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בעד 1. דיון בדוחות. 0 פרוטרום תעשיות בע"מ 05.03.2006 1

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו.

בעד 4. אישור תנאי העסקתו של מר הנס הבדרהלדן  - דירקטור בחברה כיועץ אסטרטגי

84.20 בעד 1. מינוי דח"צ. 0.018 כלל תעשיות והשקעות בע"מ 07.03.2006 2

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.004 (י.ז) קווינקו בע"מ 08.03.2006 3

99.43 בעד 2. העלאת שכרו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה מר דרור מיזרץ

97.75 בעד
אישור התקשרותה של חברת הבת - מגדל חברה לביטוח בהסכם עם חברת פמפוקס שלג'נרלי

.1
0.006 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 08.03.2006 4

בעלת השליטה יש בה ענין אישי.

בעד 1. אישור תשלום סך של 107 אלפי ש"ח למר שלמה מעוז בגין כהונתו כיו"ר ואישור תשלום 0.021 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ 08.03.2006 5

סך השווה ל- $500 בחודש בגין שירותי ייעוץ שנתן מר שלמה מעוז.

100.00 בעד 1. אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת 5% מהון המניות של סלקום לגולדמן. 0.009 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 09.03.2006 6

100.00 בעד 1. קבלת החלטה מיוחדת לאישור המחאת כל זכויותיו חובותיו והתחייבויותיו של הבנק 0.006 הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ 09.03.2006 7

למחזיקי אגרות חוב

100.00 בעד 2. ביטול שעבוד שנוצר במסגרת התשקיף להבטחת הקיום המלאה והמדויק של תנאי האג"ח.

100.00 בעד 3. תיקון שטר הנאמנות.

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.01 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 09.03.2006 8

בעד 1. מינוי מר יעקב גולדמן כדח"צ. 0.019 אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ 12.03.2006 9

בעד 2. מתן גמול למר יעקב גולדמן על פי הסכומים הניתנים לדחצים.

בעד 3. אישור התקשרות עם פרופ יאיר בארי - דירקטור בחברה.

בעד 1. אישור חלוקת דיבידנד. 0.004 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 23.03.2006 10

47.40 בעד 2. אישור הסכם ניהול עם חברת בשליטת בעלי המניות אפ.סב.אר.

58.00 בעד 1. אישור התקשרותה של סטוקופין בע"מ - חברה בעלות ובשליטה מלאה של החברה עם פיבי 0.004 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 23.03.2006 11

אחזקות חברה שהיא בעלת השליטה לרכישת מלוא זכויותיה של פיבי במקרקעין.

80.00 בעד
אישור התקשרותה של החברה בהסכם עם סטוקופין בע"מ חברה בת בבעלות מלאה של הבנק

.1
0.028 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ 23.03.2006 12

לפיו תמכור החברה לסטוקופין את מלוא זכויותיה במקרקעין המצויים בת"א

בעד 1. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה ותיקון תזכיר ותקנון בהתאם. 0.006 אל על  נתיבי אויר לישראל בע"מ 23.03.2006 13

99.71 בעד 1. אישור חלוקת דיבידנד. 0.012 חברת פרטנר תקשורת בע"מ 23.03.2006 14
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76.33 בעד 2. אישור תיקונים לתקנון לרבות ענין השיפוי.

52.00 בעד 3. אישור הענקת כתבי שיפוי לכל הדירקטורים הקיימים והעתידים ולנושאי המשרה.

60.00 בעד 4. אישור ואשרור רכישת פוליסת ביטוח.

83.90 בעד 5. אישור מתן גמול לדירקטור של החברה.

84.66 בעד 6. מינוי דח"צ ואישור מתן גמול.

83.90 בעד 7. אישור התאמת גמול לדח'צ קיים של החברה.

70.10 בעד 1. אישור התקשרות הבנק בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה. 0.012 בנק מזרחי טפחות בע"מ 29.03.2006 15

1.  אישור מיזוג של הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות ושל בנק עצמאות למשכנתאות 0.004 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 31.03.2006 16

98.89 בעד 2. אישור התקשרותו של יובנק בע"מ בחוזה עבודה להעסקת הגב' דפנה בינו אור

100.00 בעד 1. תיקון סעיף 90 לתקנון החברה. 0.032 אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 09.04.2006 17

73.62 בעד 2. מינוי דח"צ.

בעד 3. אישור תשלום מענק בסך 600 אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.018 פורמולה מערכות (1985)בע"מ 10.04.2006 18

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2004.

בעד 1. קבלת הדוח התקופתי והדוחות הכספיים. 0.006 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 10.04.2006 19

בעד 2. בחירת דירקטורים לחברה לרבות יו"ר וקביעת תשלום גמול לדירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 4. אישור חלוקת דיבידנד.

בעד 5. אישור העלאת שכר והענקת בונוס למנכ"ל החברה.

בעד 6. אישור הענקת בונוס ליו"ר הדירקטוריון.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון. 0.025 שופר-סל בע"מ 11.04.2006 20

בעד 2. מינוי מחדש של דירקטורים.

בעד 3. אישור מינוי מחדש של רו"ח.

92.98 בעד 4. אישור תיקון חוזה הניהול בו התקשרה שופרסל עם חברת ביגר השקעות - יו"ר

הדירקטוריון.

בעד 1. אישור הארכת כהונתם של הדח"צים. 0 איתוראן איתור ושליטה בע"מ 20.04.2006 21

בעד 1. הצגת הדוחות הכספיים והדוח התקופתי. 0.001 כימיקלים לישראל בע"מ 23.04.2006 22

בעד 2. מינוי דירקטורים.
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בעד 3. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 1. עיון ודיון בדוחות הכספיים. 0 איירפורט סיטי בע"מ 27.04.2006 23

בעד 2. חידוש מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי דח"צים.

בעד 4. אישור מתן גמול שנתי וגמול לישיבה לדח"צים.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.006 החברה לישראל בע"מ 04.05.2006 24

99.80 בעד 2. מינוי דירקטורים וקביעת שכרם.

בעד 3. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 1. קבלת המאזן המאוחד של החברה ודוחות הרווח והפסד. 0 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 04.05.2006 25

99.96 בעד 2. חלוקת דיבידנד.

99.91 בעד 3. מינוי דח"צ

בעד 4. מינוי דירקטורים.

71.95 בעד 5. אישור התקשרות החברה בחוזה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

99.60 בעד 6. אישור תיקון תקנה 60(ה) לתקנון ההתאגדות.

98.40 בעד 7. אישור הגדלת סכום גמול לדירקטורים.

99.73 בעד 8. מינוי רו"ח.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.02 אלקו החזקות בע"מ 10.05.2006 26

בעד 2. מינוי מחדש של דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח.

42.14 בעד 4. אישור שינוי בתנאי העסקתם של המנכ"לים בענין השכר.

40.13 בעד 5. אישור שינוי בתנאי העסקתם של המנכ"לים בענין אופציות

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.012 אלקטרה בע"מ 10.05.2006 27

בעד 2. מינוי מחדש של רו"ח.

בעד 3. מינוי מחדש של דירקטורים.

88.36 בעד 4. אישור התקשרות של החברה בעיסקה לרכישת כל מניותיה של אנרקו אנטרפרייז מידי

אלקו כנגד הקצאת מניות.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2005. 0.012 בנק מזרחי טפחות בע"מ 14.05.2006 28

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי דח"צים.
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בעד 4. מינוי רו"ח.

בעד 5. אישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון - מר יעקב פרי לשנת 2005.

בעד 6. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה.

57.27 בעד 7. אישור תיקון תקנון הבנק לרבות לענין פטור ושיפוי.

בעד 8. תיקון כתב הפטור וההתחיבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה

100.00 בעד 1. אישור העמדת ערבויות לטובת החברה על ידי בעלת השליטה 0.053 דניה סיבוס בע"מ 17.05.2006 29

בעד 1. הגדלת הונה הרשום של החברה. 0.001 שטראוס-עלית בע"מ 22.05.2006 30

בעד 2. אישור תיקון תקנה 4 לתזכיר לענין הון.

בעד 3. אישור תיקון תקנה 14 לתקנון לענין הון

בעד 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים. 0.006 דלק מערכות רכב בע"מ 22.05.2006 31

בעד 2. מינוי רו"ח.

89.00 בעד 3. מינוי גב' יעל גבע כדח"צ.

בעד 1. דיון בדוח הדיקטוריון ובדוחות הכספיים. 0.008 קבוצת דלק בע"מ 29.05.2006 32

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי מר אבי הראל כדירקטור.

בעד 4. מינוי דח"צים.

בעד 1. בחירת דיקטורים. 0.007 גיוון אימג'ינג בע"מ 30.05.2006 33

בעד 2. אישור הסכם העסקתו של מר נחום שמיר מנכ"ל נשיא ודירקטור בחברה.

בעד 3. אישור הסכם העסקה של סגן יו"ר הדירקטוריון - גבריאל מרון

בעד 4. אישור תוכנית הונית של החברה לשנת 2006.

בעד 5. אישור שיפוי וכיסוי ביטוחי לדירקטורים החדשים בחברה.

בעד 6. אישרור גמול לדירקטורים של החברה אשר אינם עובדי החברה.

בעד 7. מינוי רו"ח.

בעד 8. דיווח של ועדת ביקורת על פעילויות החברה.

בעד 1. חלוקת דיבידנד לשנת 2005. 0 אלביט הדמיה רפואית בע"מ 31.05.2006 34

בעד 2. חלוקת דיבידנד לשנת 2006.

בעד 3. אישור תשלום בונוס לנשיא החברה סמנכ"ל כספים ודירקטור.

בעד 4. אישור תשלום בונוס שנתי לדירקטורית בחברה.

בעד 5. אישור הענקת אופציות לכל הדירקטורים.
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בעד 6. אישור התקשרות החברה בהסכם קבלת שירותי ניהול עם יו"ר הדירקטוריון -מרדכי זיסר

בעד 7. אישור תשלום בונוס שנתי למר מרדכי זיסר - יו'ר הדירקטוריון.

בעד 8. אישור הענקת אופציות למר מרדכי זיסר - יו"ר הדירקטוריון.

