסקת י. דגן כפקידה בחברת בת.
100%כןאושרבעד4. הגדלת מס' הדירקטורים בבנק.

95.50%כןאושרבעד1. אישור תנאי העסקה של ג. בן ברוך.
81.87%כןאושרנגד2. אישור תנאי העסקה של ד. בלום.
77.51%כןאושרנגד3. אישור תנאי העסקה של א. בלום.
60.98%כןאושרנגד4. אישור תנאי העסקה של ר. ברק.

89.20%כןאושרנגד1. אישור תנאי העסקתו של ג. זלקינד.
89.20%כןאושרנגד2. אישור תנאי העסקתו של ד. זלקינד.
89.20%כןאושרנגד3. אישור תנאי העסקתו של מ. זלקינד.

0.11%84.90%כןאושרנגד1. אישור התקשרות החברה בהסדר לקבלת שרותי ניהול ל-3 חודשים.מיוחדת16.11.11אלקטרה בע"מ.163
0.01%99.10%כןאושרבעד1. אישור הארכת הסכם זכויות.מיוחדת15.11.11גיוון אימג'ינג בע"מ.164

כןאושרבעד1. מינוי מחדש של 4 דירקטורים.
כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה.

כןאושרנגד3. אישור כתב שיפוי.
0.09%79%כןאושרבעד1. מתן כתבי שיפוי ופטור לדח"צים.מיוחדת21.11.11קרסו מוטורס בע"מ.166

88.89%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה.
83.10%כןאושרנגד2. מתן כתבי שיפוי מתוקנים.

80.10%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה.
80.06%כןאושרנגד2. מתן כתבי שיפוי מתוקנים.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד1. מתן פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה.
82.75%כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3. הרחבת פוליסת ביטוח גם ביחס לבעלי שליטה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. מתן כתב שיפוי חדש לדירקטורים.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד5. מתן כתב שיפוי חדש לדירקטורים שהינם בעלי שליטה.
95%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה בפרק פטור, שיפוי וביטוח.

85.16%כןאושרבעד2. תיקון כתבי השיפוי.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד3. אישור מחדש של מתן פטור מאחריות.

79.97%כןאושרנגד1. גמול דירקטורים.
87.68%כןאושרבעד2. תיקון פרק שיפוי וביטוח בתקנון החברה.

89.18%כןאושרבעד3. אישור מתן כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים כולל בעלי שליטה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד4. אישור מתן פטור מאחריות.

70.92%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד2. מתן פטור מאחריות.
78.89%כןאושרבעד3. מתן כתבי שיפוי חדשים.

85.73%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה.
84.78%כןאושרבעד2. אישור מתן כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים כולל בעלי שליטה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד3. אישור מתן פטור מאחריות.
68.74%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה.

85.99%כןאושרבעד2. אישור מחדש של הסכם שרותי ניהול.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד3. אישור מחדש של מתן פטור מאחריות לנושאי משרה.

72.83%כןאושרבעד4. מתן כתב שיפוי בנוסח חדש לדירקטורים ונושאי משרה.
91.77%כןאושרבעד1. אישור מחדש של הסכם ניהול עם אידיבי פיתוח.

79.43%כןאושרנגד2. אישור מחדש של הסכם ניהול עם אידיבי אחזקות.
90.61%כןאושרבעד3. אישור מחדש של תנאי העסקה של א. לבנת.
89.73%כןאושרבעד4. אישור מחדש של תנאי העסקה של ז. לבנת.

90.96%כןאושרבעד5. אישור מחדש של תנאי העסקה של ת. מנור מורל.
72.76%כןאושרבעד6. תיקון תקנון החברה.

68.45%כןאושרבעד7. מתן כתבי שיפוי מתוקנים.
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.04%כןאושרבעד1. מינוי י. אבישר כדירקטור.מיוחדת24.11.11חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ.176

89.67%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה.
97.80%כןאושרנגד2. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה למעט בעלי שליטה.

92.34%כןאושרנגד3. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה.
0.11%96.18%כןאושרנגד1. מינוי א. רצאבי כדח"צ.מיוחדת01.12.11אלקטרה בע"מ.178

99.59%כןאושרבעד1. תיקון ס' 8.1 להסכם הנאמנות.
99.59%כןאושרבעד2. תיקון ס' 14.3 להסכם הנאמנות.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרנגד3. תיקון ס' 14.18 להסכם הנאמנות.
99.60%כןאושרבעד4. ביטול ס' 6.7 להסכם הנאמנות.

מיוחדת173

24.11.11חברת השקעות דיסקונט בע"מ.

מיוחדת24.11.11

מיוחדת

0.03% 155

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ.170

0.08% כלל תעשיות והשקעות בע"מ.175

24.11.110.009%כור תעשיות בע"מ.

0.03%מיוחדתהפניקס אחזקות בע"מ.159 14.11.11

0.09%

בנק מזרחי טפחות  בע"מ.158

החברה לישראל בע"מ.157

09.11.11

0.01% מיוחדת15.11.11הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.160

יח' השתתפות09.10.11אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת137

מיוחדת08.11.11י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן בע"מ.156

מנורה מבטחים החזקות  בע"מ.138

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ.139

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע מיוחדת26.10.11פריגו קומפני144

26.10.11בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.143

מיוחדת10.10.11

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע מיוחדת26.09.11ריטליקס בע"מ.131

135

0.05%

0.02%

מיוחדת133 03.10.11מבטח שמיר אחזקות בע"מ.

0.88%אסיפת אג"ח 26.09.11אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ132

0.008%מיוחדת 20.09.11הוט – מערכות תקשורת בע"מ.128

0.06% אסיפת אג"ח26.09.11חברת החשמל לישראל בע"מ.130

0.006% יח' השתתפות09.10.11דלק קידוחים – שותפות מוגבלת136

אלקו החזקות בע"מ. 134

מיוחדת05.10.11כימיקלים לישראל בע"מ.

רוב רגיל-אין חובת דיווח 0.05 מיוחדת 05.10.11

0.02%

0.1%מיוחדת11.10.11

0.05%

0.05%

סלע קפיטל נדל"ן  בע"מ.140

מיוחדת26.10.11בנק דיסקונט לישראל בע"מ.142

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע מיוחדת17.11.11ביוליין אר אקס בע"מ.165

מיוחדת01.11.11אסם השקעות בע"מ.

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק.

0.13%

0.04%

0.11%

0.09%

0.05%

מיוחדת24.10.11

0.06%

0.06%

מיוחדת

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.

0.03%

מיוחדת31.10.11

מיוחדת01.11.11נצבא החזקות 1995 בע"מ.148

מיוחדת31.10.11

מיוחדת30.10.11בנק לאומי לישראל בע"מ.145

מיוחדת07.11.11

בנק אגוד לישראל בע"מ.146

149

147

0.06%

מיוחדת

0.04%מיוחדת08.11.11

מיוחדת

0.06%

אלקו החזקות בע"מ. 1620.05% מיוחדת 16.11.11

0.05% 15.11.11מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ.161

171

0.03% מליסרון  בע"מ.168

מיוחדת

0.007% אמות השקעות בע"מ.169

0.04% 21.11.11בריטיש - ישראל השקעות בע"מ.167

0.02% מיוחדת24.11.11שופרסל  בע"מ.

מיוחדת

0.05%

0.06% מיוחדת24.11.11חברה לנכסים ולבנין בע"מ.172

מיוחדת21.11.11

מיוחדת24.11.11

22.11.11

29.11.110.01% 177

0.07%

מיוחדת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

174



99.76%כןאושרבעד5. תיקון ס' 10.1.7 להסכם הנאמנות.
99.77%כןאושרבעד6. תיקון ס' 10.1.10 וביטול ס' 10.1.11 להסכם הנאמנות.

99.76%כןאושרבעד7. תיקון ס' 10.2.3 להסכם הנאמנות.
99.78%כןאושרבעד8. תיקון ס' 16 להסכם הנאמנות.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד9. תיקון ס' 9.3(ג) להסכם השותפות.

99.78%כןאושרבעד10. תיקון ס' 10.8 להסכם השותפות.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןלא אושרבעד11. תיקון ס' 11 להסכם השותפות.

99.78%כןאושרבעד12. הוספת ס' 13א להסכם השותפות.
99.37%כןאושרנגד13. תיקון ס' 23.2 להסכם השותפות.

כ - 98.00%כןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים.
85.90%כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה.

96.10%כןאושרבעד3. תיקון כתבי שיפוי.
100%כןאושרבעד1. עדכון גמול לדירקטור י. אפק.

98.94%כןאושרבעד2. תיקון תקנון לאור תיקון 16 לחוק החברות.
58.86%כןאושרנגד3. תיקון תקנון לאור חוק ייעול הליכי אכיפה.

100%כןאושרבעד4. אישור ואישרור הכללת פוליסת ביטוח במסגרת תנאי הכהונה של דירקטורים שאינם בעלי שליטה לרבות עסקת מסגרת
100%כןאושרבעד5. אישור ואשרור הכללת פוליסת ביטוח במסגרת תנאי הכהונה של דירקטורים שהינם בעלי שליטה כולל עסקת מסגרת

99.23%כןאושרנגד6. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.

97.89%כןאושרנגד7. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה.
79.32%כןאושרנגד1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם ד. פדרמן.

83.99%כןאושרבעד2. תיקון תקנון החברה בפרק הדן בפטור, שיפוי וביטוח.
98.00%כןאושרנגד3. תיקון תקנון החברה שלא בפרק פטור, שיפוי וביטוח.

95.00%כןאושרנגד4. תיקון נוסח כתבי השיפוי למעט בעלי השליטה.
84.59%כןאושרנגד5. תיקון נוסח כתבי השיפוי לבעלי השליטה.

