
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בנק ירושלים בע"מ  :שם החברה

 810627  : מס' נייר

 .162682162   :מועד האסיפה

 26:66    :שעה

 
 יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.3866% 272,632 קופת גמל מסלול כללי

 0.0249% 17,567 ל מסלול אג"חקופת גמ

 0.2127% 150,000 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.2953% 208,250 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0767% 54,100 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0297% 20,940 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0334% 23,580 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 באסיפה:אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו 
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

ראה ) ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מדיניות התגמול לנושאי משרה  2 אישור2
 2בבנק

 אין כן ל"ר 042.1% לאשר נגד

תנאי הכהונה והעסקה של  2 אישור1
מנכ"ל הבנק, מר אורי פז לתקופה של 

 2שלוש שנים
 אין כן ל"ר 3297%. לא לאשר נגד

ביטול הפחתת דמי הניהול של  2 אישור9
החברה שבשליטתו של יו"ר הבנק, מר 

 2זאב גוטמן
 אין כן ל"ר 832.8% לאשר נגד

תנאי הכהונה והעסקה של 2 אישור .
 אין כן ל"ר 37274% לאשר בעד 2מנהל החטיבה הפיננסית מר משה עומר

תנאי הכהונה והעסקה של 2 אישור 4
מנהל אגף הכספים וחשבונאי ראשי, מר 

 2אלכסנדר זלצמן
 אין כן ל"ר 33217% לאשר בעד

2 אישור תשלום מענק פרישה ומענק 0
למר ארנון זית, מנהל אגף  הסתגלות 

 2הכספים היוצא של הבנק
 אין כן ל"ר 37274% לאשר בעד

מענק תשלום מענק פרישה ולאשר 2 8
למר ניסן לוי, מנהל החטיבה  הסתגלות

 2הפיננסית היוצא של הבנק
 אין כן ל"ר 37274% לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה2 