לא משתתף 9. אישור הענקה על ידי אינסייטק חברה בת של החברה אופציות למרדכי זיסר.

בעד 10. אישור המשך התקשרות החברה עם מרכזי שליטה בע"מ - בעלת השליטה.

בעד 11. אישור תיקון תקנון החברה לענין פטור ביטוח ושיפוי.

בעד 12. מתן התחייבות מראש לשיפוי לדירקטורים.

בעד 13. מתן התחייבות מראש לשינפוי למר מרדכי זיסר בעל השליטה.

בעד 1. מינוי דח"צים. 0 ריטליקס בע"מ 05.06.2006 35

93.51 בעד 1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח. 0.005 בנק דיסקונט לישראל בע"מ 07.06.2006 36

בעד 1. דיון בדוחות. 0.008 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ 08.06.2006 37

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי דח"צ.

בעד 4. אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים.

בעד 5. מינוי רו"ח.

בעד 6. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח

78.44 בעד 1. אישור התקשרות בהסכם העסקה חדש עם מר אביגדור קפלן המכהן כמנכ"ל החברה. 0.007 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 14.06.2006 38

בעד 1. פתיחה. 0.002 קרדן אן.וי. 14.06.2006 39

בעד 2. קביעת השפה האנגלית כשפה הרשמית של הדוחות הכספיים.

בעד 3. דוח שנתי לשנת 2005.

בעד 4. אימוץ הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2005.

בעד 5. שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחבותם בקשר לשנת 2005.

בעד 6. שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחבותם בקשר לשנת 2005.

בעד 7. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 8. מינוי דירקטור.

בעד 9. קבלת התפטרותו של מר אלסטר מהדירקטוריון המפקח.

98.66 בעד 10. אישור תשלום גמול לחברי הדירקטוריון המפקח

בעד 11. אישור תשלום גמול לחברי הדירקטוריון המנהל כולל בונוס.

נגד 12. תיקון תקנון.
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98.66 בעד 13. ביטוח דירקטוריון.

בעד 14. אישור רכישת מניות של החברה.

52.68 בעד 1. תיקון תקנון החברה. 0.001 שטראוס-עלית בע"מ 18.06.2006 40

98.57 בעד 2. אישור התקשרות להגדלת גבולות האחריות בפוליסת ביטוח.

70.94 בעד 3. הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה.

92.97 בעד 1. מינוי דח"צים. 0.02 אלקו החזקות בע"מ 20.06.2006 41

בעד 2. מינוי דירקטור.

86.70 בעד 1. מינוי דירקטורים ואישור תנאי כהונתם. 0.012 אלקטרה בע"מ 20.06.2006 42

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.005 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 21.06.2006 43

בעד 2. מינו רו"ח.

בעד 3. בחירת דירקטורים.

בעד 4. אישור תנאי העסקת יו"ר.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.004 טלסיס בע"מ 21.06.2006 44

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו'ח.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.002 מפעלי נייר אמריקאיים-ישראלים בע"מ 21.06.2006 45

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 4. אישור תשלום בונוס ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2005 ו- 2006.

בעד 5. אישור התקשרות לרכישת פוליסת לביטוח.

51.11 בעד 6. אישור תיקון תקנון לענין שיפוי.

73.32 בעד 7. אישור תיקון סעיף 1.1 לכתב שיפוי נושאי משרה.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.024 חברה לנכסים ולבנין בע"מ 28.06.2006 46

בעד 2. מינוי מחדש של דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח לחברה וקביעת שכרו.

בעד 4. דיווח על שכרו של רו"ח.

98.36 נגד 1. אישור ביצוע פדיון מוקדם של 50% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב. 0.466 אוסיף השקעות ופתוח בע"מ 28.06.2006 47

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.005 בנק לאומי לישראל בע"מ 03.07.2006 48

בעד 2. מינוי דח"צ.
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בעד 3. מינוי דירקטורים.

99.96 בעד 4. אישור תשלום לדירקטורים.

בעד 5. מינוי רו'ח.

98.18 בעד 6. אישור החלטות בדבר אישור מילוי תפקיד וגילוי ע"י נושאי משרה.

88.00 בעד 7. אישור תשלום בונוס ליו"ר הדירקטוריון.

81.14 בעד 8. אישור השתתפות יו"ר הדירקטוריון בהצעה לקנית מניות.

80.69 בעד 9. אישרו מתן הלוואה ע"י הבנק ליו"ר לרכישת המניות המוצעות.

77.99 בעד 1. אישור שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 1). 0.001 שטראוס-עלית בע"מ 03.07.2006 49

99.06 בעד 1. אישור שינוי בתנאי כתבי האופציה. 0.001 שטראוס-עלית בע"מ 03.07.2006 50

בעד 1. דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון. 0.021 כנפיים-אחזקות ארקיע בע"מ 04.07.2006 51

בעד 2. מינוי מחדש של רו'ח.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. שינוי שם החברה.

83.56 בעד 5. תיקון תקנון החברה.

95.10 בעד 6. אישור גמול לדירקטורים.

87.10 בעד 7. אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון.

85.83 בעד 8. אישור מענק מיוחד לשניים מבעלי השליטה בחברה.

92.98 בעד 9. אישור נוסח כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.003 גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ 05.07.2006 52

בעד 2. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 3. מינוי מחדש של דירקטורים.

בעד 4. מינויו של מר אוריאל לין לדירקטור וקביעת שכרו.

בעד 5. מינוי דח"צ.

100.00 בעד 1. אישור התקשרות החברה עם מפעלים פטרוכימיים למכירת 24.85% מהון המניות של 0.028 כלל תעשיות והשקעות בע"מ 06.07.2006 53

סקיילקס.

100.00 בעד 1. אישור התקרות החברה עם מפעלים פטרוכימים למכירת 24.54% מהון המניות של סקיילקס 0.013 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 06.07.2006 54

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.003 סולבר תעשיות בע"מ 10.07.2006 55

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. דיווח על שכר רו"ח.
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בעד 4. מינוי דירקטורים לחברה.

99.80 בעד 5. מינוי דח"צ.

בעד 1. אישור דוחות כספיים. 0.019 הראל השקעות בביטוח בע"מ 12.07.2006 56

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 4. אישור גמול דירקטורים.

94.77 בעד 5. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

98.63 בעד 6. תיקון תקנון החברה.

95.54 בעד 7. אישור תיקון תקנון החברה בענין פטור ושיפוי לנושאי משרה.

86.96 בעד 8. תיקון כתב שיפוי ופטור.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.003 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 12.07.2006 57

בעד 2. אישור קבית מספר חברי הדירקטוריון ובחירתם.

בעד 3. דיווח על שכר רו"ח מבקר.

בעד 4. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 5. אישור תשלום גמול ליו'ר הדירקטוריון בגין שנת 2005.

בעד 6. אישור תשלום גמול ליושבי ראש ועדות הדירקטוריון בגין ישיבות עבודה.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.053 דניה סיבוס בע"מ 13.07.2006 58

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. גמול לדירקטורים.

בעד 4. מינוי רו"ח מבקר ודיווח על שכרו.

בעד 5. מינוי דח"צ.

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.025 שופר-סל בע"מ 20.07.2006 59

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.011 מכתשים-אגן תעשיות בע"מ 25.07.2006 60

בעד 1. דיון בדוחות הכספים. 0.007 אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 26.07.2006 61

בעד 2. מינוי מחדש של רו"ח.

בעד 3. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי דירקטור נוסף.

בעד 1. דיון בדוחות. 0 אלקטרה נדל"ן בע"מ 26.07.2006 62

בעד 2. מינוי מחדש של רו"ח מבקר.

בעד 3. מינוי מחדש של דירקטורים.
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בעד 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2005. 0.03 כלל תעשיות והשקעות בע"מ 27.07.2006 63

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.014 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 27.07.2006 64

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח.

בעד 4. תיקון תקנון.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.011 מטריקס אי.טי בע"מ 31.07.2006 65

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. מינוי דח"צ.

בעד 5. אישור גמול לדירקטור.

70.89 בעד 6. עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה.

70.25 בעד 7. עדכון תנאי העסקתו של נשיא החברה.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.02 פוקס-ויזל בע"מ 01.08.2006 66

בעד 2. מינוי דירקטורים.

99.80 בעד 3. מינוי דח"צים.

בעד 4. מינו רו"ח.

בעד 1. אישור בחירתם מחדש של כל הדירקטורים. 0.038 אל על  נתיבי אויר לישראל בע"מ 09.08.2006 67

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. דיון בדוח התקופתי.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.027 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ 16.08.2006 68

בעד לא משתתף 2. קביעת מספר חברי הדירקטוריון ובחירה מחדש של חברי הדירקטוריון.

בעד לא משתתף 3. דיווח על שכר רו"ח מבקר לשנת 2005.

בעד לא משתתף 4. מינוי רו"ח מבקר.

100.00 בעד 1. שינוי שם החברה ובהתאם תיקון תקנון ותזכיר לענין שינוי השם. 0.018 מנורה החזקות בע"מ 17.08.2006 69

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.019 אלביט מערכות בע"מ 17.08.2006 70

בעד 2. מינוי דח"צ.

בעד 3. מינוי רו"ח.
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90.80 בעד 1. אישור מתן תרומות על ידי החברה לקרן אידיבי למען הקהילהץ 0.012 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 21.08.2006 71

בעד 2. דיוןבדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון.

בעד 3. מינוי רו"ח.

בעד 4. מינוי דירקטורים.

98.90 בעד 5. מינוי דח"צים.

99.98 בעד 1. מינוי דח"צים. 0 אמות השקעות בע"מ 31.08.2006 72

100.00 בעד 2. מינוי עו"ד אמיר עמר כדירקטור.

100.00 בעד 3. קביעת הגמול לדירקטורים ודח"צים.

בעד 4. אישור ואשרור החלטות בדבר העמדת מימון לרשות חברת בת של החברה ובדבר ויתור על

זכות סירוב ראשונה.

99.92 בעד 1. מינוי מר יעקב דיאור כדח"צ. 0.001 כימיקלים לישראל בע"מ 05.09.2006 73

99.92 בעד 2. מינוי פרופ' יאיר אורגלר כדח"צ.