81.44%כןאושרבעד1. תיקון תקנון החברה 
85.27%כןאושרנגד2. תיקון כתבי השיפוי

100.00%כןאושרבעד3. אישור עיסקת מסגרת לביטוח
95.86%כןאושרנגד4. אישור הסכם ניהול עם י. גולדווסר

96.23%כןאושרבעד5. אישור הסכם ניהול עם א זילברפלד
98.71%כןאושרנגד6. אישור הסכם ניהול עם א. בונה

80.38%כןאושרנגד1. מתן כתב שיפוי מתוקן ליו"ר הדירקטוריון
70.62%כןאושרבעד2. מתן כתב פטור ליו"ר הדירקטוריון

80.76%כןאושרבעד3. תיקון תקנון החברה בק"ע שיפוי וביטוח
94.35%כןאושרנגד4. מתן כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים למעט בעלי השליטה

94.68%כןאושרבעד5. תיקון תקנון החברה בנושאים שונים
70.26%כןאושרבעד1. מינוי מחדש של חלק מהדירקטורים

69.57%כןאושרנגד2. מינוי מחדש של הדח"צים
96.30%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה

99.25%כןאושרנגד2. מתן כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
100.00%כןאושרנגד3. ביטוח אחריות נושאי משרה עיסקת מסגרת

0.040%99.91%כןאושרבעד1. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כולל עיסקת מסגרתמיוחדת15.12.11בריטיש ישראל השקעות בע"מ187
88.64%כןאושרנגד1. אישור תנאי פרישה - א. הולצמן

87.21%כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה
87.21%כןאושרנגד3. מתן כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה כולל בעלי שליטה
87.21%כןאושרבעד4. מתן כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה כולל בעלי שליטה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. מתן כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3. ביטול דירקטורים ונושאי משרה, כולל עיסקת מסגרת
0.070%99.54%כןאושרנגד1. מינוי י. גלעד כדח"צמיוחדת19.12.11הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ190
0.060%99.50%כןאושרנגדמינוי מחדש של י. דאובר כדח"צמיוחדת19.12.11קבוצת דלק בע"מ191
0.003%100.00%כןאושרבעד1. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כולל עיסקת מסגרתמיוחדת21.12.11מליסרון בע"מ192
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.054%כןאושרנגד1. הארכת כהונת גב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצוניתמיוחדת25.12.11בנק אגוד לישראל בע"מ193

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. מינוי מחדש של ליאורה (רובין) מרידור כדח"צית לתקופת כהונה שלישית ואישור תנאי העסקתה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. אישור הענקה חד פעמית של אופציות לדירקטורים שאינם עובדי החברה ולדח"צים
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. אישור תנאי העסקתו של עמירם לוינברג כיו"ר הדירקטוריון

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד5. אישור הענקה חד פעמית של אופציות לעמירם לוינברג
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד6. תיקון התקנון

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד7. תיקון הסכמי שיפוי
79.96%כןאושרנגד1. תיקון תקנון בקשר עם שיפוי וביטוח

80.89%כןאושרנגד2. תיקון כתב שיפוי
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1.אישור תנאי כהונה של יו"ר הדירקטוריון

92.74%כןאושרנגד2. תיקון תקנון החברה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה.
93.32%כןאושרנגד4. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה.

100.00%כןאושרבעד5. ביטוח דירקטורים שהינם בעלי שליטה כולל עיסקת מסגרת.
0.010%90.48%כןאושרנגד1. תיקון תקנון החברהמיוחדת28.12.11הבנק הלאומי הראשון לישראל בע"מ197

93.40%כןאושרבעד1. תיקון התקנון
67.00%כןאושרנגד2. תיקון התקנון בקשר עם שיפוי וביטוח

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. תיקון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם מקרב או מטעם בעלי השליטה
82.90%כןאושרנגד4. תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהם מקרב או מטעם בעלי השליטה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד5. אישור התקשרות עם חברת ביטוח כלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
81.45%כןאושרנגד1. תיקון תקנון בקשר עם שיפוי וביטוח

89.20%כןאושרנגד2. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה לרבות בעל השליטה.
61.66%כןאושרנגד3. הוספת פטור לתקנון

61.15%כןאושרנגד4. מתן כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה לרבות בעל שליטה
66.11כןאושרנגד5. אישור מכירת נכס מקרקעין של החברה לבעל השליטה

94.57%כןאושרנגד1. תיקון תקנון תקנה 129
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. תיקון התקנון תקנות 52 51 126

98.64%כןאושרנגד3. תיקון כתב שיפוי ךרבות בעל השליטה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית מעודכנת. כולל עסקת מסגרת.

0.009%90.10%כןאושרנגד1. אישור תנאי העסקה של ל. חנס כיו"ר הדירקטוריוןמיוחדת4.1.12כור תעשיות בע"מ201
89.96%כןאושרנגד1. תיקון תקנון

90.75כןאושרנגד2. תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
99.60%כןאושרנגד1. מינוי ל. תיאודור כדח"צית
99.60%כןאושרנגד2. מינוי מ. רייכנברג כדח"צ

99.60%כןאושרנגד3. מינוי אורי אשד כדח"צ
91.78%כןאושרבעד1. תיקון התקנון בקשר עם שיפוי וביטוח

93.82%כןאושרבעד2. הענקת כתב שיפוי מתוקן לנושאי משרה שאינם מטעם בעלי השליטה
90.40%כןאושרבעד3. הענקת כתב שיפוי מתוקן לנושאי משרה שהינם מאעם בעלי השליטה

99.56%כןאושרנגד4. מינוי מר אמרי טוב כדח"צ
0.009%90.10%כןאושרנגד1. אישור תנאי העסקתו של ל. חנס כיו"ר הדירקטוריון מיוחדת4.1.12כור תעשיות בע"מ205
0.050%96.14%כןאושרנגד1. שיפוי לבעלי השליטהמיוחדת8.1.12אורמת תעשיות בע"מ206
0.040%97.00%כןאושרנגד1. אישור התקשרות בהסכם שירותים עם צדיק בינו יו"ר הדירק' ובעל השליטהמיוחדת11.1.12פז חברת נפט בע"מ207

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. ביטוח דירקטורים שאינם בעלי שליטה
99.98%כןאושרבעד2. ביטוח דירקטורים שהינם בעלי שליטה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה
89.57%כןאושרנגד4. כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה

95.90%כןאושרנגד5. התקשרות חברה בת בהסכמי ניהול
1. אישור התקשרות החברה, חברת בת שלה, פלסאון בע"מ וקיבוץ מעגן מיכאל, בל השליטה בחברה 

כןלא אושרנגדבהסכם לפיו יעמיד הקיבוץ לרשות פלסאון כח אדם ושירותי ניהול באמצעות חברי הקיבוץ
רוב רגיל-אין חובת דיווח

2. ככל שההתקשרות בהסכם החדש לא תאושר על ידי אסיפות בעלי המניות בחברה, מוצע לאשר 
78.36%כןאושרנגדהארכת ההסכם המקורי, בתנאיו כפי שהם וללא כל שינוי, לתקופה בת שישה חודשים

0.060%99.60%כןאושרנגד1. מינוי מר ד. גרנות כדירקטור חיצונימיוחדת29.1.12הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ210
0.040%90.51%כןאושרבעדאישור התקשרות החברה בהסכם עם נורסטאר בעלת השליטה בחברהמיוחדת26.1.12גזית גלוב בע"מ211
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.060%כןאושרבעד1. מינוי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמןמיוחדת30.1.12בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ212
0.0497.84%כןאושרנגד1. אישור התקשרות החברה עם חנ"ל בהסכם לקבלת שירותי ניהולמיוחדת2.2.12איירפורט סיטי בע"מ.213
0.0391.55%כןאושרבעד1. אישור של הרחבת הסדר הפיצוי ליו"ר הדירקטוריון בחברהמיוחדת2.2.12אלון החזקות רבוע כחול - ישראל בע"מ214

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. תיקון תקנון החברה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים בחברה

3. אישור כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי 
79.48%כןאושרנגדבהענקה להם כתבי שיפוי

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. עדכון הגמול לדירקטור ירון אפק
97.12%כןאושרנגד2. אישור התקשרות החברה עם חנ"ל בהסכם שירותי ניהול

64.76%כןאושרנגד1. תיקון תקנון
2. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שבעלי השליטה בה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי 

83.25כןאושרנגדבמתן כתב שיפוי להם

98.94כןאושרנגד1. תיקון התקנון
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. הענקת כתב שיפוי מתוקן לנושאי משרה שאינם בקרב בעלי השליטה

99.91כןאושרנגד3. הענקת כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים מקרב בעלי השליטה
0.04%93.06כןאושרבעד1. אישור הסכם מיזוג עם מליסרון בעלת השליטהמיוחדת21.2.12בריטיש ישראל השקעות בע"מ219
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.007%כןאושרבעד1. אישור ביצוע הנפקהמיוחדת21.2.12דלק קידוחים – שותפות מוגבלת220

61.31כןאושרנגד1. אישור תנאי ההעסקה שך גב' ד. פרנקנטל
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. תיקון תקנון

רוב רגיל-אין חובת דיווח0.06%כןאושרבעד1. אישור ביצוע הנפקהמיוחדת21.2.12אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת222
83.96כןאושרנגד1. אישור הסכם מתן שירותים עם מר גיל אגמון

90.64כןאושרנגד2. תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. מתן כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים ונושאי משרה, למעט בעלי שליטה

99.47כןאושרנגד4. מתן כתב שיפוי מתוקן למר גיל אגמון
99.71כןאושרנגד5. הארכת כהונתו של מר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני

99.81כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר מאיר אלדר כדירקטור חיצוני
99.81כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני

0.0400%97.60%כןאושרנגד1. מינוי של מר יונתן שקד כדירקטור חיצוני ואישור תנאי העסקתומיוחדת6.3.12בתי זיקוק לנפט בע"מ225
0.0900%99.75%כןאושרנגדמינוי מר גמאל שאול כדירקטור חיצוני ואישור תנאי העסקתומיוחדת4.3.12מדטכניקה בעמ226

80.20%כןאושרנגד1. תיקון התקנון
89.70%כןאושרנגד2. אישור כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה לרבות מקרב בעלי השליטה

94.13%כןאושרנגד3. אישור עסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
60.06%כןאושרנגד4. אישור מחדש ועדכון תנאי העסקה של מר יאיר המבורגר

60.06%כןאושרנגד5. אישור מחדש ועדכון תנאי העסקה של מר גדעון המבורגר
64.24%כןאושרנגד6. אישור מחדש ועדכון תנאי העסקה של מר יואב מנור

61.56%כןאושרבעד7. אישור מחדש ועדכון תנאי העסקה של מר בן המבורגר
97.30%כןאושרבעד1. ויתור חד פעמי על הוראות סעיף 8.1.3.1 (א) (2) לשטר הנאמנות

97.30%כןאושרבעד2. החלפת הנכס המועבד
0.05%100כןאושרנגד1. רכישה עצמית של מלוא החזקות פונטיפקס בתמורה למניות נסווקסמיוחדת6.3.12ביומדיקס אינקובטור בע"מ.229

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. אישור התקשרות קרן אנטומיה עם כלל ביטוח בפולסית אחריות מנהלי קרן
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור עסקת מסגרת לביטוח אחריות

99.46%כןאושרבעד1. אישור מינוי מחדש של מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני
99.46%כןאושרבעד2. אישור מינוי מחדש של גברת ליאורה פולצק כדירקטורית חיצונית

99.95%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של גב דפנה שלו פלם כדירקטורית חיצונית
84.94%כןאושרנגד2. מינוי של מר יאיר אסטליין כדירקטור חיצוני

0.09 מיוחדת 9.2.12 נצבא החזקות 1995 בע"מ

מיוחדת 24.1.12 פלסאון תעשיות בע"מ

מיוחדת

מיוחדת

0.01

0.090%מיוחדת3.1.12

מיוחדת

7.2.12

מיוחדת 19.1.12

0.003%

0.02

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. 215

208

196

0.01

נייר חדרה בע"מ198

199

מיוחדת2.1.12

194

מיוחדת29.12.11שיכון ובינוי בע"מ195

מיוחדת אלקו החזקות בע"מ.

