
 

   נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "(השותפות)"

 2020  באוגוסט 11         

               לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 

 

 יחידות ההשתתפותמחזיקי של ומיוחדת שנתית כינוס אסיפה כללית על הודעה דוח מיידי ו הנדון:

ומיידים(, תש"להוראות  בהתאם ל )דוחות תקופתיים  ניירות ערך    ,"(תקנות הדיווח"להלן:  )  1970- תקנות 

"(  תקנות בעלי שליטה "  )להלן:  2001-לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התש"ס 

]נוסח חדש[, התשל"ה ימות  ומס, המחילה הוראות  "(הפקודה"להלן:  )  1975-להוראות פקודת השותפויות 

"( והתקנות על פיו, מתכבדת השותפות להודיע על  חוק החברות " להלן:  )  1999- חוק החברות, התשנ"טשל  

כללית של השותפות   ומיוחדת  שנתית   זימון אסיפה  יחידות ההשתתפות  ,  "(האסיפה"להלן:  )  של מחזיקי 

 כדלקמן: 

 מקום האסיפה ומועדה .1

בשדרות    הממוקמים  במשרדי השותפות  ,12:00בשעה    ,2020  בספטמבר  15,  'גהאסיפה תתקיים ביום  

   .1, הרצליה פיתוח 12אבא אבן 

 סדר יום האסיפה על  .2

 2019דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנת  2.1

ניתן לעיין    .2019בדצמבר    31ה שנסתיימה ביום  לשנ   שותפות של ה  ות הכספייםדיון בדוחהצגה ו

  2019בדוחות הכספיים המבוקרים של השותפות המצורפים לדוח התקופתי של השותפות לשנת  

)להלן: "2020-01-027949)מספר אסמכתא:    2020במרץ    29אשר פורסם ביום   הדוח התקופתי ( 

רשות ההפצה באתר  "( 2019לשנת    ובאתר  www.magna.isa.gov.ilבכתובת  ך,  ער ניירות של 

בע"מ-בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט   הנושא .  www.maya.tase.co.ilבכתובת    ,אביב 

   .בגינו ההשתתפות יחידות מחזיקי  החלטת נדרשת ולא   בלבד ודיון להצגה מובא

 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר 2.2

  לרואה החשבון המבקר גבאי את קסירר  ,פורר  ,מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט

לתקופה   השותפות  את  של  ולהסמיך  השותפות,  של  הבאה  השנתית  האסיפה  בתום  שסיומה 

 דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. 

של משרד רואי החשבון קוסט,    "(: "לאשר מינוי מחדש1החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת )"

בתום האסיפה   של השותפות לתקופה שסיומה  לרואה החשבון המבקר  את קסירר  גבאי  פורר, 

 השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכרו."

  

 
מיום    1 ערך  נירות  רשות  סגל  לעמדת  באמצעי  "בעניין    2020במרץ    16בהתאם  כלליות  ואסיפות  דירקטוריון  ישיבות  ניהול 

נגיף הקורונה", בסמוך למועד קיום האסיפה תבחן השותפות את הצורך   התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות 
אות העדכניות באותו מועד. ככל שיידרש קיום האסיפה  בקיום האסיפה באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיסית בהתאם להור 

 .באמצעי תקשורת תפרסם השותפות הודעה בנושא

http://www.magna.isa.gov.il/
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 Navitas Petroleum Holdings, LLCל חברת הבת  כמנכ" שטרנברגמר יונתן מינוי  2.3

 רקע 2.3.1

של   צמיחה  השותפעילותה  חלה  האחרונות  בשנים  אמריקה.  צפון  באזור  מתמקדת  פות 

השותפות מחזיקה  בהם  הנכסים  ומגוון  הפעילות  בהיקף  זה   משמעותית  והיא    באזור 

את   היתר,  בין  הימיים  כוללת,  מקסיקו  בקסקין  הפרויקטים  שבמפרץ  ושננדואה 

 והפרויקטים היבשתיים דנברי ונצ'ס שבמדינת טקסס.  

הפעילות   משמשת היקף  בהם  נכסים  וכן  בפיתוח  נכסים  מפיקים,  נכסים  כולל  הנרחב, 

מפעיל,   וכקבלן  כמפעיל  באיתור    לצדהשותפות  והתמקדותה  השותפות  פעילות  אופי 

השקעה הזדמנויות  של   , ומימוש  המקצועי  הצוות  בניהול  משמעותיות  תשומות  מחייב 

 .  השותפות ביוסטון

את פעילות    לתפקיד זה  בנוסףמנהל  ,  משנה למנכ"להמכהן כ,  2דוח זה, ה"ה חנן וולף   למועד 

 .2021 שנתבמהלך שוב לישראל עתיד ל . מר וולף"(מר וולף)להלן: "  השותפות ביוסטון

, ולאחר שנתקבל אישור ועדת 2020  באוגוסט   6מיום  השותף הכללי  דירקטוריון    בישיבת

מיום   ל2020  באוגוסט   4התגמול  הוחלט  את  ,  " מנות  )להלן:  שטרנברג  יונתן  מר מר 