בעד 3. מינוי מר ויקטור מדינה כדירקטור.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.002 אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 06.09.2006 74

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח.

בעד 4. מינוי דח"צ.

בעד 5. מינוי דח"צ.

89.35 בעד 6. הסמכת יו"ר לכהן כמנכ"ל.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.019 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 06.09.2006 75

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח.

86.00 בעד 4. אישור מתן תרומות על ידי החברה לעמותה רשומה בשם קרן אי.די.בי למען הקהילה.

86.00 בעד 5. אשרור תרומה בסך של 000'500 ש"ח שהעניקה החברה לקרן' ביום 29 במאי 2005.

86.00 בעד 6. אשרור תרומה בסך של 1.5 מליון ש"ח שהעניקה החברה לקרן ביום 31 בינואר 2006.

96.08 בעד 1. אישור אימוץ ואשרור הסכם ותוכנית מיזוג בין החברה לבין וריפון. 0.001 ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"מ 14.09.2006 76

76.74 בעד 2. אישור תיקון תקנה 25 לתקנון החברה בנוגע לפטור ביטוח ושיפוי.

81.59 בעד 3. אישור תיקון הסכמי שיפוי בין החברה לדירקטורים והכללת המיזוג באירועים לשיפוי.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.026 כור תעשיות בע"מ 28.09.2006 77
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בעד 2. מינוי יו"ר הדירקטוריון.

בעד 3. מינוי רו"ח.

בעד 4. מינוי דח"צים.

נגד 5. תיקון סעיף 97 (א) לתקנון החברה.

בעד 6. תיקון סעיפים 501 עד 801 א לתקנון החברה בנוגע לשיפוי דירקטורים

ונושאי משרה.

בעד 1. אישור תשלום מענק בסך של 4000000 ש"ח למר רפי ביסקר - דירקטור. 0.02 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 28.09.2006 78

בעד 1. אישור תגמול של מר אלי הורוביץ בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון. 0.001 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 05.10.2006 79

בעד 2. אישור תגמול של ד"ר פיליפ פרוסט בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון.

84.00 בעד 1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן. 0.007 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 09.10.2006 80

בעד 1. דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון. 0.012 ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ 09.10.2006 81

בעד 2. מינוי מחדש של רו"ח מבקר.

בעד 3. מינוי מחדשל של דירקטורים.

84.00 בעד 4. מינוי דח"צים ודירקטור לחברה ומתן גמול שנתי וגמול השתתפות.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ 10.10.2006 82

בעד 2. מינוי רו"ח מבקר.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

80.00 בעד 4. תיקון תתקנון ההתאגדות של החברה לענין פטור ושיפוי נושאי משרה.

82.20 בעד 5. אישור הכללת תנאי כהונתו של נושאי משרה בחברה בביטוח אחריות.

75.90 בעד 6. אישור הכללת תנאי כהונתו של נושאי משרה בחברה בכתב השיפוי.

75.30 בעד 7. אישור תנאי כהונה של נושאי משרה יכללו פטור מאחריות.

89.80 בעד 8. אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת פעילות ההסעים של החברה לדן תחבורה.

בעד 1. מינוי מחדש של דירקטורים. 0.03 ריטליקס בע"מ 15.10.2006 83

בעד 2. מינוי רו"ח.

לא משתתף 3. אישור הענקת אופציות לרכישת 10000 מניות רגילות כל אחד מהדירקטורים.

בעד 4. דיון בדוחות.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0 דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ 22.10.2006 84

בעד 2. מינוי דירקטורים וקביעת תנאי העסקתם.

בעד 3. מינוי רו"ח.
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59.85 בעד 1. אישור תשלום מענק חד פעמי למר עידן אופר - יו"ר הדירקטוריון. 0.007 החברה לישראל בע"מ 24.10.2006 85

99.29 בעד 2. מינוי דח"צ

בעד 1. פתיחה. 0.002 קרדן אן.וי. 26.10.2006 86

בעד 2. מינוי דירקטור לדירקטוריון מפקח ואישור שכרו.

בעד 3. אישור הענקת אופציות לחברי דירקטוריון מנהל.

בעד 1. מינוי רו"ח. 0.018 חברת פרטנר תקשורת בע"מ 26.10.2006 87

בעד 2. אישור שכר של רו"ח לשנת 2006.

בעד 3. אישור הסכמת הדירקטוריון לקבוע את שכרם של רו"ח לשנת 2007.

בעד 4. אישור דוח הדירקטוריון לענין שכר ששולם לרו"ח.

בעד 5. מינוי דירקטורים.

בעד 6. מינוי מר משה וידמן כדח"צ.

בעד 7. דיון בדוחות.

בעד 8. תיקון תקנון החברה לנושא מינוי רו"ח - מינוי דירקטורים - ביטוח

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.001 קבוצת ברן בע"מ 31.10.2006 88

בעד 2. מינו רו"ח.

בעד 3. תיקון תקנון בנוגע להצבעה באסיפות כלליות באמצעות כתב הצבעה.

96.33 בעד 4. תיקון תקנון בנושא שיפוי.

96.36 בעד 5. אישור מתן כתב שיפוי מתוקן לנושאי משרה.

בעד 6. מינוי דירקטורים.

99.00 בעד 7. מינוי דח"צ.

בעד 1. שינוי שם החברה באנגלית. 0.007 אפריקה ישראל מגורים בע"מ 02.11.2006 89

70.74 בעד 2. מינוי דח"צים.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.032 אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 06.11.2006 90

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. דיווח על שכרו של רו"ח.

בעד 4. מינוי דירקטורים.

85.08 בעד 5. אישור התקשרות בהסכם ניהול עם בוימלגרין קפיטל.

66.95 בעד 6. החלת החלטה קיימת בדבר שיפוי מראש על נושאי משרה מקרב בעלי השליטה

החדשים בחברה.
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99.00 בעד 1. מינוי מר יונתן קפלן לדח"צ. 0.004 אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 08.11.2006 91

100.00 בעד 2. הגדלת הונה הרשום של החברה ותיקון תקנון ותזכיר בהתאם.

בעד 3. שינוי שם החברה.

99.80 בעד 1. רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בבנק ובחברות 0.009 בנק אגוד לישראל בע"מ 09.11.2006 92

הבת של הבנק.

בעד 1. דיון בדוחות. 0 דלק נדל"ן בע"מ 09.11.2006 93

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0 פריגו קומפני 10.11.2006 94

54.70 בעד 1. התקשרות החברה בעסקת קבלנות משנה בפרויקט אלעד ירוק עם אלביט מערכות. 0.03 תדיראן קשר בע"מ 12.11.2006 95

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. קביעת שכר דירקטור.

85.80 בעד 1. התקשרות עם ג'נרלי בקשר עם ביטוחי משנה. 0.01 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 27.11.2006 96

83.72 בעד 2. תיקון תקנון ההתאגדות.

92.15 בעד 3. התחייבות לפטור ולשיפוי.

4. התקשרות החברה בפוליסת אחריות נושאי משרה.

בעד 5. מדיניות חלוקת דיבידנד.

6. אשור חלוקת דיבידנד.

99.55 בעד 1. התקשרות חברה בת עם חברה בשליטת בעלת השליטה בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט 0.053 דניה סיבוס בע"מ 30.11.2006 97

אוזרקובסקיה.

בעד 2. תיקון תקנון החברה.

בעד 3.מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בקשר עם פרויקט דרך 431.

בעד 4. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

בעד 1. מינוי דירקטור. 0.007 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 07.12.2006 98

בעד 1. אישור תוספת להסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק. 0.024 בנק מזרחי טפחות בע"מ 07.12.2006 99

בעד 1. דיון בדוחות. 0.021 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ 07.12.2006 100

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. שכר דירקטורים.
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בעד 4. מינוי רו"ח.

בעד 5. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.005 אורמת תעשיות בע"מ 11.12.2006 101

בעד 2. מינו רו"ח.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.018 מנורה מבטחים החזקות בע"מ 14.12.2006 102

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי יו"ר הדירקטוריום ודח"צים.

86.24 בעד 4. אישור גמול לדירקטורים.

בעד 5. אישור מתן גמול לדח"צית.

99.96 בעד 6. אישור ואישרור הארכת תוקף פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה גם במסגרת של

"פוליסת מטריה" לדירקטורים ונושאי משרה של חברות בנות.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.01 אוסיף השקעות ופתוח בע"מ 14.12.2006 103

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח.

88.31 בעד 1. מתן התחייבות לשיפוי מראש של נושאי משרה בקבוצה לרבות בעלי השליטה וקרוביהם. 0.01 אוסיף השקעות ופתוח בע"מ 14.12.2006 104

בעד 1. אישור תשלום בונוס ליו"ר הדירקטוריון. 0.011 קבוצת דלק בע"מ 14.12.2006 105

בעד 2. אישור תשלום בונוס לדירקטור בתפקידו כיו"ר.

בעד 3. תיקון הסכם העבודה של הדירקטור בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון.

בעד 4. הקצאת אופציות ליו"ר.

12.05 נגד 1.מינוי דח"צים. 0.038 אל על  נתיבי אויר לישראל בע"מ 14.12.2006 106

בעד 1. אישור חלוקת דיבידנד. 0.007 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 20.12.2006 107

58.91 בעד 2. החלפת תקנון החברה.

99.67 בעד 1. אישור התקשרות כלל תיירות עם כור תעשיות בהסכם לרכישת מניות כור. 0.02 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 20.12.2006 108

99.71 בעד 2. אישור כי החברה תגיע להבנות חדשות בעניין העסקה לייזום ופיתוח נכסי נדל"ן

בלאס-וגאס.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.001 נייס מערכות בע"מ 21.12.2006 109

בעד 2. דיון בדוחות.

בעד 3. מינו רו"ח.

94.86 בעד 4. הגדלת הון המניות של החברה.
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59.74 בעד 5. תכנית אופציות לעובדים.

98.55 בעד 6. שכר שנתי מיוחד ליו"ר הדירקטוריון.