מיוחדת18.12.11

27.12.11

מיוחדת 2.1.12

0.040% מיוחדת

14.12.11

8.12.11

0.060%

בתי זיקוק לנפט בע"מ

מיוחדתאפריקה ישראל מגורים בע"מ186

מיוחדת01.12.11איירפורט סיטי בע"מ.181

182

183

יח' השתתפות30.11.11

מיוחדת

0.03% ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת179

184

0.04%

0.07% 30.11.11אלביט מערכות בע"מ.180

0.090%

13.12.11אבגול תעשיות 1953 בע"מ

מיוחדת13.12.11

0.200%

גזית גלוב בע"מ

מיוחדת

0.040%מיוחדת15.12.11אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

0.030%

מיוחדת 29.12.11 גילת רשתות לווין בע"מ

0.080%

0.010%

0.06%

0.01%

0.01

שנתית13.12.11איתוראן איתור ושליטה בע"מ185

188

אפריקה ישראל נכסים בע"מ189

מיוחדת 4.1.12 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ.

0.020%

סאני אלקטרוניקה בע"מ.

0.05

מיוחדת5.1.12קרדן יזמות 2011 בע"מ

0.020% מיוחדת 15.2.12 רבוע כחול נדל"ן בע"מ.

29.12.11

13.2.12 0.1גב-ים לקרקעות בע"מ

בנק הפועלים בע"מ

0.03

217

209

203

אלרוב (ישראל) בע"מ200

מיוחדת

218

202

204

216

0.03% 223

29.2.12דלק מערכות רכב בע"מ

מיוחדת 21.2.12 מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ. 2210.05%

מיוחדת 15.3.12 פלסאון תעשיות בע"מ 232

0.02% 29.2.12חברה לנכסים ולבנין בע"מ.224

227

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

13.3.12כלל תעשיות והשקעות בע"מ

18.3.12כלל תעשיות והשקעות בע"מ 231

5.3.12

0.09%

מיוחדת

מיוחדת

מליסרון בע"מ

מיוחדת

מיוחדת4.3.12 228

מיוחדת

0.05%

0.0090%

0.04%

0.01%

230



85.00%כןאושרנגד3. אישור התקשרות של החברה וחברת בת בהסכם שיפוי עם מר שאול אשכנזי
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד4. אישור התקשרות עם מר יאיר אסטליין בהסכם שיפוי

רוב רגיל-אין חובת דיווח0.10%כןאושרנגד1. מינוי מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני
99.16%כןאושרנגד2. מינוי הגברת עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. אישור תיקון תקנון החברה בנושא פטור שיפוי וביטוח
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו החזקות, בעלת השליטה בחברה לתקופה של מיוחדת21.3.12אלקטרה בע"מ.234
0.05%62.13%כןאושרנגד3 שנים.

0.06%99.33%כןאושרנגד1. אישור תיקון התקשרות לרכישת ממירים ע"י DSB מיורוקום לגבי כ- 10% מהכמותמיוחדת27.3.12בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.235
95.77%כןאושרנגד1. אישור תקנון שטר הנאמנות

2. תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה תינתן ע"י דיווח מיידי המגנאא למעט מקרים שלפי דין נדר 
99.55%כןאושרנגדפרסום בעיתונות

89.17%כןאושרנגד1. אישור תיקון תקנון החברה בנושא פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה
2. אישור תקנון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי 

86.42%כןאושרנגדהשליטה בחברה וקרוביהם

3. אישור תקנון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי 
86.42%כןאושרנגדהשליטה בחברה וקרוביהם

מיוחדת2.4.12נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ.238
1. אישור הצטרפות החברה להסדר מוצע במסגרת תביעה שהגישו מפרקי קבוצת קויי אשראי נגד 

0.009%99.93%כןאושרבעדהחברה ונגד נתבעים נוספים
0.06%100.00%כןאושרבעד1. אישור הצטרפות החברה להסדר מוצע במסגרת תביעה שהגישו מפרקי קבוצת קויי אשראימיוחדת2.4.12יואל ירושלים אויל אקספלוריישן בעמ239
0.060%99.58%כןאושרנגד1. מינוי מר יצחק הראל כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת3.4.12שיכון ובינוי בע"מ240
0.09%99.08%כןאושרנגד1. מינוי הגברת דפנה שוורץ כדירקטורית חיצוניתמיוחדת5.4.12בנק הפועלים בע"מ241

1. מכירת זכויות השתתפות ברישיון "שמשון" והענקת אופציה לרכישת זכויות השתתפות ברישיונות יח' השתתפות22.4.12ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת242
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.06%כןאושרבעד"דניאל מזרח" ו"דניאל מערב", למודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת.

98.19%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר דוד לוינסון לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני
99.18%כןאושרנגד2. מינוי מחדש של מר איתי מל לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. אישור חלוקת דיבידנד

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. איושר מענק למנהל אגף הבטחון בחברה
DBS 96.32%כןאושרנגד4. אישור רכישת ספקי כח ע"י

DBS 96.31%כןאושרנגד5. אישור רכישת ממירים ואשראי ספקים ע"י
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. חלוקת דיבידנד
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3. תשלום מענק שנתי ליור הדירקטוריון

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. אישור השתתפות היו"ר בתוכנית תגמול קצר טווח לשנת 2012
טרם פורסםכןאושרנגד1. אישור הסכם למכירת מניות ל חברה בת

טרם פורסםכןאושרנגד2. אישור תיקון כתב התחייבות לשיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה
טרם פורסםכןאושרנגד3. אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה

0.06%79.84%כןאושרנגדאישור התקשרות בהסכם ניהול כם דר משה ברקת כיו"ר דירקטוריוןמיוחדת7.5.12הפניקס אחזקות בע"מ247
86.95%כןאושרנגד1. תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח

89.03%כןאושרבעד2. הענקת כתבי שיפוי חדשים לנושאי משרה בחברה ובחברות מוחזקות
83.04%כןאושרנגד3. אישור מחדש של הסכם הניהול עם אי די בי פיתוח

99.5%ֵכןאושרבעד4. אישור מחדש של גמול שנתי וגמול ישיבה למר יצחק מנור
90.25%ֵכןאושרבעד5. אישור מחדש לכלל פיננסים בטוחה לקבל אשראי מקבוצת אי די בי

99.68%ֵכןאושרבעד6. מינוי פרופסור יוסי יגיל לכהונה כדירקטור חיצוני
0.01%97.08%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של הגברת אתי לבני כדירקטורית חיצונית בחברהמיוחדת7.5.12סאני אלקטרוניקה בע"מ249
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.08%כןאושרנגד1. מינוי מר יצחק פורר לכהונה כדירקטור חיצוני לתקופה נוספתמיוחדת10.5.12אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ.250
0.06%96.74%כןאושרבעד1. מינוי מחדש של מר בן ציון זילברפרב כדירקטור חיצונימיוחדת10.5.12קבוצת דלק בע"מ251

טרם פורסםכןאושרנגד1. אישור מענק לשנת 2011 ליור הדירקטוריון
97.61%כןאושרבעד2. אישור המחאת גמול הדירקטורים המועסקים

0.02%99.08%כןאושרנגד1. מינוי מר בזיל גמזו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני.מיוחדת23.5.12קבוצת גולף א.ק. בע"מ253
0.20%83.11%כןאושרנגדאישור התקשרות חברת הבת עם מר אבנר קורץ בהסכם שירותי ייעוץמיוחדת21.5.12איתוראן איתור ושליטה בע"מ254

טרם פורסםכןאושרבעד1. הגדלת ההון הרשום ותיקון תקנון
טרם פורסםכןאושרנגד2. הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה לרבות בעלי השליטה

טרם פורסםכןאושרבעד3. התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
טרם פורסםכןאושרבעד4. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות

1. סעיף 6 א - אישור שחרור הדירקטורים מאחריות בקשר לשנת 2011 כמתואר בדוח השנתי 
טרם פורסםכןאושרנגדלדירקטוריון האקזקובטיבי.

2. סעיף 6 ב- אישור שחרור הדירקטורים מאחריות בקשר לשנת 2011 כמתואר בדוח השנתי 
טרם פורסםכןאושרנגדלדירקטוריון המפקח

3. סעיף 6 ג- אישור שחרור הדירקטורים מאחריות בקשר לשנת 2011 כמתואר בדוח השנתי 
טרם פורסםכןאושרנגדלדירקטורים אקזקוטיבים ששכהונתם מסתיימת.

4. סעיף 6 ג- אישור שחרור הדירקטורים מאחריות בקשר לשנת 2011 כמתואר בדוח השנתי 
טרם פורסםכןאושרנגדלדירקטורים מפקחים שכהונתם מסתיימת.