פעילות  את  מנהל  הNavitas Petroleum Holdings, LLC,   מנכ"ל חברת הבתכ  "(שטרנברג

ביוסטון ארה"ב" )להלן:    השותפות  את   לאשרכן  ו   ,(בהתאמה,  "התפקיד"-ו  "נאוויטס 

העסקתו זה,  תנאי  זימון  בדוח  האסיפה  כמפורט  לאישור  שטרנברג    .בכפוף  צפוי  מר 

 3. 2021 שנתמהלך ב בתפקיד לכהןלהתחיל 

ב  מר שטרנברג ניהול פרויקטים בתפקיד    20134החל משנת    שותפותמועסק  ראש תחום 

   פורטפוליו הנכסים הנוכחי של השותפות. שותף לגיבושוהיה 

השליטה בשותפות )להלן:  על קבוצת    הנמנהאחיינו של מר גדעון תדמור,    הינומר שטרנברג  

תדמור" "מר  או  השליטה"  שמרנות,  .  "(בעל  ומטעמי  הזהירות  לאור  ולמען  היתר  בין 

התפקיד מקו  חשיבות  העתקת  ביוסטון  םהכולל  משמעותית  פעילות  וניהול  ,  מגורים 

 ()ב(2נא)ב()65בהתאם לסעיף  השותפות לאשר את ההתקשרות עם מר שטרנברג    החליטה

וזאת לבעל השליטה יש בה עניין אישי,  וכאילו  כאילו היתה זאת עסקה חריגה  ,  לפקודה

בתנאי שוק  תנאי ההעסקה הם  ש  ,העסקים הרגיל  הינו במהלךלתפקיד זה  שמינוי  למרות  

שקירבה משפחתית  ולמרות    ואין בהתקשרות בכדי להשפיע באופן מהותי על השותפות

 5. מסוג זה אינה כלולה בהגדרת 'קרוב' כמשמעותה בחוק החברות

  מר שטרנברג.בין השותפות לשיחתם יובאו להלן פרטי הסכם ההעסקה , אמורלבהתאם 

   מובאים לאישור האסיפההנברג  רהעסקתו של מר שטהסכם תנאי עיקרי   2.3.2

יחליף  משרה. במסגרת זו    100%בהיקף של    נאוויטס ארה"במנכ"ל  יכהן כמר שטרנברג  

על  ,  עובדי השותפות ביוסטוןניהול  על    בין היתר, יהיה אחראי  מר שטרנברג את מר וולף ו

 הפרויקטים.  וניהול שוטף שלמעקב  על ביצוע  ו,  בפרויקטים השונים  קשר עם השותפיםה

 
 הנמנה על מייסדי השותפות ובעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.  2

ההתקשרות עם מר שטרנברג נעשית כשנה טרם כניסתו לתפקיד בכדי לאפשר לו להיערך מבעוד מועד למעבר עם משפחתו    3
  ורים ביוסטון ארה"ב.למג

העסקתו לטובת התמחות במשרד  הופסקה    2017-2016הועסק מר שטרנברג במשרה חלקית, ובשנת    2014-2013במהלך השנים    4
 עורכי דין. 

 . א לפקודה65ר' הגדרת עניין אישי בסעיף   5
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שטרנברג  יידרש  תפקיד  הלצורך   מגוריו  להעתיק  מר  מקום  משפחתו  את  ליוסטון  עם 

 ארה"ב.  

ארה"ב לנאוויטס  שטרנברג  מר  בין  ההעסקה  החל    הסכם  לתוקף  המעבר  יכנס  ממועד 

. "(הסכם ההעסקה")להלן:    שנים  3בת  לתקופה  וימשך  ,  2021  במהלך שנת ליוסטון, הצפוי  

הצדדים יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בכל עת, בהודעה מוקדמת בכתב ומראש 

 של שלושה חודשים.  

זכאי   יהיה  שטרנברג  התגמול  שלהלן,  ם  לתנאימר  למדיניות  של המאושרת  בהתאם 

  :6(מדיניות התגמול")להלן: " השותפות

 שכר חודשי ותנאים נלווים  .א

 שכר חודשי 

 אלפי דולר  160שנתי של  יהיה זכאי לשכר  ו   תבשותפו  משרהכנושא  יסווג    מר שטרנברג

של  )שכר    ארה"ב ברוטו  ארה"ב  13,330חודשי  התגמול    (.דולר  למדיניות  בהתאם 

 . ארה"ב דולר 22,800-תקרת השכר החודשי לנושאי משרה בשותפות היא כ 

ל התחייבויות לשמירה על סודיות ולאי תחרות במהלך תקופת  וכל יהסכם ההעסקה  

 העסקתו ולאחריה, כמקובל בשותפות. 