54.78 בעד 7. מתן אופציות לדירקטורים.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.014 בנק דיסקונט לישראל בע"מ 24.12.2006 110

בעד 2. חלוקת דיבידנד.

בעד 3. מינו רו"ח.

בעד 4. מינוי דירקטור.

86.49 בעד 1. מינוי דח"צית. 0.027 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ 24.12.2006 111

בעד 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של הבנק ותיקון תזכיר ותקנון בהתאם. 0.014 בנק דיסקונט לישראל בע"מ 26.12.2006 112

85.59 בעד 1. אישור מתן מענק חד-פעמי בסך 000'150 ש"ח למנהל רכש ובעל שליטה. 0.02 פוקס-ויזל בע"מ 26.12.2006 113

85.59 בעד 2. אישור מתן מענק חד פעמי בסך 000'100 ש"ח למנהלת רכש ובעלת שליטה.

60.69 בעד 3. אישור עדכון שכרה של מנהלת הרכש.

60.69 בעד 4. אישור עסכון שכר של מנכ"ל משותף.

88.04 בעד 5. הסמכת יו"ר לכהן כמנכ"ל משותף.

100.00 בעד 1. אישור עסקת מיזוג. 0.03 כלל תעשיות והשקעות בע"מ 27.12.2006 114

99.99 בעד 1. אישור התקשרות בהסכם מיזוג. 0.018 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 27.12.2006 115

בעד 1. דיון בדוחות. 0.053 שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ 27.12.2006 116

בעד 2. מינוי מחדש של דירקטורים.

בעד 3. מינוי רו"ח וקביעת שכרו.

בעד 1. אישור חלוקת דיבידנד בחלוקה שאינה מקיימת את מבחר הרווח. 0.007 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 28.12.2006 117

84.79 בעד 1. קביעת פרמטרים לחידושים שנתיים של הפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה 0.023 כור תעשיות בע"מ 28.12.2006 118

של החברה לרבות דירקטורים ונושאי משרה מבין בעלי השליטה בחברה.

84.27 בעד 2. אישור מתן שיפוי לדירקטורים של החברה שאינם בעלי השלטה בחברה.

63.74 בעד 3. אישור מתן שיפוי לדירקטורים של החברה מבין בעלי השליטה הנוכחיים.

94.74 בעד 4. אישור הצטרפות להסדר עם אי.די.בי חברה לפתוח בעניין חלוקת שימושים והוצאות

משרדיים.

64.33 בעד 5. קביעת תנאי השכר של יו"ר הדירקטוריון מר יונתן קולבר ופרישתו מתפקיד

מנכ"ל החברה.

85.64 בעד 6. אישור מכירת החזקותיה של החברה לחברת כלל תיירות בע"מ.
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בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.019 אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ 28.12.2006 119

בעד 2. שכר דירקטורים.

93.20 בעד 3. הסכם יעוץ עם דירקטור - גבי ברבש.

לא משתתף 4. מתן אופציות לנושא משרה - אסף טופז

לא משתתף 5. שינוי מדיניות חשבונאית - הורד מסדר היום

בעד 6. תיקון תקנון.

לא משתתף 7. הענקת אופציות למנכ"ל - הורד מסדר היום

בעד 8. מינוי רו"ח.

בעד 9. דיון בדוחות.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.003 אלביט הדמיה רפואית בע"מ 28.12.2006 120

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. פוליסת ביטוח.

99.98 בעד 1. אישור תוכנית פיצול. 0.008 ישיר-איי.די.איי.חברה לביטוח בע"מ 28.12.2006 121

77.35 בעד 1. התקשרות עם אפריקה ישראל בהסכם להפקדת כספים. 0.007 אפריקה ישראל מגורים בע"מ 28.12.2006 122

66.78 בעד 2. התקשרות עם ארטרייד  בהסכם לניהול תיקים.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.004 גזית-גלוב בע"מ 31.12.2006 123

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי דירקטור.

בעד 4. מינוי דירקטור.

בעד 5. מימוש כתבי אופציה.

67.42 בעד 6. תיקון תקנון בנושא אחריות נושא משרה.

99.67 בעד 7. תיקון תקנון.

67.71 בעד 8. מתן פטור ושיפוי.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.002 מת"ב - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ 31.12.2006 124

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 1. דיון בדוחות. 0.017 שטראוס-עלית בע"מ 31.12.2006 125

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

75.85 בעד 4. מתן שיפוי לדירקטורים..
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בעד 1. דיון בדוחות. 0.013 מכתשים-אגן תעשיות בע"מ 31.12.2006 126

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. מינוי דירקטור.

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.006 סקיילקס קורפוריישן בע"מ 31.12.2006 127

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. תיקון תקנון לעניין אסיפות.

בעד 4. מינוי רו"ח.

בעד 5. דיון בדוחות.

בעד 1. אישור הסכם העסקה עם יו"ר הדירקטוריון. 0.003 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 04.01.2007 128

83.26 בעד 1. מינוי דח"צ ואישור תנאי שכרו. 0.003 סולבר תעשיות בע"מ 04.01.2007 129

99.03 בעד 1. אישור שינוי הגדרת תפקידו של פרופ' בורוביץ ממנכ"ל לסגן יו"ר ואחראי 0.021 כנפיים אחזקות בע"מ 10.01.2007 130

על פעילות אל-על.

בעד 1. התקשרות בהסכם תגמול עם יו"ר. 0.013 מכתשים-אגן תעשיות בע"מ 10.01.2007 131

89.46 בעד 2. הסמכת יו"ר לכהן כמנכ"ל.

בעד 3. הקצאת אופציות לדח"צ.

77.90 בעד 1. אישור תוכנית אופציות לשנת 2007. 0.018 אלביט מערכות בע"מ 11.01.2007 132

99.76 בעד 1. אישור הארכת כהונתו של מר מיכאל הרצברג כדח"צ 0.009 בנק אגוד לישראל בע"מ 15.01.2007 133

בעד 2. אישור מינוי מר גיורא מורג כדח"צ

100.00 בעד 1. מינוי דח"צ. 0.01 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 16.01.2007 134

87.57 בעד 2. אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה

אין חובת אין חובת 1. בחירת שני דירקטורים מקרב עובדי החברה. 0.007 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 17.01.2007 135

81.20 אין חובת אין חובת 2. אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.011 ישיר-איי.די.איי.חברה לביטוח בע"מ 01.02.2007 136

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. דיון בדוחות הכספיים.

74.34 בעד 1. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר הדירקטוריון. 0.021 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ 01.02.2007 137

94.51 בעד 2. אישור התקרות בהסכם עם אלבר ציי-רכב.

89.89 בעד 3. אישור התקשרות בהסכם מסגרת לערכית ביטוחי חובה.
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94.60 בעד 4. אישור התקשרות בהסכם מסגרת לעריכת ביטוחי חובה ומקיף

בעד 1. מינוי דח"צים. 0.009 פז חברת הנפט בע"מ 05.02.2007 138

בעד 2. אישור שכרם של הדח"צים בחברה.

בעד 3. אישור שכרם של הדירקטורים בחברה.

99.00 בעד 1. אישור קביעת גמול דירקטורים בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות. 0.001 כימיקלים לישראל בע"מ 13.02.2007 139

61.08 בעד 1. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מנכ"ל החברה - מר מרדכי גוטמן 0.009 מטריקס אי.טי בע"מ 13.02.2007 140

99.97 בעד 1. שינוי שם החברה. 0.02 שטראוס-עלית בע"מ 13.02.2007 141

88.80 בעד 2. תיקון תזכיר על ידי הוספת סעיף לתזכיר לענין הרוב הנדרש לשינוי תזכיר.

100.00 בעד 1. אישור תשלום דיבידנד 0.008 בנק לאומי לישראל בע"מ 14.02.2007 142

99.64 בעד 2. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה

99.97 בעד 1. מינוי דח"צ 0.004 אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 18.02.2007 143

92.16 בעד 1. אישור התקשרות חברת בת עם חברה בשליטת בעלת השליטה בהסכם קבלנות 0.035 דניה סיבוס בע"מ 18.02.2007 144

100.00 בעד 1. אישור שינוי שמה של החברה. 0.022 הראל השקעות בביטוח בע"מ 19.02.2007 145

100.00 בעד 2. אישור מתן גמול לדח"צים שימונו לכהן בחברות בנות.

100.00 בעד 3. אישור מתן גמול לדירקטורים שימונו לכהן בחברות בנות.

88.55 בעד 4. אישור תנאי העסקתו של מר גבי פרל - דירקטור וסגן יו"ר הדירקטוריון.

86.91 בעד 5. אישור תנאי העסקתו של בן המבורגר - דירקטור וסמנכ"ל בחברה. (בנו של בעל השליטה

בעד 1. דיון בדוחות. 0.004 (י.ז) קווינקו בע"מ 25.02.2007 146

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. אישור הארכת כהונת דח"צ.

בעד 5. מינוי דירקטור נוסף לחברה

בעד 6. אישור תשלום גמול השתתפות וגמול שנתי לדירקטורים - עפ"י התקנות.

בעד 7. תיקון תקנה 19.5 לתקנון החברה.

בעד 8. שינוי מבנה ההון של החברה

99.40 נגד 1. אישור שינוי בתנאי כתבי האופציה (סדרה ב') שהוקצו למר דרור מיזרץ. 0.004 (י.ז) קווינקו בע"מ 25.02.2007 147

100.00 בעד 1. אישור מכירת החזקות החברה בחברת שרתון מוריה לאזורים. 0.023 כור תעשיות בע"מ 28.02.2007 148

100.00 בעד 1. אישור מינוי  פרופ' ישראל שפיגל כדח"צ. 0.021 כנפיים אחזקות בע"מ 07.03.2007 149

100.00 בעד 2. אישור מינוי פרופ' ישראל צגד כדח"צ
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בעד 1. מינוי דירקטורים ודח"צים. 0.007 פורמולה מערכות (1985)בע"מ 11.03.2007 150

בעד 2. מינוי רו"ח.

בעד 3. דיון בדוחות.