99.30%כןאושרנגד5. סעיף 7 אישור תיקון תקנון
טרם פורסםכןאושרנגד6. סעיף 8 שינויים בהרכב הדירקטוריון

טרם פורסםכןאושרנגד7. סעיף 9 א- מדיניות תגמול לדירקטוריון המנהל.
טרם פורסםכןאושרנגד8. סעיף 9 ב - הענקת אופציות לדירקטוריון המנהל לשעבר בגין שנים 2009-2011

טרם פורסםכןאושרנגד9. סעיף 9 ג - מדיניות תגמול לדירקטורים שאינם אקזקוטיבים
0.0100%0.9996כןאושרנגדמינוי מחדש של הגברת פנינה ביטרמן כהן כדירקטורית חיצוניתמיוחדת3.6.12הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ257

טרם פורסםכןאושרבעד1.  מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים.
83.62%כןאושרנגד2. תיקון תקנון

טרם פורסםכןאושרנגד3. תיקון כתבי שיפוי לנ"מ ודירקטורים שלא מקרב בעל השליטה. 
99.69%כןאושרנגד4. מתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים שהם בעל השליטה או קרובו. לתקופה של 3 שנים. 

טרם פורסםכןאושרנגד5. הרחבת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונ"מ שלא מקרב בעל השליטה
99.95%כןאושרבעד6. רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים שהם בעל השליטה וקרובו

33.97%כןאושרנגד7. מתן פטור לכל אחד מהדירקטורים שהם בעל השליטה או קרובו.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. החלת תוכנית מענק ליו"ר הדירקטוריון גם לשנים 2012-13.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. יישום תכנית המענק ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2011.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. אישור תיקון תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון

רוב רגיל-אין חובת דיווח1. אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כסופי.
רוב רגיל-אין חובת דיווח2. אישור תשלום מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון

0.0200%99.19%כןאושרנגדמינוי מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצונימיוחדת21.6.12שופרסל בע"מ261
99.73%בעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים

99.32%נגד2. מינוי הגברת אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית
רוב רגיל-אין חובת דיווחבעד1. תיקון סעיף 14.18 להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחבעד2. תיקון סעיף 9.3ג להסכם השותפות

רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד3. תיקון סעיף 11 להסכם השותפות
רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד4. תיקון נוסח סעיף 11.3ב להסכם השותפות

רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד5. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לדירקטורים
0.0500%97%כןאושרנגדמינוי הגברת מיכל מרום כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שניםמיוחדת25.6.12ביומדיקס אינקובטור בע"מ.264

רוב רגיל-אין חובת דיווחבעדאישור תוכנית תגמול ליו"ר הדירקטוריון החדש
רוב רגיל-אין חובת דיווחנגדאישור הסכם העסקה של יו"ר הדירקטוריון החדש

רוב רגיל-אין חובת דיווחבעדאישור מענק לשנת 2011 ליו"ר הדירקטוריון היוצא
רוב רגיל-אין חובת דיווחבעדאישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון היוצא לשנת 2012

84.24%נגד1. תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח
98.82%נגד2. אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים ונושאי משרה, למעט מקרב בעלי השליטה

99.05%נגד3. אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים ונושראי משרה מקרב בעלי השליטה
טרם פורסםנגד4. אישור עסקת מסגרת לביטוח לדירקטורים ונושאי משרה לרבות מקרב בעלי השליטה

99.57%נגד5. רכישת רובד אחריות נוסף של 50 מיליון דולר
94.49%נגד1. מינוי של מר גדעון סיטרמן לתקופה נוספת כדירקטור חיצוני

טרם פורסםבעד2. אישור תשלום מענק ליו"ר הבנק עבור שנת 2011
0.0500%92%כןאושרנגדהתקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר מאיר שמירמיוחדת11.7.12מבטח שמיר אחזקות בע"מ.269
0.0006%99%כןאושרבעד1. אישור הסדר פשרה עם חברת הבת ציםמיוחדת9.7.12החברה לישראל בע"מ.270

90.90%כןאושרבעד1. אישור התקשרות חברת בת עם חברה בשליטת בעלת השליטה בהסכם קבלנות לעבודות שלד

79.76%כןאושרבעד2. אישור התקשרות חברת בת עם חברה בשליטת בעלת השליטה בהסכם הלוואה
95.17%כןאושרנגד1. תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח

98.62%כןאושרנגד2. הענקת כתב שיפוי מתוקן שלא לבעלי שליטה
טרם פורסםכןאושרנגד3. הענקת כתב שיפוי מתוקן לבעלי שליטה

0.0700%94.54%כןאושרבעד1. אישור התקשרויות בהסכם הלוואה עם נפטאיח' השתתפות19.7.12ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת273
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי מחדש של 4 דירקטורים.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר שי שאול
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. אישור הענקת מניות מוגבלות (RSU) לדירקטורים

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד4. עדכון פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד5. תיקון תקנון בק"ע פטור, שיפוי וביטוח

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד6. אישור תיקונים בהסכמי פטור שיפוי ביטוח
95.87%כןאושרנגד1. תיקון הסכם רכישת ממירים ואישור תוספת עלות

94.80%כןאושרנגד2. אישור תוספת עלות וקבלת אשראי בק"ע רכישת ממירים
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. תיקון סעיף 6.2 להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. תיקון סעיף 6.3 להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3. תיקון סעיף 6.4 להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. תיקון סעיף 6.5 להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד5. תיקון סעיף 6.6 להסכם הנאמנות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד6. הוספת סעיף לסעיף 6 להסכם הנאמנות בעניין יו"ר האסיפה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד7. הוספת סעיף לסעיף 6 הצבעה על ידי שילוח

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד8. הוספת סעיף לסעיף 6 לעסקה חריגה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד9. הוספת סעיף לסעיף 6 לעניין הקלות בעסקאות עם בעלי עניין

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד10.  ביטול סעיף 15.1 להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד11. תיקון סעיף 16.1 להסכם הנאמנות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד12.תיקון סעיף 21.1 (ו) להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד13. ביטולסעיף 21.2 (י) להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד14. תיקון סעיף 21.2 (ג) להסכם הנאמנות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד15. תיקון סעיף 24.2 להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד16. תיקון סעיף 24.3 להסכם הנאמנות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד17. תוספת לסעיף 24.3 להסכם להסכם הנאמנות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד18. ביטול סעיף 29 להסכם השותפות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד19. עדכון סעיף 5.1 להסכם השותפות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד20. תיקון סעיף 5.1 להסכם השותפות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד21. תיקון סעיף 6.7 להסכם השותפות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד22. תיקון ההפניות בסעיף 8.2 להסכם השותפות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד23. תיקון סעיף 10.2 להסכם השותפות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד24. תיקון סעיף 12 להסכם השותפות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד25. תיקון סעיף 13.2 להסכם השותפות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד26. תיקון סעיף 14 להסכם השותפות בק"ע פטור שיפוי וביטוח
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד27. בכפוף ל- 26 תיקון סעיף 14.3 ב להסכם השותפות

28. בכפוף ל- 26 אישור כתבי שיפוי וכתבי פטור לדירקטורים מקרב השותף הכללי או החברות הבנות 
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגדשל השותפות

27.6.12הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ265

268

263

בנק מזרחי טפחות בע"מ

267

19.6.12ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת

0.07%

אושרמיוחדת

0.03%

מיוחדת

פי.בי. אחזקות בע"מ272

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.275

17.7.12אפריקה ישראל נכסים בע"מ 271

18.7.12

איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ. 274

כן

מיוחדת

מיוחדת

אושר מיוחדת

0.03%

0.0700%

0.0600%כןאושר

0.01%

0.0400% כן

כן

אושר

יח' השתתפות

0.0600%

כןאושרמיוחדת19.6.12הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ262

5.7.12

0.0800%

0.05%מיוחדת11.6.12בנק אגוד בע"מ259

מיוחדת10.6.12פרוטרום תעשיות בע"מ258

0.0500%מיוחדת3.5.12כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ248

0.04%

255

31.5.12קרדן אן וי 256

236

0.09% 237

גב-ים לקרקעות בע"מ243

7.5.120.03%החברה לישראל בע"מ.252

0.01%מיוחדת24.4.12מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.245

0.0700%מיוחדת 24.4.12בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

מיוחדת

מיוחדת 15.3.12 פלסאון תעשיות בע"מ 232

21.3.12בנק דיסקונט לישראל בע"מ.233

0.90% מיוחדת 27.3.12 בתי זיקוק לנפט בע"מ

0.01%

מיוחדת2.5.12סקורפיו נדל"ן בע"מ246

244

מיוחדת2.4.12מדטכניקה בעמ

מיוחדת

מיוחדת

שמן משאבי נפט וגז בע"מ

0.03%

25.4.12

0.02% מיוחדת

0.07%

0.09%

28.5.12

מיוחדת

0.1000%כן אושרבעדמיוחדת12.6.12בנק דיסקונט לישראל בע"מ260

מיוחדת16.7.12

מיוחדת 4.7.12פז חברת נפט בע"מ

0.0600%

מיוחדת25.7.12

19.7.12
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רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד29. הוספת סעיף 16 א להסכם השותפות בק"י מבקר פנימי
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד30. תיקון סעיף 17 להסכם השותפות בק"ע מבקר פנימי

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד31. ביטול סעיף 28.2 להסכם השותפות
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד32. תיקון סעיף 23.1 להסכם השותפות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. אישור הגדלת ההון הרשום והמונפק ותיקון התקנון
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. אישור לאיחוד הון המניות ביחס שייקבע ותיקון התקנון

99.93%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר ערן תמיר כדירקטור חיצוני
99.87%כןאושרנגד2. מינוי של הגברת אסתר בט כדירקטורית חיצונית

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. מינוי מר יצחק אנגל כדירקטור חיצוני
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. הארכת הסכם שירותי ניהול

טרם פורסםכןאושרבעד1. בחירה בארבעה דירקטורים חיצונים (מתוך 8 מועמדים) לפי חוק הפיקוח על הבנקים
טרם פורסםכןאושרבעד2. בחירה בדירקטורים חיצוניים (מתוך 2 מועמדים ) לפי חוק החברות

טרם פורסםכןאושרבעד3. אישור הגדלת ההון הרשום
טרם פורסםכןאושרנגד4. תיקון תקנון בק"ע פטור, שיפוי וביטוח
טרם פורסםכןאושרנגד5. אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים

