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 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0123% 1,592,475 קופת גמל מסלול כללי

 0.0117% 1,513,078 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0192% 2,489,095 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0580% 7,511,196 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.1084% 14,037,903 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0012% 158,019 אג"חקרן השתלמות מסלול 

 0.0025% 322,545 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0031% 403,794 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 

  אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

מינוי מר יוסי לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 1
 אין כן 27% לא לאשר בעד השותף הכללי לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

תיקון הסכם השותפות לעניין מתן שיפוי וביטוח . 2
בשותף הכללי לשותף הכללי, לנושאי משרה 

 ולנושאי משרה בשותפות.
 אין כן 89.73% לאשר בעד

אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח . 3
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות 

ובשותף הכללי, לרבות השותף הכללי ו/או בעלי 
השליטה בשותף הכללי ו/או קרוביהם ו/או מנכ"ל 

 השותף הכללי.

 אין כן 97.24% לאשר בעד

אישור הארכה ו/או חידוש פוליסה לביטוח . 4
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות 

 ובשותף הכללי.
 אין כן 96.50% לאשר בעד

מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בשותפות ובשותף . 5
הכללי, שאינם השותף הכללי ו/או בעלי השליטה 
בשותף הכללי ו/או קרוביהם ו/או מנכ"ל השותף 

 הכללי.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מתן כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר . 6
דירקטוריון השותף הכללי, מר חיים צוף, שהינו 

 בעל השליטה בשותף הכללי.
 אין כן 98.40% לאשר בעד

מינוי מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני . 7
בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה בת 

 שלוש שנים.
 אין כן 99.41% לאשר בעד

מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 8
 אין כן 83.27% לאשר בעד השותף הכללי לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

מינוי עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת . 9
כהונה בת שלוש שנים, ואישור תנאי כהונתו 

 והעסקתו.
 אין כן 96.50% לאשר בעד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