בעד 1. דיון בדוחות הכספיים. 0.002 פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס (אפ.וי.טי) בע"מ 14.03.2007 151

100.00 בעד 2. מינוי רו"ח

100.00 בעד 3. מינוי דירקטורים

99.62 בעד 4. אישור רכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

99.62 בעד 5. פוליסת ביטוח למר דן גולדשטיין בעל השליטה.

99.98 בעד 6. הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

100.00 בעד 1. מינוי דח"צ. 0.021 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 20.03.2007 152

99.81 בעד 1. התקשרות בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה. 0.023 בנק מזרחי טפחות בע"מ 27.03.2007 153

בעד 1. חלוקת דיבידנד. 0.006 הפניקס אחזקות בע"מ 11.04.2007 154

100.00 בעד 1. דיון בדוחות כספיים. 0.006 ריט 1 בע"מ 11.04.2007 155

100.00 בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

100.00 בעד 3. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות.

בעד 4. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

84.00 בעד 1. הקצאת אופציות לדירקטורים. 0.006 ריט 1 בע"מ 11.04.2007 156

בעד 1. מינוי של רואה חשבון. 0.002 מפעלי נייר אמריקאיים-ישראלים בע"מ 15.04.2007 157

98.37 בעד 1. הסכם יעוץ/ניהול עם בעל משרה בחברה. 0.033 דניה סיבוס בע"מ 15.04.2007 158

53.55 בעד 2. אישור התקשרות בעסקאות עם בעל שליטה.

100.00 בעד 3. אישור התקשרות בהסכמים.

100.00 בעד 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה. 0.033 דניה סיבוס בע"מ 15.04.2007 159

בעד אין חובת 1. מינוי של רואה חשבון. 0.015 אוסיף השקעות ופתוח בע"מ 16.04.2007 160

92.70 בעד 1. אישור התקשרות בעל שליטה בעסקאות עם חברות קשורות. 0.003 (י.ז) קווינקו בע"מ 17.04.2007 161

92.70 בעד 2. אישור התקשרות של החברה בהסכם הצבעה ברסידו עם יתר מחזיקי מניות.

92.70 בעד 3. אישור התקשרות רסידו בהסדר למתן וקבלת שירותים הדדים שונים.

92.70 בעד 4. מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה.

100.00 בעד 1. מינוי דח"צ. 0.017 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 17.04.2007 162

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.022 רשת הרבוע הכחול נכסים והשקעות בע"מ 18.04.2007 163
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בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 4. מינוי דח"צ.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.012 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 18.04.2007 164

בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. מינוי דח"צ.

100.00 בעד 1. חלוקת דיבידנד. 0.023 בנק אגוד לישראל בע"מ 18.04.2007 165

94.16 בעד 2. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון.

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.004 גזית-גלוב בע"מ 19.04.2007 166

בעד 2. מינוי דח"צ.

76.19 בעד 1. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון. 0.003 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 19.04.2007 167

91.01 בעד 2. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון.

87.02 בעד 3. אישור הענקת גמול לדירקטורים בגין כהונתם בחברות בנות.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.022 שופר-סל בע"מ 26.04.2007 168

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

99.99 בעד 4. מינוי דח"צ.

76.42 בעד 5. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון.

100.00 בעד 1. הסכם יעוץ/ניהול עם בעל משרה בחברה. 0.013 אפריקה ישראל מגורים בע"מ 26.04.2007 169

93.54 בעד 2. אישור התקשרות בעל שליטה בעסקאות עם חברות קשורות.

93.19 בעד 3. התקשרות החברה בהסכם שירותים

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.033 רבוע כחול - ישראל בע"מ 26.04.2007 170

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

88.34 בעד 1. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון. 0.005 סקיילקס קורפוריישן בע"מ 30.04.2007 171

89.99 בעד 2. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ 03.05.2007 172

בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.
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בעד 3. מינוי דירקטורים.

100.00 בעד 4. מינוי דח"צ.

100.00 בעד 5. מינוי דח"צ.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.001 אקסלנס השקעות בע"מ 03.05.2007 173

בעד 2. מינוי דירקטורים.

100.00 בעד 3. מינוי דח"צ.

67.57 בעד 1. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון. 0.007 החברה לישראל בע"מ 10.05.2007 174

בעד 1. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון. 0.003 (י.ז) קווינקו בע"מ 17.05.2007 175

בעד 2. הקצאת אופציות ליו"ר הדירקטוריון.

100.00 בעד 1. דיון בדוחות כספיים. 0.01 בנק לאומי לישראל בע"מ 20.05.2007 176

98.98 בעד 2. מינוי דירקטורים.

98.99 בעד 3. מינוי דירקטורים.

100.00 בעד 4. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות.

100.00 בעד 5. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

99.15 בעד 6. לאשר החלטות בדבר אישור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה

68.68 בעד 7. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון.

82.20 בעד 8. הענקת ביטוח מסוג RUN OFF לנושאי משרה.

לפי הנוסח שיוצג בפני האסיפה

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0 אמות השקעות בע"מ 24.05.2007 177

בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה.

100.00 בעד 1. מינוי דח"צ וקביעת תנאי כהונתו. 0.005 אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 27.05.2007 178

92.00 בעד 1. מינוי דח"צ. 0.018 אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ 28.05.2007 179

71.28 בעד 2. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

26.00 נגד 3. הקצאת אופציות לנושא משרה בחברה.

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.021 בתי זקוק לנפט בע"מ 04.06.2007 180

בעד 1. דיון בדוחות כספיים. 0.007 דלק נדל"ן בע"מ 06.06.2007 181

84.59 בעד 2. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.
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אין חובת אין חובת 1. דיון בדוח הבדיקה של הבוחן החיצוני דר' יורם דנציגר ובהשלכותיו. 0.006 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 07.06.2007 182

93.60 בעד 1. הקצאת אופציות לנושא משרה בחברה. 0.003 (י.ז) קווינקו בע"מ 10.06.2007 183

93.60 בעד 2. הסכם יעוץ/ניהול עם בעל משרה בחברה.

93.60 בעד 3. התקשרויות בין חברות קשורות.

93.60 בעד 4. התקשרויות בין חברות קשורות.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.023 כור תעשיות בע"מ 11.06.2007 184

בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

92.86 בעד 3. הוספת סעיף 143 לתקנון החברה.

93.60 בעד 4. אישור הסדר עם חברת השקעות דיסקונט להשתתפות בעלויות השכר של מנכ"ל החברה.

בעד 1. פתיחה. 0.002 קרדן אן.וי. 13.06.2007 185

בעד 2. קביעת השפה האנגלית כשפה הרשמית.

בעד 3. דוח שנתי לשנת 2006.

בעד 4. אימוץ הדוחות הכספיים השנתיים.

בעד 5. אישור מדיניות דיבידנדים.

בעד 6. אישור חלוקת דיבידנד.

בעד 7. שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחבותם בקשר לשנת 2006.

בעד 8. שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחבותם בקשר לשנת 2006.

נפתחה אסיפה נוספת עם המשך נושאים על סדר היום.

בעד 1.  מינוי רו"ח. 0.002 קרדן אן.וי. 13.06.2007 186

בעד 10. מינוי מר וולטן ואן דאם כדירקטור בדירקטוריון מנהל.

בעד 12. מינוי מחדש של מר אלון שלנק כחבר הדירקטוריון המנהל.

בעד 13. מינוי דירקטורים לחברי הדירקטוריון המפקח.

בעד 14. אישור תשלום גמול לחברי הדירקטוריון.

בעד 15. תיקון תקנון החברה.

בעד 16. ביטוח דירקטורים.

בעד 17. הסמכת הדירקטוריון המנהל לרכוש מניות של החברה.

100.00 בעד 1. דיון בדוחות כספיים. 0.011 אלקטרה בע"מ 14.06.2007 187

100.00 בעד 2. מינוי של רואה חשבון.

100.00 בעד 3. מינוי דירקטורים.
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בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.002 מפעלי נייר אמריקאיים-ישראלים בע"מ 17.06.2007 188

בעד 2. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון.

98.76 בעד 3. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד 4. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

92.32 בעד 1. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה. 0.004 אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 24.06.2007 189

נגד 1. הארכת תקופת מימוש של אופציות שהוענקו. 0.012 ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ 24.06.2007 190

99.82 בעד 2. תנאי כהונה של דירקטורים.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים. 0.015 דלק מערכות רכב בע"מ 25.06.2007 191

בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

79.66 בעד 1. תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי נושא משרה. 0.014 בנק דיסקונט לישראל בע"מ 26.06.2007 192

97.12 בעד 2. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

87.22 בעד 3. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.

89.99 בעד 4. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

76.59 בעד 5. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

91.77 בעד 1. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון. 0.002 אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 26.06.2007 193

99.70 בעד 1. פוליסת ביטוח 0.003 (י.ז) קווינקו בע"מ 28.06.2007 194

99.70 בעד 2. אישור התחייבות לשיפוי מראש.

89.73 בעד 1. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה. 0.02 שטראוס גרופ בע"מ 28.06.2007 195

100.00 בעד 1. אישור התקשרות בעסקאות עם בעל שליטה. 0 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ 29.06.2007 196

99.93 בעד 1. אישור התקשרות החברה לביצוע עיסקה משותפת עם חברה אמירקנית להקמת פרוייקט נדלן 0.021 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 02.07.2007 197

100.00 בעד 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל מגורים בהסכם קבלנות בקשר עם פרוייקט סביוני רמ 0.029 דניה סיבוס בע"מ 04.07.2007 198

ת אביב.

100.00 בעד 2. התקשרות החברה עם דרך ארץ היווייז בע"מ בהסכם לביצוע עבודות במחלף נשרים.

97.98 בעד 3. התקשרות דניה סיבוס החזקות בינלאומיות בע"מ בהסכם לרכישת מניות מחברת מנובים.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים. 0.018 מנורה מבטחים החזקות בע"מ 10.07.2007 199

בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. מינוי דח"צ.

בעד 5. תנאי כהונה של דירקטורים.
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99.90 בעד 6. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

99.90 בעד 7. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

50.70 בעד 8. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.03 כלל תעשיות והשקעות בע"מ 10.07.2007 200

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.016 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 10.07.2007 201

בעד 2. מינוי דירקטורים.