RUN OFF טרם פורסםכןאושרנגד6. אישור מראש לרכישת ביטוח
טרם פורסםכןאושרנגד7. אישור העלאת שכרו של יושב ראש הדירקטוריון

טרם פורסםכןאושרבעד8. אישור החלטות בדבר אישור מילוי תפקיד וגילוי ע"י נושאי משרה לפי נוסח שיוצג בפני האסיפה
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.04%כןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטוריםמיוחדת7.8.12סלקום ישראל בע"מ281
0.0300%98.98%כןאושרנגד1. אישור התקשרות החברה בביטוח נושאי משרה כולל עסקת מסגרתמיוחדת9.8.12החברה לישראל בע"מ.282
0.0900%100.00%כןאושרבעד1. אישור מינוי הרמטיק כנאמן במקום אורורה פידליטימיוחדת9.8.12נורסטאר החזקות אינק283
0.3200%100.00%כןאושרבעד1. אישור מינוי הרמטיק כנאמן במקום אורורה פידליטימיוחדת9.8.12גזית גלוב בע"מ284
0.02%91.90%כןאושרנגד1. עדכון תנאי העסקתו של מר רמי לוימיוחדת12.8.12רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ285
0.12%99.20%כןאושרנגד1. מינוי של הגברת רונית נועם כדירקטורית חיצוניתמיוחדת14.8.12דש איפקס הולדינגס בע"מ286
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.05%כןאושרנגד1. הארכת כהונה של מר גיורא מורג כדירקטור בלתי תלוימיוחדת29.8.12בנק אגוד בע"מ287

רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים
98.63%נגד2. מינוי מחדש של מר יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני

98.97%נגד3. מינוי מחדש של הגברת מרים הרן כדירקטורית חיצונית
99.53%נגד4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה כולל עסקת מסגרת

85.26%נגד1. מינוי מחדש של מר אמיר ברנע לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני
85.26%נגד2. מינוי מחדש של מר דוד ליטבק לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני

טרם פורסםנגד3. מינוי של מר אייל גבאי כדירקטור
53.15%בעד1. אישור מחדש של הסכם ניהול עם יחיאל ספקטור

73.50%בעד2. אישור מחדש של הסכם העסקה שך הגברת שילי פרלמן ספקטור
72.92%בעד3. איושר מחדש ותיקון של הסכם ייעוץ עם מר עודד ספקטור

62.44%נגד1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת אקסס בשליטת בעל השליטה
רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד2. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם יור הדירקטוריון

74.51%נגד3. הסמכת היו"ר להעניק שירותיו ללא תמורה כמנכל לתקופה של עד תשעה חודשים
83.45%נגד4. תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח

76.38%נגד5. אישור תיקון והענקה של כתב שיפוי לנושאי משרה לרבות מקרב בעלי השליטה
רוב רגיל-אין חובת דיווחבעד6. שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות בהתאם.

0.06%72.26%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של הגברת מיכל לשם כדירקטוריתמיוחדת4.9.12מטריקס אי טי בע"מ292
רוב רגיל-אין חובת דיווחבעד1. מינוי מחדש של 4 דירקטורים.

רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד2. מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר שי שאול
רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד3. אישור הענקת מניות מוגבלות (RSU) לדירקטורים

רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד4. עדכון פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד5. תיקון תקנון בק"ע פטור, שיפוי וביטוח

רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד6. אישור תיקונים בהסכמי פטור שיפוי ביטוח
טרם פורסםבעד1. אישור חלוקת דיבידנד

99.19%בעד2. תיקון להסדר חוב בין החברה לדי.בי.אס
99.19%בעד3. תיקון להסדר חוב בין בזק בינלאומי לדי.בי.אס

0.58%99.56%כןאושרבעדמינוי נציגויות למחיזיקי אגרות החובאגח10.9.12אידיבי חברה לאחזקות בע"מ295
0.15%92.72%כןאושרבעדאישור תשלום שכר למר זאב קורן כיושב ראש הדירקטוריוןמיוחדת11.9.12איתוראן איתור ושליטה בע"מ296

רוב רגיל-אין חובת דיווחנגד1. מינוי של הגברת אלה רובינק כדירקטורית חיצונית
טרם פורסםנגד2. מינוי מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור חיצוני

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעבעד1. מינוי דירקטורים
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידענגד2. הגדלת גמול דירקטורים

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידענגד3. הגדלת גמול ליו"ר דירקטורים
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידענגד4. הענקת אופציות לדירקטורים

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידענגד5. הרחבת ביטוח ועסקת מסגרת
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרבעד1. מינוי דירקטורים

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד2. מינוי הגברת נורית בנימיני כדירקטורית חיצונית
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד3. אישור תגמול דירקטורים

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד4. אישור תגמול לדירקטורים חיצונים
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד5. אישור תנאי העסקה של מר רמי הדר
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד6. אישור תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד7. אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים

טרם פורסםכןאושרנגד1. אישור התקשורת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לרבות מקרב בעלי השליטה
86.33%כןאושרנגד2. תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח

86.50%כןאושרנגד3. תיקון כתב הפטור והתחייבות לשיפוי של הבנק
טרם פורסםכןאושרבעד4. תיקונים נוספים בתקנון הבנק

0.009%98.40%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של דירקטורים חיצונייםמיוחדת20.9.12כור תעשיות בע"מ302
97.94%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של הגברת תמי גוטליב כדירקטורית חיצונית

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות כולל עסקת מסגרת

96.31%כןאושרבעד1. זהות חברי הנציגות - מר ציון בהלול
70.17%כןאושרנגד1. זהות חברי הנציגות - מר ניר חן

71.75%כןאושרנגד1. זהות חברי הנציגות - מר יונתן קולקה
0.360%81.45%כןאושרנגד1. אישור עקרוני של מתווה להסדראגח2.10.12אמפל אמריקן ישראל קורפוריישן305
0.004%78.70%כןאושרנגד1. אישור הסכם שירותי דירקטורים עם קבוצת דלקמיוחדת11.10.12דלק מערכות אנרגיה בע"מ306

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי מר יאיר דוד כדחרקטור מקרב העובדים
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור מתן כתב שיפוי למר יאיר דוד כדירקטור
ZTE 94.70%כןאושרבעד3. אישור הסכם פלאפון יורוקום בק"ע מוצרי

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. תיקון תקנון
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. תשלום מענקים למר גד פרופר, דירקטור ונושא משרה לשעבר

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע0.060%כןאושרנגדמינוי מחדש של מר בארי בן זאב (וולפסון) כדירקטור חיצוני ואישור תנאי כהונתו כדירקטור חיצונימיוחדת17.10.12פרטנר תקשורת בע"מ309
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר נתי נוישטיין כדירקטור קבוצה ג

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. הארכת הסכם ניהול עם יו"ר הדירקטוריון מר שמואל סלבין
0.09%69.89%כןאושרנגדאישור התקשרות בהסכם עם אילקס למתן שירותי מטהמיוחדת22.10.12מדכניקה311
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.07%כןאושרנגד1. אישור הארכת כהונתו ותנאי העסקתו של מר יאיר סרוסי יו"ר הדירקטוריוןמיוחדת25.10.12בנק הפועלים בע"מ312
0.875%100.00%כןאושרבעד1. העמדה לפירעון מיידיאגח23.10.12אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ313
0.080%98.05%כןאושרבעדמינוי נציגויות למחיזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיהאגח29.10.12אידיבי חברה לאחזקות בע"מ - אגח ז314

1. אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה לרבות מקרב בעלי השליטה לתקופה של 
לא פורסםכןאושרבעדשנה

80.38%כןאושרנגד2. תיקון תקנון בק"ע שיפוי וביטוח
לא פורסםכןאושרנגד3. תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי השליטה
80.38%כןאושרנגד4. תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי השליטה

לא פורסםכןאושרבעד5. תיקון תקנון
0.02%98.76%כןאושרנגדמינוי מחדש של מר תמיר אגמון כדירקטור חיצונימיוחדת1.11.12הפניקס אחזקות בע"מ316

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרבעד1. מינוי של דירקטורים
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרבעד2. אישור תגמול נושאי משרה כהצבעה מייעצת

פניקס - 30.53%, פסגות - YORK ,35.7% 0.23%כןאושרבעדבחירת זהות חברי הנציגות המשותפת לסדרות ז, ח, ט, ו-י - םסגות השקעות בע"מאגח4.11.12אידיבי חברה לפיתוח בע"מ318
CAPITAL 31.03%

0.23%65.99%כןאושרבעדאופן המינוי של בא כוח לסדרות זאגח6.11.12אידיבי חברה לפיתוח בע"מ319
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע4.00%כןאושרבעדמינוי דירקטוריםאגח6.11.12פוטומדקס בע"מ320

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. תיקון תקנון הבנק
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. מינוי הגברת עליזה רוטברד כדירקטורית

0.36%98.18%כןאושרבעד1. נקיטת הליכים מטעם שלושת הסדרותאגח19.11.12אמפל אמריקן ישראל קורפוריישן322
100%כןאושרבעד1. הרחבת ביטוח D&S לרבות מקרב בעלי השליטה

POSI 100%כןאושרבעד2. רכישת פוליסת
98.43%כןאושרבעד3. הענקת זכות למר נועם לניר להצטרף להנפקת ני"ע בארצות הברית

99.37%כןאושרבעד4. התקשרות מר נועם לניר וריד בהסכם זכויות הרישום
99.56%כןאושרנגד5. אישור לכהונת מר נועם לניר כיו"ר דירקטוריון במקביל לכהונת קרובו מר אלון כרמלי כמנכ"ל

96.32%כןאושרנגד6. החלפת תקנון
100.00%כןאושרבעד7. שינוי מתכונת דיווח לפי חוק ני"ע

100.00%כןאושרבעד1. תיקון הסכם הניהול עם מר יהושוע גולדוסר
100.00%כןאושרבעד2. תיקון הסכם הניהול עם מר אחאי בונה

100.00%כןאושרבעד3. אישור למר יהושוע גולדוסר לרכוש את רכב החברה שהיה בשימושו
100.00%כןאושרבעד4. אישור למר אחאי בונה לרכוש את רכב החברה שהיה בשימושו