 תנאים נלווים 

זכאי   יהיה  שטרנברג  כמפורט  מר  נלווים  למדיניות    7.3- ו  6.2.1בסעיפים  לתנאים 

  הפרשות ימי מחלה,    חופשה שנתית,  הוצאות, מכשיר סלולרי  רהחז  התגמול, ובכלל זה

 . בארה"ב לגבי עובדי השותפותכמקובל  ביטוח רפואי, ו

 החזר הוצאות 

לסעיפים  כמו   בהתאם  התגמול,  6.2.3-6.2.6כן,  זכאי    למדיניות  יהיה  שטרנברג  מר 

  10,000בגין העתקת מקום מגוריו ליוסטון ארה"ב, בסך שלא יעלה על    להחזר הוצאות

בגין הוצאות    ארה"ב  דולר  20,000החזר הוצאות בסכום של  לבחודש וכן ארה"ב  דולר  

לישראל וחזרה  לארה"ב  המגורים  מקום  העתקת  של  פעמיות  שטרנברג  חד  מר   .

  7ומשפחתו יהיו זכאים לכרטיסי טיסה לישראל פעמיים בשנה. 

   תגמול הוני .ב

בסמוך  ,  גשטרנבר  למר  יוענקובכפוף לאישור האסיפה הכללית, כחלק מתנאי העסקתו  

ההענקה "  )להלן:  RSUיחידות    בתפקיד,העסקתו  תחילת  למועד   התגמול  "  "מועד 

גמול ההוני  תוכנית התב  עיםהקבובתנאים    (, בהתאמה" RSU  -יחידות הו"  "ההוני

  8. 2018באוגוסט   30שאושרה על ידי דירקטוריון השותפות ביום 

 
)אסמכתא    2018ביולי    18, ועודכנה ביום  2017בספטמבר    13אשר נכללה במסגרת תשקיף ההנפקה של השותפות, הנושא תאריך    6

 . ( 068434-01-2018מספר: 

צאות המיסוי  ו במקרה שבעקבות תשלום ההוצאות בגין העתקת מקום המגורים יחוב מר שטרנברג במס, השותפות תישא בה  7
הכללית. לפרטים ראו דוח    האסיפהבידי    אושרו ,  רילוקיישןלהוצאות    הנוגעיםבתגמול    במדיניותהאמורים    הסעיפיםכאמור.  

  2018ביולי    18( וכן דיווח על תוצאות האסיפה מיום  066130-01-2018)אסמכתא מספר:    2018ביולי    10זימון אסיפה מיום  
 (. 068434-01-2018 )אסמכתא מספר:

ת פרטיות לנושאי משרה,  מסגרת לביצוע הקצאו  אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות   2018ביולי    18ביום     8
, ואשר הענקה  אינם נמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפותשעובדים ונותני שירותים בשותפות או בתאגיד בת,  

מכוחה אינה כפופה לאישור אסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות. ההענקה נשוא דוח זה מובאת לאישור אסיפת  
הכלליים    הלפרטים אודות תנאי   אינה חלק מהמסגרת כאמור לעיל ואינה גורעת ממנה.ך  ולפיכמחזיקי יחידות ההשתתפות,  

 . (2018-01-083334 מספר:  אסמכתא) 2018 באוגוסט  30ראו דוח הקצאה פרטית מיום  גמול ההוני תוכנית התשל 
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  3לאורך    ,(דולראלפי    360-כ)  ש"ח אלפי    1,260עומד על  התגמול ההוני  כל  שוויו של  

משכורות ברוטו    9  -סכום ההטבה השנתית של התגמול ההוני משקף כ.  הבשלהשנות  

קובעת  .  בשנה התגמול  במועד  מדיניות  הוני  תגמול  בגין  השנתית  ההטבה  סכום  כי 

   .בשנה משכורות ברוטו 15 ההענקה לא יעלה על 

ה )  RSU  -יחידות  בשלוש  מנ 3תבשלנה  תנאים (  שני  התקיימו  בו  במועד  שוות  ות 

של   רצופה  העסקה  )א(  בתפקידמצטברים:  שטרנברג  מינימלית    מר  תקופה  למשך 

ת ההשתתפות בבורסה לניירות  ו)ב( מחיר יחיד -"(; וההעסקה המינימליתתקופת  )"

 "תנאי שוק)"להלן    תו מפורטשאופן קביע תנאי השוק  יקיים את  אביב בע"מ  - ערך בתל

בהתאמההבורסהו" רצופים  30במשך    (",  מסחר  שוק  ימי  תנאי  בפרמטר  עמידה   .

 . המינימלית עסקההתיבחן רק לאחר עמידה בפרמטר תקופת ה

  24יה תתקיים בחלוף  י תקופת ההעסקה המינימלית להבשלת המנה הראשונה והשנ

השלישית  המנה  להבשלת  המינימלית  ההעסקה  ותקופת  ההענקה,  ממועד  חודשים 

    חודשים ממועד ההענקה. 36תתקיים בחלוף  

ה יחידות  הגבוה מבין ממוצע משוקלל של שערי    RSU  -תנאי השוק להבשלת  יהיה 

ימי מסחר שקדמו למועד    30הסגירה של יחידות ההשתתפות בבורסה בתקופה של  

ההענקה,   במועד  בבורסה  ההשתתפות  יחידות  של  הסגירה  שער  לבין  ההענקה, 

של   פרמיה  השנייה  לתנ  30%-ו  20%,  10%בתוספת  הראשונה,  המנה  של  השוק  אי 

   והשלישית, בהתאמה.