בעד 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

אין חובת 4. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה.

70.78 בעד 1. הקצאת אופציות לנושא משרה בחברה. 0.004 אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 11.07.2007 202

87.28 בעד 2. הקצאת אופציות לנושא משרה בחברה.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.004 אלווריון בע"מ 11.07.2007 203

בעד 2. מינוי דח"צ.

58.66 בעד 3. תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה.

בעד 4. דיון בדוחות כספיים.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים. 0.021 כנפיים אחזקות בע"מ 12.07.2007 204

בעד 2. מינוי של רואה חשבון.

בעד 3. מינוי דירקטורים.

בעד 4. אישור גמול דירקטורים.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.001 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 17.07.2007 205

בעד בעד 2. חלוקת דיבידנד.

99.00 בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

99.16 בעד בעד 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד לא משתתף 5. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 1. מינוי דירקטורים. 0.006 גיוון אימג'ינג בע"מ 18.07.2007 206

בעד לא משתתף 2. מינוי דח"צ.

75.38 בעד נגד 3. תנאי כהונה של דירקטורים.

84.41 בעד נגד 4. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.
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74.44 בעד בעד 5. תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה.

68.29 בעד נגד 6. תיקון תוכנית אופציות.

97.99 בעד בעד 7. התקשרויות בין חברות קשורות.

בעד בעד 8. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד לא משתתף 9. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

10 דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון.

78.88 בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.005 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 24.07.2007 207

85.98 בעד בעד 2. חלוקת דיבידנד.

78.95 בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

84.82 בעד בעד 4. תנאי כהונה של דירקטורים.

78.95 בעד לא משתתף 5. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

91.35 בעד בעד 6. מתן בונוס/מענק למנכ"ל.

90.79 בעד בעד 7. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון.

100.00 בעד בעד 1. חלוקת דיבידנד. 0.048 שיכון עובדים 26.07.2007 208

100.00 נגד נגד 2. ביטול מגבלות

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.008 אורמת תעשיות בע"מ 26.07.2007 209

בעד לא משתתף 2. מינוי של רואה חשבון.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 4. מינוי דח"צ וקביעת גמולו לפי התקנות.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.004 טלסיס בע"מ 26.07.2007 210

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 4. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.02 אלקו החזקות בע"מ 05.08.2007 211

בעד לא משתתף 2. מינוי של רואה חשבון.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0 אלקטרה נדל"ן בע"מ 05.08.2007 212

בעד לא משתתף 2. מינוי של רואה חשבון.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.
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בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.022 הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ 06.08.2007 213

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

93.47 בעד בעד 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד לא משתתף 1. מינוי דירקטורים. 0.021 בתי זקוק לנפט בע"מ 09.08.2007 214

בעד לא משתתף 2. מינוי דח"צ.

96.79 בעד בעד 3. מתן בונוס לדירקטורים.

בעד לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.054 ריט 1 בע"מ 09.08.2007 215

בעד לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.001 אשדר חברה לבניה בע"מ 09.08.2007 216

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

100.00 בעד בעד 1. תיקון שטר נאמנות. 0.091 אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 12.08.2007 217

98.73 בעד בעד 2. אישור החלפת נאמן.

100.00 בעד בעד 1. תיקון שטר נאמנות. 0.152 אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 12.08.2007 218

99.19 בעד בעד 2. אישור החלפת נאמן.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.021 בנק מזרחי טפחות בע"מ 12.08.2007 219

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

96.70 בעד בעד 4. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון.

בעד לא משתתף 1. מינוי דירקטורים. 0.02 אלביט מערכות בע"מ 13.08.2007 220

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 3. דיון בדוחות כספיים.

נגד נגד 1. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים. 0.013 אמריקן קולוני בע"מ 15.08.2007 221

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.013 אמריקן קולוני בע"מ 15.08.2007 222

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 4. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 5. מינוי דח"צ.

79.61 בעד נגד 1. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים. 0.037 שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ 19.08.2007 223

78.95 בעד נגד 2. תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי נושא משרה.
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83.95 בעד בעד 3. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

64.91 בעד נגד 4. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.

79.39 בעד בעד 5. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

לא משתתף לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.037 שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ 19.08.2007 224

99.98 בעד בעד 1. אישור התקשרות עם חברת אפריקה ישראל בהסכם המחאת זכויות 0.029 דניה סיבוס בע"מ 19.08.2007 225

בעד לא משתתף 1. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה. 0 בריטיש-ישראל השקעות בע"מ 21.08.2007 226

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

10.30 נגד נגד 3. מינוי נושא משרה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה.

בעד לא משתתף 4. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 5. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 6. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות.

96.94 בעד בעד 1. הסכם מסגרת אשראי. 0 אלקטרה נדל"ן בע"מ 22.08.2007 227

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.011 י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 23.08.2007 228

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

אין חובת אין חובת 4. תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי נושא משרה.

אין חובת אין חובת 5. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.

אין חובת אין חובת 6. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

אין חובת אין חובת 7. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

אין חובת אין חובת 1. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה. 0.011 י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 23.08.2007 229

אין חובת אין חובת 2. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

אין חובת אין חובת 3. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

64.00 בעד נגד 4. מינוי נושא משרה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה.

בעד בעד 5. תנאי כהונתו של נושא משרה בחברה.

51.70 בעד נגד 6. הסכם יעוץ/ניהול עם בעל משרה בחברה.

86.55 בעד בעד 7. תנאי כהונה של בעל שליטה.

90.77 בעד בעד 8. הסכם העסקה של קרוב משפחה.

בעד נגד 1. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה. 0.014 בנק דיסקונט לישראל בע"מ 26.08.2007 230

בעד נגד 2. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.
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בעד נגד 3. הקצאת אופציות ליו"ר הדירקטוריון.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.014 קבוצת דלק בע"מ 29.08.2007 231

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.001 כימיקלים לישראל בע"מ 30.08.2007 232

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

98.46 בעד בעד 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

79.09 בעד נגד 5. תיקון תקנון החברה בעניין פטור שפוי וביטוח נושאי משרה.

85.80 בעד נגד 6. עדכון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

100.00 בעד לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.019 מנורה מבטחים החזקות בע"מ 02.09.2007 233

99.80 בעד בעד 2. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות.

לא משתתף לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.001 חבס ח.צ. השקעות (1960) בע"מ 03.09.2007 234

לא משתתף לא משתתף 2. מינוי דח"צ.

לא משתתף לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

96.99 בעד בעד 1. תיקון תקנון. 0.017 שופר-סל בע"מ 03.09.2007 235

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.006 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 04.09.2007 236

בעד לא משתתף 2. מינוי של רואה חשבון.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.021 חברה לנכסים ולבנין בע"מ 04.09.2007 237

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

99.97 בעד בעד 4. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה.

בעד לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0 רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 04.09.2007 238

נדחה נדחה 2. מינוי נושא משרה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה.

בעד לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.005 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 05.09.2007 239

98.22 בעד בעד 2. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד בעד 1. פתיחה. 0.001 ג'י.טי.סי. ריל אסטייט אן.וי. 05.09.2007 240

בעד בעד 2. אישור כינוס האסיפה למרות שעברו למעלה משישה חודשים

בעד בעד 3. קביעת השפה האנגלית כשפה רשמית.
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בעד לא משתתף 4. דוח שנתי לשנת 2006.

בעד לא משתתף 5. אימוץ הדוחות הכספיים לשנת 2006

בעד לא משתתף 6. שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחבותם בקשר לשנת 2006.

בעד לא משתתף 7. שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחבותם בקשר לשנת 2006.

בעד לא משתתף 8. מינוי רו"ח מבקר.

בעד לא משתתף 9. מינוי דירקטור.

בעד 1. מינוי מחדש של חברים בדירקטוריון המנהל. 0.001 ג'י.טי.סי. ריל אסטייט אן.וי. 05.09.2007 241

בעד 2. מינוי דירקטורים בדירקטוריון המפקח

בעד 3. מינוי מחדש של דירקטוריון בדירקטוריון המנהל

בעד 4. אישור תשלום גמל לחברי הדירקטוריון המפקח.

בעד 5. אישור תשלום גמול לחברהי הדירקטוריון המנהל.

בעד 6.  תיקון תקנון.

בעד 7. אישור עיסקאות בין החברה לבין קרדן ישראל.

בעד 8. אישור תיקון הסכם שירותים עם קרדן אן.וי

בעד 9. אישור הסכמת הדירקטוריון המנהל לרכוש מניות של החברה

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.017 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 09.09.2007 242

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. דיווח על שכר רו"ח

בעד לא משתתף 4. מינוי של רואה חשבון.

100.00 בעד בעד 1. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה. 0.006 החברה לישראל בע"מ 10.09.2007 243

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.001 פרוטרום תעשיות בע"מ 10.09.2007 244

בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי של רואה חשבון.

100.00 בעד בעד 1. התקשרות עם דניה סיבוס חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה בהסכם קבלנות 0.014 אפריקה ישראל מגורים בע"מ 16.09.2007 245

קשר עם פרויקט סביוני רמת אביב.

לא משתתף לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.003 גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ 17.09.2007 246

לא משתתף לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

לא משתתף לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

לא משתתף לא משתתף 4. מינוי דירקטורים וקביעת גמולם לפי התקנות.
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בעד לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.02 בנק מזרחי טפחות בע"מ 18.09.2007 247

100.00 בעד בעד 1. חלוקת דיבידנד. 0.006 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 19.09.2007 248

100.00 בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד בעד 1. חלוקת דיבידנד. 0.006 הפניקס אחזקות בע"מ 19.09.2007 249

84.78 בעד נגד 1. מתן בונוס לנושאי משרה בחברה. 0.018 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 19.09.2007 250

100.00 בעד בעד 1. חלוקת דיבידנד. 0.021 בתי זקוק לנפט בע"מ 23.09.2007 251

63.00 בעד נגד 2. מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון היוצא.

73.37 בעד בעד 3. שכר ותנאי כהונה ליו"ר הדירקטוריון הנכנס.