0.007%79.22%כןאושרבעדאישור התקשרות בהסכם מיזוגמיוחדת25.11.12הוט מערכות תקשורת בע"מ325
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד1. מינוי מחדש של 3 דירקטורים מר יחזקאל זעירא

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרבעד2. מינוי מחדש של 3 דירקטורים: מר גיא ברנשטיין, הגברת נעמית סולומון
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד3. מינוי מחדש של מר איתיאל אפרת כדירקטור חיצוני

0.050%73.97%כןאושרבעדאישור פריסת החוב של דלק נדל"ן כלפי החברהמיוחדת26.11.12קבוצת דלק בע"מ327
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע0.060%כןאושרבעדמינוי מחדש של הדירקטורים המכהניםמיוחדת27.11.12אלביט מערכות בע"מ 328
0.030%90.11%כןאושרנגדאישור מחדש להעניק למר דיויד פדרמן כתב פטור והתחייבות לשיפוימיוחדת2.12.12בתי זיקוק לנפט בע"מ329

טרם פורסםכןאושרנגד1. אישור מענק שנתי לשנת 2011 לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון
94.13%כןאושרנגד2. מינוי הגברת נדין בודו טרכטברג כדירקטורית חיצונית

0.150%69.36%כןאושרבעדמינוי מחדש של דירקטוריםמיוחדת6.12.12איתוראן איתור ושליטה בע"מ331
97.37%כןאושרנגד1. מתן הנחיות לנאמן להתקשר במסמך העקרונות

כןאושרבעד2. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים
0.900%99.91%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר צבי כרמי כדירקטור חיצונימיוחדת13.12.12פי.בי. אחזקות בע"מ333

81.62%כןאושרבעד1. אישור התקשרות בהסכם חלוקת הוצאות בין החברה עם ביו סל
כןאושרבעד2. תיקון תקנון

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד1. אישור הענקת אופציות לדירקטורים למעט דירקטורים חיצוניים
2. מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים מר יאיר אורגלר ומר אבי פטיר ואישור תנאי כהונתם לרבות 

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגדהענקת אופציות

טרם פורסם0.030%כןאושרנגדמינוי מחדש של הגברת עדינה מקובר כדירקטוריתמיוחדת24.12.12אבוגן בע"מ336
99.88%כןאושרנגדמינוי של מר חי כדירקטור חיצוני

טרם פורסםכןאושרנגדתיקון תקנון בע"מ שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
טרם פורסםכןאושרבעד1. מינוי מחדש של הדירקטורים
טרם פורסםכןאושרבעד2. אשרור רכישת פוליסת ביטוח

טרם פורסםכןאושרנגד3. עסקת מסגרת לביטוח לתקוםה של 6 שנים
80.95%כןאושרנגד4. אישור תנאי כהונה חדשים למר נתן חץ ובעל השליטה

0.03%50.41%כןאושרנגדאישור מחדש של תנאי העסקתה של הגברת עדינה לוי, גזברית החברהמיוחדת31.12.12רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ339
0.03%99.54%כןאושרנגדמינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר בולסלב גולדמןמיוחדת31.12.12אלרוב ישראל בע"מ340

חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרבעד1. מינוי דירקטורים
חברה דואלית אינה חייבת במתן מידעכןאושרנגד2. אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים

רוב רגיל-אין חובת דיווח0.05%כןאושרבעדהגדלת ההון הרשום של החברהמיוחדת3.1.13כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ342

0.080%

מיוחדת

0.29%

334
18.12.12ביומדיקס אינקובטור בע"מ.

326

5.12.12

10.12.12

330

0.006%

3176.11.12

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

גזית גלוב בע"מ

מיוחדת

מיוחדת 11.10.12

0.04%

0.05%

מיוחדת

מיוחדת 26.11.12 מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ

מיוחדת

0.0700%
307

301

0.07%

0.020%

מיוחדת בנק מזרחי טפחות בע"מ

299

אלוט תקשורת בע"מ

כן

0.07%

0.03%

0.11% סלע קפיטל נדל"ן בע"מ.310

כןאושר

0.08%

6.9.12

0.02%

כן

0.0900%

0.05% מיוחדת2.8.12

בנק לאומי  לישראל בע"מ

278

מיוחדת1.8.12

0.08% מיוחדת2.8.12טאואר סמיקונדקטור בע"מ  277

מיוחדת26.7.12ריטליקס בע"מ.279

איירפורט סיטי בע"מ.

3.9.12 כלל תעשיות והשקעות בע"מ

כן 30.8.12

280

מיוחדת28829.8.12 כימיקלים לישראל בע"מ.

כןאושר291

אושר3.9.12

אמות השקעות בע"מ.289

ספקטרוניקס בע"מ 290

אושר

מיוחדת

מיוחדת

0.02%

0.04%

מיוחדת

כן

0.03%

0.090%

אושר

0.08% מיוחדת

אגח

אושר

כן אושר

0.06%

303

12.9.12

4.9.12

מיוחדת

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 294

אי די בי חברה לאחזקות בעמ

293

מבטח שמיר אחזקות בע"מ.

מיוחדת

מיוחדת 23.9.12ריט 1 בע"מ

12.9.12

0.05%

297

12.9.12נייס מערכות בע"מ.298

מיוחדת

מיוחדת

מיוחדת31.10.12

0.11%

כן אושר

0.08%

0.15%

0.06%

20.9.12

פריגו קומפני

20.11.12

321

16.10.12אסם השקעות בע"מ

בנק אגוד לישראל בע"מ

18.10.12

אגח

מיוחדת19.12.12סרגון נטוורקס בע"מ.335

32422.11.12 מיוחדתאבגול תעשיות 1953 בע"מ

מיוחדת

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בבילון בע"מ

304

315

308

0.02%

מיוחדת11.10.12

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ332

0.05%

מיוחדת31.12.12אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ338

0.58% אגח אי די בי חברה לאחזקות בעמ 27.9.12

323

0.03%מיוחדת31.12.12גילת רשתות לווין בע"מ341

337
מיוחדת26.12.12מטריקס אי טי בע"מ

0.06%



חברה דואלית אינה חייבת במתן מידע0.02%כןאושרבעדאישור מיזוג עם ולתוך חברת NCRמיוחדת7.1.13ריטליקס בע"מ.343
99.91%כןאושרנגד1. מינוי מר יצחק לידור כדירקטור חיצוני
99.91%כןאושרנגד2. מינוי מר יהודה שגב כדירקטור חיצוני

טרם פורסםכןאושרנגד1. אישור ואשרור פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה למעט מקרב בעל השליטה
96.57%כןאושרנגד.2 אישור ואשרור פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  מקרב בעל השליטה

96.57%כןאושרנגד3. איושר ואשרור אופן חלוקת תשלומי הפרמיות בין החברות בקבוצת אלקו החזקות
98.26%כןאושרנגד1. מינוי הדירקטורית החיצונית הגברת טלי סימון

0.02% מיוחדת 13.1.13 רבוע כחול נדל"ן בע"מ. 344

0.060%מיוחדת24.1.13אלקטרה בע"מ.345



טרם פורסםכןאושרנגד2. מתן כתבי שיפוי לגברת טלי סימון
76.38%כןאושרנגד3. מינוי מחדש של מר מרדכי קרת כדירקטור חיצוני

85.08%כןאושרנגד4. תיקון ותוספת להתקשרות לרכישת ספקי כוח לממירים
0.91000%90.36%כןאושרנגד1. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיהאגח24.1.13אלביט הדמיה בע"מ347
0.13000%51.18%כןאושרנגד1. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיהאגח27.1.13אלביט הדמיה בע"מ347
0.07000%91.14%כןאושרנגד1. אישור תשלום גמול לדורון כהןמיוחדת30.1.13הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ348
0.13000%57.71%כןאושרנגד1. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד) וקביעת סמכויותיהאגח30.1.13אלביט הדמיה בע"מ349

99.83%כןאושרנגד1. מינוי מר חזי צאיג כדירקטור חיצוני
90.96%כןאושרבעד2. חידוש הסכם העסקה של מר גרשון גורביץ כסמנכ"ל מנורה ביטוח

1. אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול אשכנזי גרשון פלג יורם דרור ירון אסף מאיר בראון וה"ה אנגל שנתיתי3.2.13פלסאון תעשיות בע"מ351
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.010%כןאושרבעדומירי קולניק (יהלום) כדירקטורים בחברה

0.020%60.63%כןאושרבעדאישור מינויו לראשונה של מר יחזקאל דסקל כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת4.2.13חברה לנכסים ולבנין בע"מ.352
99.83%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר זלמן סגל חדח"צ
95.16%כןאושרנגד2. תיקון תקנון בענין סכום שיפוי מירבי

0.0500%99.06%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר אביהו אולשנסקי כדירקטור חיצונימיוחדת7.2.13שופרסל בע"מ352
0.00000%99.93%כןאושרבעד1. דחיית המועד הקובע ומועד התשלום לתשלום הקרןאגח7.2.13אלביט הדמיה בע"מ353
0.01000%99.94%כןאושרנגד1. מינוי מחדש של מר זאב גנות כדירקטור חיצונימיוחדת20.2.2013דלק מערכות אנרגיה בע"מ354

1. הרחבת סמכויות הנציגות המשותפת ומתן הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים
בעד

92.53%כןאושר
93.64%כןאושרנגד2. הרחבת סמכויות הנציגות המשותפת ומתן הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים

רוב רגיל-אין חובת דיווח0.22500%כןאושרבעד1. מינוי מר קלייטמן יהושוע כדח"צמיוחדת5.3.13אלביט מערכות בע"מ356
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר ריצארד גיקובסון כדירקטור בחברה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר דארן רוקמן כדירקטור בחברה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד4. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר מרק יוהן סלדנברוק מולין כדירקטור בחברה

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד5. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר מרק אברהם זלמן כדירקטור בחברה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד6. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר מרק ערן שוורץ כדירקטור בחברה

7. אישור תיקון תקנות 47.4 ו-102 לתקנון החברה העוסקות בנושאים הבאים: החלטות אשר יובאו 
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעדלאישור האסיפה הכללית ופעולות הדירקטוריון בהתאמה

8. אישור הערכת תקופת המימוש של כ- 1.68 מ' אופציות שהוענקו למר שלמה לירן, מנכל החברה, עד 
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגדליום 30 בספטמבר 2013

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. מינוי של מר שלמה אליהו כדירקטור
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. מינוי מר עפר אליהו כדירקטור

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3.  מינוי מר ישראל אליהו כדירקטור
39.00%כןאושרנגד4. תשלום תוספת גמול לדחרקטור דן זיסקינד

25.00%כןאושרנגד5. אישור תנאי העסקה למר עופר אליהו
99.00%כןאושרנגד6. אישור תנאי העסקתו של מר אליהו אליהו

0.00900%84.95%כןאושרנגדמינוי מר ראובן אבי טל כדח"צמיוחדת10.3.13כור תעשיות בע"מ359
0.04700%כןאושרבעדמינוי מר מייקל שטרן לדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו כדירקטור חיצוניאגח11.3.13מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ.360
0.05%97.48%כןאושרנגד1. אישור התקשות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר אלעד נגר המכהן כנמכ"ל החברהמיוחדת11.3.13ביומדיקס אינקובטור בע"מ.361
0.29%כןאושרהורד מסדר היום1. להורות לנאמן לפנות לבית המשפט.אג"ח13.03.2013אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 3627360035
0.07%כןאושרהורד מסדר היום1. להורות לנאמן לפנות לבית המשפט.אג"ח13.03.2013אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 3637360043

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד1. דחיית מועדים.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. הסמכת הנציגות לדחיית מועדים.