 9, בהתאם לשווי האמור לעיל.ההענקה  במועדתחושב    שיוענקו  RSU-ה   יחידות  כמות

תקן סטיית  הפרמטרים:  על  היתר,  בין  יתבסס,  זה  יחידות   שבועית  חישוב  ומחיר 

 .ההשתתפות במועד ההענקה

 תנאי התכנית.הקצאה זו תואמת את מדיניות התגמול ואת 

 מענק שנתי  .ג

הבלעדי(    םדעת)בשיקול  יהיו רשאים להעניק    ועדת התגמול ודירקטוריון השותפות

  . להלן  כמפורט,  )ברוטו(  חודשיותמשכורות    6מר שטרנברג מענק שנתי שלא יעלה על  ל

   – מענק מדיד (1

יותר מתנאי הסףאם   יחידת    ,יתקיימו אחד או  ושינוי במחיר  חוב או הון  גיוס 

בסעיף  ההשתתפות   התגמול,    8.2.2-ו  8.2.1המפורטים  ועדת  ישקלו  למדיניות 

מר שטרנברג מענק שנתי שלא יעלה על  להעניק ל  התגמול ודירקטוריון השותפות

, בהתאם לעמידה ביעדים אישיים אשר יוגדרו לו מראש בידי  חודשיותמשכורות    3

 ועדת התגמול, אחת לשנה.  

   היעדים יהיו כדלקמן:

בלוחות   ▪ השותפותשנקבעו    תקציביםב ו  זמניםהעמידה  לפרויקטי  ,  ביחס 

יעדי הפיתוח של  ושננדואה,    בקשר עם פיתוח נכס הנפטאבני הדרך  בלרבות  

 דנברי ובקסקין. הנכסים 

 

 

 
קרי, הכמות תהיה מספר היחידות, שבשים לב לתנאי השוק כהגדרתו לעיל, למועדי ההבשלה, למספר המנות, ויתר התנאים    9

)כגון סטיית תקן שבועית כפי שתהיה במועד ההענקה, ומחיר יחידות ההשתתפות בבורסה    RSUהנדרשים לחישוב יחידות  
 . עילבמועד ההענקה( תביא לשווי המצרפי של החבילה ההונית ל
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  הכלולים   בהתאם לנתוני ההפקה,  מפרויקטי השותפותהפקה    ביעדיעמידה   ▪

 . בדוחותיה העיתיים והתקופתיים של השותפות

כי של  יובהר,  דעתם  בשיקול  הינה  לעיל,  לאמור  בהתאם  המענק  ועדת    הענקת 

 .התגמול ודירקטוריון השותפות

 ועדת התגמול.  ל ידימשקלם של היעדים לעיל יקבע מראש, אחת לשנה, ע

  -   הדיווחלתקנות    21מענק מדיד, אזי במסגרת תקנה  למר שטרנברג  ככל שיוענק  

,  לעיל  היעדיםפרטים לגבי    התקופתיבדוח  יינתנו    -  בכירהתגמולים לנושאי משרה  

 ושיעור העמידה בהם., אלור שטרנברג ביעדים מ ו עמידת

   – מענק בלתי מדיד (2

  מענקמר שטרנברג  יהיו רשאים להעניק ל  ועדת התגמול ודירקטוריון השותפות

   , וזאת בשיקול דעתם הבלעדי.חודשיותמשכורות   3שלא יעלה על  בלתי מדיד 

לעיל,   קלנדריתהענקת המענקים כאמור  שנה  מר  בתנאי שהעסקתו    , תהאבגין  של 

 חודשים באותה שנה.   3בשותפות היתה לתקופה של לפחות שטרנברג 

 פרטים נוספים 2.3.3

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל השנתי  

  , במונחי עלותבמסגרת התפקיד  (דולר)באלפי    שותפות על ידי ה  למר שטרנברגשישולם  

של  שותפותל  מקסימלית בתקופה  וככל   12,  אם  המוצעת,  ההתקשרות  פי  על  חודשים, 

 שתאושר: 

 תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

תגמולים  

אחרים 

 )ריבית(

 סה"כ
 תפקיד שם

היקף  

 משרה 

שיעור 

החזקות  

בהון  

 10התאגיד

 שכר 

תשלום  

מבוסס  

 11מניות 

  מענק שנתי

)בשיקול דעת  

ועדת התגמול  

 12והדירקטוריון( 

דמי  

ייעוץ 

/ 

 עמלה

הוצאות  

 13רילוקיישן 

יונתן  

 שטרנברג

 

מנכ"ל 

נאוויטס  

 ארה"ב 

 544עד  - 144 - 80עד  120 200 0.06% 100%

)הכללה בפוליסת הביטוח הנוכחית   יהא זכאי לביטוח אחריות נושאי משרהמר שטרנברג  2.3.4

ביחס לכל    שותפותפטור, בהתאם למקובל בכתב  שיפוי וכתב  , ובפוליסות ביטוח עתידיות(

 14. נושאי המשרה שלה

 הדרך שבה נקבעו תנאי הכהונה המוצעים  2.3.5

 תנאי הכהונה המוצעים של מר שטרנברג בהסכם ההעסקה נקבעו במשא ומתן עימו. 