בעד לא משתתף 4. מינוי רו"ח.

67.20 בעד נגד 1. אישור התקשרות החברה עם כלל תיירות לשלום מענק חד פעמי למר רפי ביסקר. 0.018 כור תעשיות בע"מ 24.09.2007 252

100.00 בעד בעד 1. אישור החלפת נאמן. 0.033 הפניקס אחזקות בע"מ 08.10.2007 253

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.009 מכתשים-אגן תעשיות בע"מ 08.10.2007 254

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

בעד בעד 4. תיקון תקנון החברה בעניין פטור שפוי וביטוח נושאי משרה.

בעד בעד 5. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

בעד בעד 6. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

בעד בעד 7. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

לא משתתף לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.008 רבוע כחול נדל"ן בע"מ 10.10.2007 255

לא משתתף לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

לא משתתף לא משתתף 3. מינוי של רואה חשבון.

לא משתתף לא משתתף 4. דיווח על שכר רו"ח

בעד לא משתתף 1. מינוי דירקטורים וקביעת גמולם לפי התקנות. 0.006 החברה לישראל בע"מ 11.10.2007 256

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 3. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 4. דיון בדוחות כספיים.

לא משתתף לא משתתף 1. שינוי שם החברה. 0.01 אוסיף השקעות ופתוח בע"מ 11.10.2007 257

לא משתתף לא משתתף 2. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.027 פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ 11.10.2007 258
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בעד לא משתתף 2. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 3. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 4. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 5. דיווח על שכר רו"ח

בעד נגד 6. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.008 מטריקס אי.טי בע"מ 14.10.2007 259

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

בעד בעד 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה. 0.004 אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 15.10.2007 260

בעד בעד 2. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה.

74.11 בעד נגד 3. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

בעד בעד 4. תיקון תקנון החברה בעניין פטור שפוי וביטוח נושאי משרה.

בעד בעד 5. מתן כתב שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה.

בעד בעד 6. מתן כתב שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה.

בעד לא משתתף 7. דיון בדוחות כספיים.

בעד לא משתתף 8. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 9. מינוי דירקטורים.

100.00 בעד לא משתתף 1. מינוי דירקטורים. 0.017 אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ 18.10.2007 261

98.24 בעד בעד 2. אישור תגמול לדירקטורים.

99.92 בעד בעד 3. אישור התקשרות בהסכם יעוץ עם גבי ברבש - דירקטור בחברה.

98.55 בעד בעד 4. אישור התקשרות בהסכם יעוץ עם יאיר בארי - דירקטור בחברה.

88.21 בעד נגד 5. אישור אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בישראל כעקרונות חשבונאים לעריכת דוחות.

100.00 בעד לא משתתף 6. מינוי רו"ח.

בעד לא משתתף 7. דיון בדוחות

100.00 בעד בעד 1. הסרת שיעבודים מהאג"ח. 0.207 אס.פי.סי 21.10.2007 262

100.00 בעד בעד 2. שינוי בתנאי האג"ח.

100.00 בעד בעד 3. מתן הוראות לנאמן

100.00 בעד בעד 4. תיקון שטר נאמנות.

לא משתתף לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.012 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 23.10.2007 263
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100.00 בעד בעד 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה. 0.097 ריט 1 בע"מ 24.10.2007 264

99.89 בעד בעד 2. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה.

בעד
שינוי תנאי ההעסקה של המנכ"ל ואישור התתקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם המנכ"ל

.1
0.003 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 25.10.2007 265

בעד 2. חלוקת דיבידנד.

97.73 בעד בעד 1. אישור ואשרור עריכת ביטוח צד שלישי ביחס לנכסי החברה. 0.002 אשדר חברה לבניה בע"מ 25.10.2007 266

84.12 בעד בעד 2. אישור ואשרור עסקת מסגרת בקשר לנכסי החברה.

100.00 בעד בעד 3. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

84.17 בעד בעד 4. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה.

61.83 בעד בעד 5. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.

84.17 בעד בעד 6. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

בעד בעד 1. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה. 0.002 סרגון נטוורקס בע"מ 25.10.2007 267

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד בעד 3. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד לא משתתף 4. דיון בדוחות כספיים.

בעד לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.013 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ 28.10.2007 268

98.10 בעד בעד 1. אישור השקעה ברכישת ני"ע של חברה לנכסים ולבנין 0.012 חברת השקעות דיסקונט בע"מ 30.10.2007 269

בעד לא משתתף 1. מינוי דירקטורים. 0.003 אלביט הדמיה רפואית בע"מ 01.11.2007 270

בעד לא משתתף 2. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד בעד 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד בעד 5. חלוקת דיבידנד.

בעד בעד 6. חלוקת דיבידנד.

בעד בעד 7. שינוי שם החברה.

בעד נגד 8. אימוץ תוכנית הקצאת אופציות לעובדים.

בעד בעד 9. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד בעד 1. אישור מתן שיפוי לנושא משרה. 0.003 אלביט הדמיה רפואית בע"מ 01.11.2007 271

בעד בעד 2. אישור מתן שיפוי ליו"ר הדירקטוריון.

בעד בעד 3. אישור הענקת אופציות למספר דירקטורים.

בעד בעד 4. אישור הענקת אופציות למימוש ליו"ר הדירקטוריון.
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בעד בעד 5. אישור הסכם שירותים עם יו"ר הדירקטוריון.

בעד נגד 6. אישור ואשרור של הסכמים בין החברה לדירקטורית.

בעד נגד 7. אישור תשלום בונוס שנתי למר מרדכי זיסר - יו"ר הדירקטוריון.

בעד בעד 8. אישור תיקון תקנון לענין פטור ביטוח ושיפוי.

בעד בעד 9. אישור הענקת התחייבות עתידית ע"י החברה למתן שיפוי.

בעד בעד 10. אישור הענקת התחייבות עתידית למתן שיפוי ליו"ר הדירקטוריון.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.021 בתי זקוק לנפט בע"מ 08.11.2007 272

73.75 בעד 2. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

58.96 בעד 3. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

67.35 בעד 4. מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.

בעד 5. דיון בדוחות כספיים.

לא משתתף 1. מינוי דח"צ. 0.002 חבס ח.צ. השקעות (1960) בע"מ 14.11.2007 273

לא משתתף 2. מינוי דח"צ.

לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

לא משתתף 4. מינוי דירקטורים.

בעד אין חובת 1. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה. 0.013 חברת פרטנר תקשורת בע"מ 15.11.2007 274

בעד אין חובת 2. דיווח על שכרם של רו"ח

בעד אין חובת 3. דיון בדוחות כספיים.

בעד אין חובת 4. מינוי דירקטורים.

41.79 בעד נגד 5. מתן בונוס/מענק למנכ"ל.

79.36 בעד בעד 6. התקשרויות בין חברות קשורות.

בעד אין חובת 1. מינוי דירקטורים. 0.007 אקסלנס השקעות בע"מ 18.11.2007 275

92.40 בעד בעד 2. אישור התקשרות עם ה"ה אהרון בירם וגיל דויטש בקשר עם שינוי תפקיד ותנאי העסקה

בעד אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים. 0.023 ארזים השקעות בע"מ 20.11.2007 276

בעד אין חובת 2. מינוי דח"צ וקביעת גמולו לפי התקנות.

בעד אין חובת 3. מינוי דירקטורים.

בעד אין חובת 4. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד אין חובת 1. מינוי דירקטורים. 0.029 בנק אגוד לישראל בע"מ 21.11.2007 277

100.00 בעד אין חובת 2. מינוי דירקטורים.
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100.00 בעד אין חובת 3. מינוי דירקטורים.

100.00 בעד בעד 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

נדחה נדחה 5. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה.

בעד אין חובת 6. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון.

בעד אין חובת 7. דיווח על שכר רו"ח

בעד אין חובת 8. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.016 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 21.11.2007 278

בעד אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.004 אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 25.11.2007 279

בעד אין חובת 2. מינוי דירקטורים.

בעד אין חובת 3. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות.

בעד אין חובת 4. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

99.80 בעד בעד 5. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

98.73 בעד בעד 1. עסקה עם בעל שליטה לעניין הצעה פרטית. 0.002 מפעלי נייר אמריקאיים-ישראלים בע"מ 25.11.2007 280

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.01 גזית-גלוב בע"מ 27.11.2007 281

בעד לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 3. מינוי דירקטורים.

99.99 בעד לא משתתף 4. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 1. דיון בדוחות כספיים. 0.059 אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 29.11.2007 282

בעד לא משתתף 2. דיווח על שכרו של רו"ח

בעד לא משתתף 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד לא משתתף 4. מינוי דירקטורים.

בעד לא משתתף 5. מינוי דח"צ.

בעד לא משתתף 1. מינוי דירקטורים. 0.011 ישיר-איי.די.איי.חברה לביטוח בע"מ 29.11.2007 283

בעד אין חובת 2. מינוי דח"צ.

בעד אין חובת 3. מינוי דח"צ.

בעד אין חובת 4. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות.

בעד בעד 5. אישור מתן גמול לדירקטורים המכהנים בישיר ניהול קופות גמל.

בעד אין חובת 6. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד אין חובת 7. דיון בדוחות כספיים.
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בעד 1. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון. 0.013 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ 03.12.2007 284

100.00 בעד בעד 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה. 0 כלל פיננסים בע"מ 04.12.2007 285

39.51 בעד נגד 2. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה.

לא משתתף 1. מינוי דירקטורים. 0.001 אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 04.12.2007 286

לא משתתף 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

100.00 בעד אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.017 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 05.12.2007 287

97.78 בעד בעד 2. תנאי כהונה של דירקטורים.

75.65 בעד בעד 3. תנאי כהונה של בעל שליטה.

98.07 בעד בעד 1. פרויקטים משותפים בין חברות קשורות. 0.029 דניה סיבוס בע"מ 06.12.2007 288

91.60 בעד בעד 2. התקשרויות בין חברות קשורות.