66.95%כןאושרבעד3. החלטה 1- החברה תודיע שהיא לא תשלם או לא תשלם בפועל את תשלום ריבית סדרה ד במ במועדו
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד4. החלטה 2-בעד חלופה שבסעיף א.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד5. החלטה 2-בעד החלופה שבסעיף ב.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד6. החלטה 2-בעד החלופה שבסעיף ג.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד7. החלטה 3-בעד החלופה שבסעיף א.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד8. החלטה 3-בעד החלופה שבסעיף ב.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד9. החלטה 3-בעד החלופה שבסעיף ג.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד10.החלטה 4-הסכמה לאיזונים בין הסדרות.
66.46%כןאושרנגד1. אישור תנאי כהונה חדשים למנכ"ל החברה (מר נתן חץ) שהינו בעל השליטה בחברה

99.59%כןאושרנגד2. אישור מינוי מחדש של מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה

1. אישור מינויים מחדש של ה"ה רפי ביסקר ארנון רבינוביץ מרק שימל רמי מרדור ארי ראב"ד והגב' סגי מיוחדת14.3.13חברת גב ים לקרקעות בע"מ366
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.21%כןאושרבעדאיתן כדירקטורים בחברה

96.86%כןאושרנגד1. אישור התקשרות השותפות בשני הסכמים
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור תיקון תקנון סעיף 11.1 להסכם הנאמנות

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד3. אישור תיקון סעיף 10.1.2 להסכם
91.12%כןאושרנגד1. אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה.

רוב נדרשכןאושרבעד2. אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים.
3. בכפוף לקבלת החלטה כאמור בסעיף 1 לעיל, מוצע לאשר תיקון לנוסח כתבי 

התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ולמנכ"ל החברה.
91.12%כןאושרנגד

4. בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, מוצע לאשר להעניק למר דוד 
עזרא, מבעלי השליטה בחברה, ולבנו, מר עדי עזרא, כתבי התחייבות לשיפוי, בנוסח 

כפי שחל על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
91.12%כןאושרנגד

5. אישור החלת פוליסה משותפת לחברה ולנטו מלינדה סחר בע"מ, חברה ציבורית 
אשר החברה היא בעלת השליטה בה, לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, 

למעט בעלי השליטה המכהנים בה כנושאי משרה.
100.00%כןאושרבעד

6. אישור החלת תנאי פוליסה לביטוח אחריות בעלי השליטה בחברה המכהנים בה 
כנושאי משרה.

100.00%כןאושרבעד

99.88%כןאושרנגד7. אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה הלברכט כדירקטורית חיצונית בחברה.

18.03.2013פז חברת הנפט בע"מ 3691100007
מיוחדת

1. אישור מינויו מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 
שלישית.

רוב רגיל-אין חובת דיווח0.06%כןאושרנגד

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. אשרור הצטרפות החברה לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרנגד2. אישור הצטרפות החברה להסדר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

82.89%כןאושרנגד3. אישור הארכת ועדכון הסכם הניהול לקבלת שירותי ניהול מאלוני חץ
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. אישור מינויו מחדש של מר עידן שטרן כדירקטור בבנק

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בבנק. בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין
רוב רגיל-אין חובת דיווח0.130%כןאושרנגד1. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. אישור מינויו מחדש של מארק פאנק כדירקטור בחברה.  
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3. אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר אלי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד5. אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב' איריס יעל כדירקטורית חיצונית בחברה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד1. אישור מינויו מחדש של מארק פאנק כדירקטור בחברה.  

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד2. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד3. אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד4. אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר אלי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה.
רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד5. אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב' איריס יעל כדירקטורית חיצונית בחברה.

רוב רגיל-אין חובת דיווחכןאושרבעד6. בכפוף לאישור סעיף 3 לעיל, אישור תנאי כהונתו של מר רפאל קוזלובסקי המועמד לכהונה מחדש כדירקטור בחברה

0.03%

364

0.04% מיוחדת 18.3.13 נטו אחזקות בע"מ

יחידת השתתפות

365

מיוחדת 21.3.13 אמות השקעות בע"מ. 370

0.08%מיוחדת14.3.13אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

368

357

36717.3.13

מיוחדת31.1.13מנורה מבטחים החזקות  בע"מ.350

358

6.2.13בנק אגוד בע"מ351

0.13%

אג"ח13.03.2013 0.89%אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 7360068

0.01%מיוחדת6.3.13מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת

0.07000% שנתית 5.3.13 אבגול תעשיות 1953 בע"מ

0.050%

מיוחדת

0.02%

0.06000% 21.1.13בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ346

0.070%

אגח3.3.13אידיבי פיתוח בע"מ - סדרה ז355

2.4.13

מיוחדת24.3.13בנק הפועלים בע"מ371

0.02%מיוחדת

0.16%

24.3.13 אלביט הדמיה בע"מ אג"ח372

מיוחדתפורמולה מערכות בע"מ373



נדחית04.04.2013חברת גב-ים לקרקעות בע"מ 374759019
1. אישור התקשרות החברה וגב-ים היי-טק בע"מ (חברה בשליטה ובבעלות מלאה של החברה) 

בהסכמים עם נייר חדרה ועם פלארו מערכות מיכלים (1989) בע"מ (חברה בשליטה מלאה בעקיפין של 
נייר חדרה), לשינוי הסכמי השכירות קיימים ביניהם.

רוב נדרש0.08כןאושר

99.64כןאושר1. להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני.
רוב נדרשכןאושר2. ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל. להורות לנאמן להצטרף לבקשות לפירוק.

100כןאושר1. להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני.
כןאושר2. ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל. להורות לנאמן להצטרף לבקשות לפירוק.

98.56כןאושר1. להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני.
כןאושר2. ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל. להורות לנאמן להתצטרף לבקשות לפירוק.

1. אישור התקשרות חברה בשליטתה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה נדחית08.04.2013אפריקה ישראל נכסים בע"מ 3781091354
0.0796.18כןאושרבהסכם לעבודות קבלנות לעבודות גמר, בפרויקט ברומניה.

0.0188.2כןאושר1. אישור התקשרות החברה בהסדר הפשרה בתובענה ייצוגית בקשר להנפקת זכויות שביצעה כור.נדחית10.04.2013חברת השקעות דיסקונט בע"מ 379639013

0.0499.68כןאושר1. אישור מינויו לראשונה של מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, בהתאם להוראות חוק החברות.מיוחדת11.04.2013בנק מזרחי טפחות בע"מ 380695437

רוב נדרשכןאושרנגד1. אישור ואישרור גמול דירקטורים לרבות החזר הוצאות וכן הענקת כתבי שיפוי.
רוב נדרשכןאושרנגד."Run Off" 2. אישור ואישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג

רוב נדרשכןאושרנגד3. אישור תיקון תקנון החברה בדבר הרוב הנדרש לקבלת החלטות מסוימות באסיפה הכללית.
רוב נדרשכןאושרבעד4. אישור תיקון תקנון החברה בדבר ביטוח נושאי משרה בחברה.
רוב נדרשכןאושרנגד5. אישור תיקון תקנון החברה בדבר שיפוי נושאי משרה בחברה.

רוב נדרשכןאושרבעד6. אישור תיקון תקנון החברה בדבר פטור לנושאי משרה בחברה.
7. אישור תיקון תקנון החברה בדבר שינויים עתידיים, ככל שיהיו, והשפעת על שיפוי ביטוח ופטור של 

נושאי משרה בחברה.
רוב נדרשכןאושרבעד

רוב נדרשכןאושרבעד8. אישור תיקון תקנון החברה בדבר אחריותם המוגבלת של בעלי המניות בחברה.
רוב נדרשכןאושרבעד9. אישור תיקון תקנון החברה בדבר תיקונים נוספים.

רוב נדרשכןאושרנגד10.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב.
רוב נדרשכןאושרנגד11.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן.

רוב נדרשכןאושרנגד12.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צנזוף.
רוב נדרשכןאושרנגד13.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן.

רוב נדרשכןאושרנגד14.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אילון שלו.
רוב נדרשכןאושרנגד15.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג'איסינגהאני.

רוב נדרשכןאושרנגד16.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין
רוב נדרשכןאושרנגד17.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דוב.

רוב נדרשכןאושרנגד18.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר.
רוב נדרשכןאושרנגד19.אישור ואישרור הארכת הסכם מוצרי סמסונג עם סקיילקס "כעסקת מסגרת".

רוב נדרש0.01כןאושר1. אישור מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת14.04.2013חברת השקעות דיסקונט בע"מ 382639013
רוב נדרשכןאושר1. אישור הגדלת ההון הרשום בחברה.

6.67כןאושר2. אישור תיקון סעיפי ביטוח ושיפוי בתקנון החברה.
רוב נדרשכןאושר3. אישור הגדלת מספר הדירקטורים המירבי.