 
השותפות    ה של  הפיכתל  עובר  לו   הוענקו שיחידות השתתפות חסומות של השותפות    72,216  -שטרנברג במר  בנוסף מחזיק    10

לפרטים בדבר התגמול ההוני לו יהא זכאי מר שטרנברג במסגרת התפקיד,  התקיימו תנאי הבשלתן.  , ואשר טרם  לציבורית
 )ב( לעיל.2.3.2הכללית, ראו סעיף בכפוף לאישור האסיפה  

בשנת הבשלה אחת. יובהר כי הרישום    RSU  - יחידות ההינה בהתאם לעלות הממוצעת השנתית של   ו ז  בעמודה הצגת הנתונים       11
 מתחלק באופן שונה בין שנות ההבשלה בהתאם לכללי החשבונאות. RSU  -יחידות ההחשבונאי של הענקת 

 תקרת מענק שנתי הכפופה לעמידה בתנאי הסף המפורטים במדיניות התגמול וליעדים שנקבעו.     12

 .)א(2.3.2כאמור בסעיף  לא כולל החזר הוצאות רילוקיישן חד פעמיות   13

לפרטים בדבר תנאי פוליסת הביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בשותפות אשר רכשה השותפות    14
לו יהיה  כתב השיפוי והפטור  נוסח  .  2019בפרק ד' 'פרטים נוספים על השותפות' בדוח התקופתי לשנת    21ראו פרטים בתקנה  

לתשקיף    9.4.3ענקו לכל אחד מנושאי המשרה בשותפות ראו סעיף  שהוזכאי מר שטרנברג יהיו זהה לכתבי הפטור והשיפוי  
   (.2017-01-081112אסמכתא מספר: ) 2017בספטמבר  12השותפות אשר פורסם ביום 



 -  6   - 

ולדירקטוריולו התגמול  של  ועדת  לתגמולים  בקשר  השוואתיים  נתונים  הוצגו  נושאי  ן 

וזאת הפועלות בארה"ב,  בתחום הפעילות של השותפותבחברות  מקביליםבכירים משרה 

   שוק.הושווי   , בין היתר, לסך ההכנסות, מספר העובדיםבשים לב

והדירקטוריון לאישור ההתקשרות עם מר שטרנברג   תגמולהלן תמצית נימוקי ועדת ה ל

 בהסכם ההעסקה  

נוכח הגידול המשמעותי בפעילות ובחשיבותה    .מרכז פעילות השותפות הינו בארה"ב .א

קיימת   ביוסטון,  השותפות  במשרדי  המועסקים  העובדים  במספר  וכן  לשותפות, 

יחס קיימים  עמו  בארה"ב,  לפעילות  מנכ"ל  תפקיד  לאיוש  גבוהה  אמון  נחיצות  י 

וניסיון של עבודה מוצלחת לאורך שנים, אשר יאפשר להנהלת השותפות לנהל באופן  

 מיטבי את הפעילות ביוסטון, ארה"ב.  

ידע רב בתחום הנפט והגז וניסיון  ולו    בשותפות מיום הקמתה  מר שטרנברג הועסק   .ב

עבודתו   במסגרת  השותפות.  של  הבינלאומיים  העבודה  ממשקי  שותף  בניהול  היה 

ידי השותפות,לעסק על  כל תקופת   אות שבוצעו  לאורך  הייזום.    ובחלקן אף משלב 

שטרנברג    העסקתו  מר  וגילה    הפגין,  במשימותיוהצטיין  תפקידיו  לביצוע  אחריות 

מר שטרנברג הוא עו"ד מוסמך, בעל תואר ראשון  .  השותפותמעורבות בכל פעילויות  

במסגרת   בכלכלה  ראשון  תואר  ובעל  לסטודנטים  במשפטים  המואץ  המסלול 

 מצטיינים. 

הוא   .ג שטרנברג  מר  כי  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  סברו  אלו  להיבטים  לב  בשים 

 לטובת השותפות.  היא וכי העסקתו   ן בתפקידלכה ומועדף מועמד ראוי  

שטרנברג  ל .ד מעמיקה  מר  בהיכרות  הארגונית  התרבות  פעילותה  עם  ו  שותפותעם 

  בארה"ב  השותפותפיה העסקיים של  עם שות צוינים  מ  הינו בעל יחסים  וכן,  בארה"ב

ביוסטוןו הקיימים  לסייע  העובדים  צפויים  אלה  יחסים  ידו    לביצוע.  על  התפקיד 

   . באופן מיטבי

ניסיונו המקצועי של  לתנאי הכהונה המוצעים נקבעו בין היתר בשים לב להשכלתו ו  .ה

   .כמפורט לעיל, שטרנברגמר 

נמ  טכמפור .ו השוואתיים,בחינ  לאורכי    צאלעיל,  נתונים  אינם    לפיהם  ת  התנאים 