אין חובת אין חובת 1. אי חידוש רו"ח 0.007 אקסלנס השקעות בע"מ 09.12.2007 289

אין חובת אין חובת 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

99.93 בעד 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה. 0.022 הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 10.12.2007 290

91.84 בעד 2. תנאי כהונתו של נושא משרה בחברה.

77.74 בעד נגד 1. מינוי נושא משרה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה. 0.007 מכתשים-אגן תעשיות בע"מ 13.12.2007 291

בעד אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים. 0.001 אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 16.12.2007 292

בעד אין חובת 2. מינוי דירקטורים.

בעד אין חובת 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

98.41 בעד בעד 4. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

בעד אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים. 0.016 אידיבי חברה לפתוח בע"מ 16.12.2007 293

בעד אין חובת 2. מינוי דירקטורים.

בעד אין חובת 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

97.14 בעד בעד 4. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

בעד 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.012 בנק דיסקונט לישראל בע"מ 18.12.2007 294

בעד 2. חלוקת דיבידנד.

בעד 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 4. מינוי דירקטורים.

בעד 5. מינוי דירקטורים.

בעד 1. מינוי דח"צ. 0 אודיוקודס בע"מ 20.12.2007 295
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בעד 2. הקצאת אופציות לדירקטורים.

בעד 3. תנאי כהונה של דירקטורים.

בעד 4. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 5. דיון בדוחות כספיים.

100.00 בעד בעד 1. אישור שיתוף פעולה בהשקעות. 0.001 אפריקה ישראל נכסים בע"מ 23.12.2007 296

בעד אין חובת 1. מינוי דירקטורים. 0.001 נייס מערכות בע"מ 24.12.2007 297

בעד אין חובת 2. מינוי דח"צ וקביעת גמולו לפי התקנות.

בעד אין חובת 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד בעד 4. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

בעד אין חובת 5. דיון בדוחות כספיים.

בעד נגד 1. הקצאת אופציות לדירקטורים. 0.006 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 26.12.2007 298

בעד נגד 2. מתן בונוס/מענק ליו"ר הדירקטוריון.

בעד בעד 3. חלוקת דיבידנד.

בעד אין חובת 4. מינוי דירקטורים.

בעד בעד 5. מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.

99.10 בעד בעד 6. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

אין חובת אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים. 0.018 שטראוס גרופ בע"מ 26.12.2007 299

אין חובת אין חובת 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

אין חובת אין חובת 3. מינוי דירקטורים.

41.24 בעד נגד 1. אישור הסכם ניהול/ייעוץ עם בעל שליטה. 0.006 אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 27.12.2007 300

בעד אין חובת 1. מינוי דירקטורים. 0.028 ריטליקס בע"מ 27.12.2007 301

בעד בעד 2. מינוי נושא משרה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה.

נדחה נדחה 3. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

בעד בעד 4. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

בעד בעד 5. תנאי כהונה של דירקטורים.

בעד נגד 6. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד אין חובת 7. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד אין חובת 8. דיון בדוחות כספיים.

בעד 1. מינוי דירקטורים. 0.021 שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ 27.12.2007 302
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בעד 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד 3. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

בעד 4. דיון בדוחות כספיים.

בעד אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 0.007 הפניקס אחזקות בע"מ 31.12.2007 303

בעד אין חובת 2. מינוי דח"צ.

בעד אין חובת 3. מינוי דירקטורים.

בעד אין חובת 4. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד נגד 5. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים. 0 דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ 31.12.2007 304

בעד בעד 2. מינוי דירקטורים וקביעת גמולם לפי התקנות.

בעד אין חובת 3. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד אין חובת 1. מינוי דירקטורים. 0.002 סקיילקס קורפוריישן בע"מ 31.12.2007 305

בעד אין חובת 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

בעד נגד 3. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

99.82 בעד בעד 4. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה.

בעד אין חובת 5. דיון בדוחות כספיים.

52.75 בעד נגד 1. הסכם השכרה/מכירה של נכס בין בעל שליטה לחברה. 0.004 חבס ח.צ. השקעות (1960) בע"מ 01.01.2008 306

54.42 בעד נגד 2. אישור התקשרות בעסקאות עם בעל שליטה.

78.18 בעד בעד 3. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

אין חובת אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.008 מטריקס אי.טי בע"מ 03.01.2008 307

99.99 בעד בעד 1. תנאי כהונתו של נושא משרה בחברה. 0.015 שופר-סל בע"מ 03.01.2008 308

45.54 בעד אין חובת 2. תנאי כהונה של דירקטורים.

100.00 בעד אין חובת 3. שינוי שם החברה.

אין חובת אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.022 רשת הרבוע הכחול נכסים והשקעות בע"מ 06.01.2008 309

בעד בעד 1. הסכם השכרה/מכירה של נכס בין בעל שליטה לחברה. 0.008 רבוע כחול נדל"ן בע"מ 06.01.2008 310

98.10 בעד בעד 1. מינוי דירקטורים וקביעת תנאי כהונתם. 0.004 החברה לישראל בע"מ 07.01.2008 311

94.07 בעד בעד 1. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון. 0.02 שטראוס גרופ בע"מ 07.01.2008 312

48.01 בעד נגד 2. תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה.

99.93 בעד בעד 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה. 0.006 בנק לאומי לישראל בע"מ 17.01.2008 313
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100.00 בעד בעד 2. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון.

92.52 בעד אין חובת 3. מינוי דח"צ.

100.00 בעד אין חובת 4. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות.

100.00 בעד בעד 5. חלוקת דיבידנד.

בעד נגד 1. תנאי כהונתו של נושא משרה בחברה. 0.003 אלביט הדמיה בע"מ 17.01.2008 314

בעד נגד 2. אישור תנאי כהונתו של סגן יו"ר הדירקטוריון

בעד אין חובת 1. דיון בדוחות כספיים. 0.007 איתוראן איתור ושליטה בע"מ 21.01.2008 315

99.33 בעד אין חובת 2. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו על ידי דירקטוריון החברה.

100.00 בעד אין חובת 3. מינוי דירקטורים.

99.43 בעד בעד 4. תיקון תקנון החברה במספר סעיפים.

87.99 בעד 1. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון. 0.026 חברה לנכסים ולבנין בע"מ 27.01.2008 316

77.89 בעד 1. תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון משותף. 0.012 שופר-סל בע"מ 27.01.2008 317

54.54 בעד 2. תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון משותף.

99.36 בעד 1. פרויקטים משותפים בין חברות קשורות. 0.014 אפריקה ישראל מגורים בע"מ 27.01.2008 318

בעד 1. מינוי דח"צ. 0.006 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 31.01.2008 319

בעד 2. תנאי כהונה של דירקטורים.

בעד 3. הקצאת אופציות לנושא משרה בחברה.

66.57 בעד 1. הסכם השכרה/מכירה של נכס בין בעל שליטה לחברה. 0.011 אוסיף השקעות ופתוח בע"מ 05.02.2008 320

בעד 1. תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון. 0.003 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 05.02.2008 321

בעד 2. הקצאת אופציות למנכ"ל החברה.

בעד 3. הקצאת אופציות ליו"ר הדירקטוריון.

בעד 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות נושאי משרה.

בעד 1. תנאי כהונה של דירקטורים. 0.018 בתי זקוק לנפט בע"מ 06.02.2008 322

אין חובת אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.002 מפעלי נייר אמריקאיים-ישראלים בע"מ 06.02.2008 323

1. הסכם יעוץ/ניהול עם בעל משרה בחברה. 0.007 אקסלנס השקעות בע"מ 06.02.2008 324

2. תנאי כהונתו של נושא משרה בחברה.

בעד אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.011 י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 06.02.2008 325

דיון 1. עדכון של מחזיקי אגרות החוב בדבר הגשת בקשה ע"י החברה וקלאבמארקט לביהמ"ש. 0.003 שופר-סל בע"מ 10.02.2008 326

דיון 2. הודעה על קיומה של אסיפת נושים.
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דיון 3. דיון בכל העולה מדיווח זה.

100.00 בעד 4. קבלת כל החלטה ומתן הוראות לנאמן.

98.96 בעד 1. קביעת גמול דירקטורים לפי התקנות. 0.002 כימיקלים לישראל בע"מ 11.02.2008 327

95.69 בעד 1. אישור הסדר שימוש במטוס בין חברות קשורות ובעל השליטה. 0.004 אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 11.02.2008 328

אין חובת אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.021 שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ 11.02.2008 329

אין חובת אין חובת 1. מינוי דח"צ. 0.001 פרוטרום תעשיות בע"מ 12.02.2008 330

אין חובת אין חובת 2. מינוי דח"צ.

99.98 בעד 1. אישור התקשרות חברת בת של החברה בהסכם לביצוע עבודות תכנון במוסקבה. 0.029 דניה סיבוס בע"מ 13.02.2008 331

99.98 בעד 2. אישור התקשרות חברת בת של החברה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בניה במוסקבה.

בעד 1. עדכון הסכם הניהול של יו"ר/מנכ"ל החברה. 0.004 מכתשים-אגן תעשיות בע"מ 17.02.2008 332

86.02 בעד 2. תיקון הסכמי אופציות לנושאי משרה בחברה.

86.02 בעד 3. אישור ביצוע הקצאה פרטית ליו"ר הדירקטוריון ולדח"צ בחברה.

99.98 בעד 1. הסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה. 0.01 גזית-גלוב בע"מ 19.02.2008 333

97.65 בעד 2. מתן בונוס לנושאי משרה בחברה.

90.19 בעד 3. שינוי כהונתו של מר דורי סגל ממנכ"ל לסגן פעיל ליו"ר הדירקטוריון ללא שינוי

בשכרו.

85.00 בעד 1. אישור מכירת מקרקעין. 0 סלקום ישראל בע"מ 19.02.2008 334

89.00 בעד 2. מתן כתב שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה.

98.87 בעד 1. קבלת החלטה בקשר לאישור הסכם ותוכנית מיזוג. 0.012 שופר-סל בע"מ 26.02.2008 335

השתתפות מרכז עו"ס קופת"ג + חיצוני באסיפות כלליות, מתאריך 05/03/2006 עד תאריך 05/03/2008

הופק ע"י פועלים סהר בע"מ