רוב נדרשכןאושר4. אישור מיזוג ברוב מיוחד.
רוב נדרשכןאושר5. אישור תיקון תזכיר החברה.

4.04כןאושר6. אישור תיקון כתבי הפטור והשיפוי של החברה.
7. הרחבת הכיסוי הביטוחי של פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והתקשרות בפוליסות 

רוב נדרשכןאושרביטוח עתידיות.

רוב נדרשכןאושר8. אישור שינוי מתכונת דיווח.
עם בעלי השליטה ומנכ"ל החברה. Registration Rights Agreement 9. אישור התקשרות החברה 

99.9כןאושרבהסכם

63.97כןאושר10.אישור הצעה פרטית מהותית של 120,000 כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל החברה מר דוד צור.

רוב נדרשכןאושר11.אישור מענק שנתי בסך 560 אלף ש"ח למנכ"ל החברה, מר דוד צור.
רוב נדרשכןאושר12.אישור מינויו לראשונה של  עו"ד ראובן בכר כדירקטור בחברה.

רוב נדרשכןאושר13.אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה.
רוב נדרשכןאושר14.אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה.

רוב נדרשכןאושר15.אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה.
רוב נדרשכןאושר16.אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה.

רוב נדרשכןאושר17.אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה.
18.אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון, קוסט, פורר, גבאי, קסירר ושות', כרואי החשבון המבקרים 

רוב נדרשכןאושרשל החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

0.02כןאושרמבוטלת1. אישור מתן מענק לגב' סגי איתן מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.מבוטלת17.04.2013חברה לנכסים ולבנין בע"מ 384699017
99.56כןאושרבעד1. אישור התקשרות השותפות בהסכם עם קבוצת דלק בע"מ.

55.47כןאושרנגד2. אישור התקשרות השותפות בהסכם העסקה עם מר יוסי גבורה, כמשנה למנכ"ל לענייני כספים.

רוב נדרשכןאושרבעד3. אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ני"ע המירים ליחידות השתתפות.
99.22כןאושרבעד4. אישור תיקון סעיף 9.4 להסכם השותפות.

99.84כןאושרבעד1. אישור התקשרות השותפות בהסכם עם קבוצת דלק בע"מ.
80.22כןאושרנגד2. אישור התקשרות השותפות בהסכם העסקה עם מר יוסי גבורה, כמשנה למנכ"ל לענייני כספים.

רוב נדרשכןאושרבעד3. אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ני"ע המירים ליחידות השתתפות.
99.84כןאושרבעד4. אישור תיקון סעיף 9.4 להסכם השותפות.

Access BridgeGap, LLC חברה בשליטת בעל השליטה (בעקיפין), מר בלווטניק, לפיו תרכוש 
החברה ממנה את מלוא זכויותיה (% ,Access Industries Holdings LLC 1. אישור התקשרות 

החברה בהסכם רכישה עם חברת(100 בחברת

בעד
כןאושר

רוב נדרש

כןאושרנגד2. אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם ד"ר אהרון שוורץ, המכהן כדירקטור בחברה.
כןאושר1. דיווח מאת נציגויות מחזיקי אגרות החוב.

כןאושר2. דיון וקבלת החלטות בקשר עם ההליכים המשפטיים המתנהלים בארה"ב.
כןאושר3. להסמיך את הנאמנים והנציגיות לפתוח בהליכים משפטיים נוספים ו/או בארה"ב.

389
1. אישור התקשרות החברה בהסדר עם חברת דלק נדל"ן בע"מ חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, נדחית22.04.2013הפניקס אחזקות בע"מ 767012

אשר במסגרתו ישונו חלק מתנאי הלוואות שניתנו ע"י החברה והפניקס החברה לביטוח בע"מ, חברה 
בת בשליטה מלאה של החברה.

נגד
כןאושר

בעד0.03

בעד0.03כןאושרנגד1. אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' אלונה בר און כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת23.04.2013מליסרון בע"מ 390323014
1. אישור חלק המענק בגין רכיב שיקול דעת של המענק השנתי לשנת 2012 למר אהרון פוגל, יו"ר 

דירקטוריון החברה, עבור שנת 2012.
בעדכןאושרנגד

2. אישור חלק המענק בגין רכיב שיקול דעת של המענק השנתי לשנת 2012 למר יונל כהן, מנכ"ל 
החברה.

בעדכןאושרנגד

בעדכןאושרבעד3. אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
דיוןכןאושרדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

בעדכןאושרבעד2. אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה.
בעדכןאושרבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה.

בעדכןאושרבעד4. אישור מינויה מחדש של אורנה אלוביץ-פלד כדירקטורית בחברה.
בעדכןאושרבעד5. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה.

בעדכןאושרבעד6. אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה.
בעדכןאושרבעד7. אישור מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה.

בעדכןאושרבעד8. אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה
בעדכןאושרבעד9. אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה.
בעדכןאושרבעד10.אישור מינויו מחדש של מר יאיר דוד כדירקטור בחברה.

11.מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון 
החברה לקבוע את שכרו.

בעדכןאושרבעד

בעדכןאושרבעד12.אישור חלוקת דיבידנד.
בעדכןאושרנגד1. אישרור מינויו של מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בבנק, בהתאם להוראות חוק החברות.

2. אישור התקשורת הבנק בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים וכן המבקר 
הפנימי של הבנק.

בעדכןאושרבעד

נגדכןאושרנגד1. אישור מתן מענק למר איציק אברכהן מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.
2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר יצחק פישר, מנהל מגזרי (המגזר הדתי והחרדי) וממונה על מערך 

כשרויות בחברה.
בעדכןאושרבעד

נגדכןאושרבעד3. אישור תנאי העסקתו של מר אסף לבנת כמנהל קטגוריה בחברה.
כןאושר1. דחיית מועדים.

כןאושר2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.
מבוטלתכןאושרמבוטלת1. מינויה מחדש של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה.

מבוטלתכןאושרמבוטלת.)yes( 2. הארכה ותיקון הסכם התקשרות עם די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ
בעד0.03כןאושרבעד1. אישור מענק נוסף בגין שנת 2012 למנכ"ל החברה, מר אבשלום מוסלר.מיוחדת28.04.2013אמות השקעות בע"מ 3971097278

דיוןכןאושרדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.
2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה 

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
בעדכןאושרלא משתתף

נגדכןאושרנגד3. אישור מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה.
בעדכןאושרבעד4. 4. אישור העלאת שכרו של מר עופר חביב אשר מכהן כמנכ"ל ונשיא החברה.

בעדכןאושרנגד5. אישור מתן מענק שנתי בגין שנת 2012 למר עופר חביב אשר מכהן כמנכ"ל ונשיא החברה.
99.56כןאושרבעד1. אישור מתן מענק למר איציק צאיג מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.

2. אישור המשך התקשרות ועדכון תנאי ההתקשרות עם מר פינקלשטיין, המכהן כדירקטור 
בחברה, בהסכם למתן שירותי ייעוץ לקבוצת אסם.

79.21כןאושרנגד

0.01כןאושרמבוטלת1. אישור מתן מענק למר זאב שטיין מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.מבוטלת30.04.2013רבוע כחול נדל"ן בע"מ 4001098565
רוב נדרשכןאושרבעד1. אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל כדירקטור בחברה.
רוב נדרשכןאושרבעד2. אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה.

רוב נדרשכןאושרבעד3. אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה.

רוב נדרשכןאושרבעד4. אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה.
רוב נדרשכןאושרבעד5. אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה.
רוב נדרשכןאושרבעד6. אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה.

רוב נדרשכןאושרבעד7. אישור מינויה מחדש של גב' עידית לוסקי כדירקטורית בחברה.
רוב נדרשכןאושרנגד8. אישור מינויה מחדש של גב' רונית בייטל כדירקטורית חיצונית בחברה.

רוב נדרשכןאושרנגד9. אישור מינויו מחדש של מר יוסף ברנע כדירקטור חיצוני בחברה.
רוב נדרשכןאושרדיון11.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

רוב נדרשכןאושרבעד1. אישור תיקון תקנון החברה, בדבר מספר הדירקטורים החיצוניים המינימאלי.
רוב נדרשכןאושרנגד2. אישור מינויו מחדש של מר סטיבן לוי כדירקטור חיצוני בחברה.

רוב נדרשכןאושרבעד3. אישור מינויו לראשונה של מר דב בהרב כדירקטור חיצוני בחברה.
רוב נדרשכןאושרנגד4. אישור תגמול למר דב בהרב, דירקטור חיצוני בחברה.

רוב נדרשכןאושרנגד5. אישור תיקון תקנון החברה בדבר קיומה של אסיפה נדחית.

נדחית 18.04.2013

381

383

385

386

387

388

דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020

0.02

אג"ח א21.04.2013אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 1100833

מיוחדת21.04.2013כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 1104280

0.36

0.02

מיוחדת 14.04.2013 0.02קמהדע בע"מ 1094119

נדחית 18.04.2013 אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת 268011

0.05

0.13

0.91

0

מיוחדת 11.04.2013 0.05חברת פרטנר תקשורת בע"מ 1083484

אג"ח ו08.04.2013אלביט הדמיה בע"מ 1107234

376

377

אג"ח ד08.04.2013אלביט הדמיה בע"מ 1106996

אג"ח ה 08.04.2013 אלביט הדמיה בע"מ 1107226

375

394

מיוחדת23.04.2013מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 3911081165

שנתית 24.04.2013 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 230011 392

אג"ח ד

מבוטלת 28.04.2013

מיוחדת25.04.2013בנק דיסקונט לישראל בע"מ 393691212

מיוחדת 25.04.2013 שופרסל בע"מ 777037

398

חלל-תקשורת בע"מ 3961092345

25.04.2013אלביט הדמיה בע"מ 3951106996

0.02

0.05

0.08

0.05

0.13

0.02

מיוחדת

שנתית 30.04.2013

30.04.2013

סלקום ישראל בע"מ 1101534

0.07 מיוחדת 29.04.2013 אבוג'ן בע"מ 1105055

אלוט תקשורת בע"מ 1099654

401

402

0.04

0.06

0.01 399
מיוחדת30.04.2013אסם השקעות בע"מ 304014