אלו בחברות  המקובל  הגמול  מן  ביחס  חורגים  מהממוצע  יותר  נמוכים  אף  והם   ,

ם בנסיבות העניין והולמים  תנאי הכהונה המוצעים סבירים והוגני ,  לחברות שנדגמו

   .של מר שטרנברג את כישוריו, ניסיונו ותרומתו

התאמתם של תנאי ההעסקה של מר    ועדת התגמול אתבחנה    ,בנוסף לנימוקים לעיל .ז

כי    . מדיניות התגמולל  שטרנברג זו העלתה  של מר שטרנברג  תנאי ההעסקה  בחינה 

 . מדיניות התגמולמ  אינם חורגים

סבורים   .ח לעיל,  המוצגים  הנתונים  מלוא  ושקילת  הצגת  ולאחר  לעיל,  האמור  לאור 

כי    ועדת והדירקטוריון  מר  התגמול  ידי  על  התפקיד  באיוש  ברורה  עדיפות  יש 

נם הולמים את מהות תפקידו  הי  שטרנברגתנאי הכהונה המוצעים למר  שטרנברג, וכי  

ב אחריותו  כישוריו  ,שותפותותחום  וכן  השכלתו,  סבירים  כי  ,  כהונה  תנאי  הינם 

 . השותפותוראויים המשקפים את טובת 
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התגמול והדירקטוריון בנושא אישור תנאי    דתשמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בווע 2.3.6

 מר שטרנברג של  עסקתוה

אלדר )דח"צית(, מר עקיבא אזולאי )דב"ת( ומר אסף -גב' טלי ירון בישיבת ועדת התגמול :  

 יריב )דח"צ(.

גב' טלי ירון אלדר, מר עקיבא אזולאי, מר אסף יריב, גב' עירית  בישיבת הדירקטוריון:  

 טוביאס ומר צבי ברק. -שדר

 אישי בהחלטה שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת השותפות, עניין  2.3.7

הצהירו כי למען הזהירות הם מבקשים ה"ה גדעון תדמור, חנן רייכמן, קובי כץ וחנן וולף  

להלן, ולפיכך לא    2.3.8עניין אישי בהתקשרות כמפורט בסעיף  להם  יש  לראות בהם כאילו  

 השתתפו והצביעו בישיבת הדירקטוריון ביחס להחלטה זו. 

 האישי  העניין ומהות  אישי עניין לו שיש  בשותפות  השליטה בעל שם 2.3.8

תדמור  כאמור   שטרנברגהינו  מר  מר  של  "קרוב"  דודו  מהווה  אינה  זו  קירבה  כי  אף   .

ולבפקודהכהגדרתו   תדמור  כן  ,  למר  לייחס  קיעניין  אין  נוכח  משפחת אישי    . זוית  רבה 

לעיל ולמען הזהירות, ביקש מר תדמור כי יראו את   2.3.1מהטעמים המפורטים בסעיף  

מיחידות    17.7%-מר תדמור מחזיק נכון למועד דוח זה בכ.  העסקה כאילו היה לו ענין אישי

ממניות השותף    62.5%- וכן מחזיק בכ  ההשתתפות של השותפות ומזכויות ההצבעה בה

    .הכללי בשותפות

הסכם הצבעה משותף  ה"ה חנן רייכמן, קובי כץ וחנן וולף, הנמנים על מייסדי השותפות  

 .אשר לאורו ולמען הזהירות, יסווגו אף הם כבעלי ענין אישי בהתקשרות  עם מר תדמור

 

"(   של מר שטרנברג לתפקיד מנכ"ל לאשר את מינויו  ""(:  2החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת 

בהתאם למפורט  ו והעסקתו  את תנאי כהונת וכן לאשר  ,  2021במהלך שנת    ,נאוויטס ארה"ב  חברת

 " .בדוח זימון זה
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 פרטים כלליים אודות האסיפה

 ומועדההמיוחדת השנתית וקום כינוס האסיפה הכללית מ .3

,  12אבא אבן    רותשדב  אשר  השותפותבמשרדי    12:00בשעה    בספטמבר  15,  'גהאסיפה תתקיים ביום  

. אם לא יימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה,  הרצליה פיתוח

 ותיערך באותה השעה ובאותו המקום., בספטמבר 22- ה' גיום בתתקיים האסיפה הנדחית 

 נוסח ההחלטות המוצעות  .4

לרואה  לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר  :  1החלטה מס'   4.1

השותפות,   של  הבאה  השנתית  האסיפה  בתום  שסיומה  לתקופה  השותפות  של  המבקר  החשבון 

 ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכרו. 

לאשר את מינויו של מר שטרנברג לתפקיד מנכ"ל חברת נאוויטס ארה"ב, במהלך  :  2החלטה מס'   4.2

 .  , וכן לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו בהתאם למפורט בדוח זימון זה2021שנת 

 ההחלטותהרוב הנדרש לקבלת  .5

בסעיף   .5.1 המתוארת  ההחלטה  לאישור  הדרוש  בעלי    4.1הרוב  מקרב  רגיל  רוב  הוא  יחידות  לעיל 

 הנוכחים והמשתתפים באסיפה.  ההשתתפות

הדרוש   .5.2 בסעיף  הרוב  המתוארת  ההחלטה  לסעיף    רוב  הנולעיל    4.2לאישור  (  3נא)ג()65בהתאם 

 :לפיו האסיפה רשאית לאשר את ההחלטה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה,  לפקודה

ההשתתפות   .א יחידות  קולות מחזיקי  רוב מכלל  ייכללו  הרוב באסיפה הכללית,  קולות  במניין 

  שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי 

  ;יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה א,   .ב

 . לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

 המועד הקובע .6

לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם    ת השתתפותומחזיק יחיד המועד הקובע לקביעת זכאות  

המועד  )להלן: "  אביב בע"מ-בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל  2020  ,באוגוסט  20  ,'היום    הינו

 "(.הקובע

 הצבעה באסיפה  .7

או  ידי שלוח    על  ,באופן אישי   המפורטות לעילמחזיקי יחידות ההשתתפות רשאים להצביע בהחלטות  

 כתב הצבעה.  באמצעות 

 אישור בעלות  .7.1

,  2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

בשינויים המחויבים, מחזיק יחידות השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה  

החברה   שם  על  במרשם  הרשומות  ההשתתפות  יחידות  בין  נכללת  השתתפות  יחידת  ואותה 

יע באסיפה הכללית, ימציא לשותפות אישור בעלות מאת חבר הבורסה  לרישומים, המעוניין להצב 

 בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.  

יועבר לשותפות   כמו כן, מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו 

לחוק ניירות ערך )להלן:    2ב' לפרק ז'באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן  

 "(. מערכת ההצבעה האלקטרונית"
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 מינוי שלוח להצבעה  .7.2

כוח או העתק מאושר על ייפוי  יש להפקיד במשרדי    כתב מינוי של שלוח להצבעה,  דין  עורך  ידי 

  2020  בספטמבר  13שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר מיום    48השותפות לפחות  

 כתב המינוי יציין את מספר יחידות ההשתתפות בגינן הוא ניתן. . 12:00בשעה 

נדחתה האסיפה כאמור לעיל, ומחזיק יחידות השתתפות הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך  

שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי מחזיק יחידות    48ובתנאים הנקובים לעיל,  

י   ההשתתפות שהפקיד וזאת בין אם נכח  י את  נדחית,  פוי הכוח להצביע באמצעות שלוח באסיפה 

ידי    ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על  באסיפה המקורית, בעצמו או על

 שלוח.  

 אמצעות כתב הצבעה בכתב הצבעה ב .7.3

יחידות השתתפות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור   ההחלטה שעל סדר  מחזיק 

היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של  

 .כתב ההצבעה האמור

 :את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת

www.magna.isa.gov.il  בכתובת:  אביב בע"מ-וכן באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל ,

www.maya.tase.co.il . 

מחזיק יחידות השתתפות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב  

אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר  ההצבעה. חבר בורסה ישלח, בדואר  

ההפצה, לכל מחזיק יחידות השתתפות לא רשום המחזיק יחידות השתתפות באמצעותו, אלא אם  

כן הודיע מחזיק יחידות ההשתתפות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא  

משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון  מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי  

 .  ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות  

או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב הצבעה יהיה  

יחידות השתתפות רשום, רק אם ימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר    תוקף לגבי מחזיק

 . רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, לפי העניין

לא   השתתפות  יחידות  למחזיק  ביחס  לשותפות,  בכתב  הצבעה  כתבי  להמצאת  האחרון  המועד 

.  08:00בשעה   2020ספטמבר  ב 15שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי,  ( 4) הינו עד ארבע ,רשום

,  המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות רשום

או במועד    06:00בשעה:    2020ספטמבר  ב  15שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי,  (  6שש )ינו עד  ה

רשו ידי  על  שייקבע  יותר  על  מוקדם  יעלה  שלא  ובלבד  ערך  ניירות  כינוס    12ת  מועד  לפני  שעות 

  .האסיפה

עד עשרה   לפני מועד האסיפה  (  10)המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו  ימים 

 .  2020 בספטמבר  5, 'שהכללית, קרי יום 

תגובת   את  שתכלול  עמדה  הודעת  ולבורסה,  ערך  ניירות  לרשות  להמציא  רשאית  השותפות 

יום   ימים לפני מועד האסיפה, קרי(  5), עד חמישה  )ג( לחוק החברות88הדירקטוריון, כאמור בסעיף  

 . 2020בספטמבר  10, 'ה
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 מערכת האלקטרוניתהצבעה ב .7.4

מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל  לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה  

 אלקטרונית.  הצבעה המחזיק יחידות השתתפות לא רשום להצביע במערכת ה 

  15( שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 6המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש )

 .06:00, עד השעה  2020בספטמבר 

 הצבעה ביותר מדרך אחת  .7.5

מחזיק   כאשר  הצביע  המאוחרת,  הצבעתו  תימנה  כאמור,  אחת  מדרך  ביותר  השתתפות  יחידות 

הצבעה של מחזיק יחידות השתתפות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה  

 באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית.

 המניין החוקי  .8

נוכחים, בעצמם או על יתהווה בשעה שיהיו  כוחם, שני מחזיקי  מנין חוקי  יחידות השתתפות    ידי בא 

לפחות מיחידות ההשתתפות בשותפות בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע    25%- לפחות המחזיקים ב

לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי,  

שדירקטוריון  תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי  

השותף הכללי יקבע בהודעה שתימסר לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות שהיו זכאים לקבל הודעה על  

 האסיפה.  

אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי  

תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו  

 בסדר היום של האסיפה המקורית.  

 הוספת נושא לסדר היום  .9

ות, מחזיק יחידת השתתפות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד  ל)ב( לפקודת השותפוי65בהתאם לסעיף  

נושא   לכלול  לבקש מהדירקטוריון  וכן המפקח, רשאים  בשותפות,  יחידות ההשתתפות  לפחות מכלל 

 בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור. 

פה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא  על אסי   הודעה ומודעה החברות )בהתאם לתקנות  

, בשינויים המחויבים, בקשה כאמור תומצא לשותפות עד שבעה ימים לאחר  2000-לסדר היום(, תש"ס

דירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר  המצא  .2020 לאוגוסט   18  ,'געד ליום  :זימון האסיפה, קרי

באתר   אותו  ותפרסם  מעודכן  יום  סדר  השותפות  תכין  הכללית,  באסיפה  נדון  להיום  מתאים  היום 

( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר  7ההפצה לא יאוחר משבעה )

ן בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את  כי איבזאת    מובהר  .2020  לאוגוסט  25  ,'גיום  היום, קרי:  

 המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.  

 מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך .10

)  10על פי תקנה   ( מיום הגשת דוח העסקה רשאית  21לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים 

רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט,  

ות  לפי תקנות בעלי שליטה, וכן להורות לשותפ   2ידיעות ומסמכים בקשר להחלטה המוצעת בנושא מס'  

 על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.  

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית  

 ( עבור שלושה  לפני  לא  שיחול  ) 3למועד  וחמישה  יאוחר משלושים  ולא  ימי עסקים  ימים ממועד  35(   )

 פרסום התיקון לדוח העסקה. 
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 חיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה.  ניתנה הוראה בדבר ד 

 עיון במסמכים .11

ניתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסמה השותפות בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת  

בכתובת    www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט:   הבורסה  הדוח  www.maya.tase.co.ilובאתר  כן,  כמו   .

המיידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן  

מיטל הלל  , הרצליה פיתוח, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם  12

ועד כינוס האסיפה  , וזאת עד למ073-3237464בטלפון    היועצת המשפטית ומזכירת השותפות,  אברמוב

 הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום. 

 

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל 

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים         



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

   2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו ל בהתאם

 ראשוןחלק 

 "(. השותפות)להלן: "נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת  :השותפותשם  .1

 . מיוחדתשנתית ואסיפה  : סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

במשרדי החברה    12:00, בשעה  2020  בספטמבר  15,  'גתיערך ביום  ומיוחדת ששנתית  אסיפה כללית  

 "(.האסיפה )להלן: " , הרצליה פיתוח12אבא אבן ברח' 

 ההצבעה  כתב באמצעות  להצביע ניתן הםשלגבי היום סדר שעל הנושאים פירוט .3

לרואה החשבון המבקר של    קסירר , פורר, גבאי את  קוסטמחדש את משרד רואי החשבון    מינוי .3.1

את   ולהסמיך  השותפות,  של  הבאה  השנתית  האסיפה  בתום  שסיומה  לתקופה  השותפות 

 .דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם

,  קוסט"לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  :  "(1מס'    החלטה)"  המוצעת  החלטה  נוסח 

ר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה  לרואה החשבון המבק  קסיררפורר, גבאי את  

השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את  

 שכרו." 

שטרנברג   .3.2 יונתן  מר  הבת  כמנכמינוי  חברת  )להלן:   Navitas Petroleum Holdings, LLC"ל 

ארה" שנת  ,  "("בנאוויטס  למפורט    ,2021במהלך  בהתאם  והעסקתו,  כהונתו  תנאי  ואישור 

 "(. דוח הזימוןלדוח המיידי בדבר זימון האסיפה )להלן: " 2.3בסעיף 

לאשר את מינויו של מר שטרנברג לתפקיד מנכ"ל  : ""(2החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת )"

, וכן לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו בהתאם למפורט  2021במהלך שנת    ,נאוויטס ארה"ב

 ." זימוןהבדוח 
 

 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות  .4

ש ההפצה  באתר  האסיפה  כינוס  בדבר  השותפות  שפרסמה  המיידי  בדו"ח  לעיין  המגנ"א  ניתן  ל 

. כמו כן,  www.maya.tase.co.ilובאתר הבורסה בכתובת    www.magna.isa.gov.ilבכתובת האינטרנט:  

הדוח המיידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד'  

, הרצליה פיתוח, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש  12אבא אבן  

בטלפון   השותפות  ומזכירת  המשפטית  היועצת  אברמוב,  הלל  מיטל  עד  073-3237464עם  וזאת   ,

 . ועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היוםלמ

 שעל סדר היום יםבאסיפה בנושא ותההחלטהדרוש לקבלת  הרוב .5

יחידות  הוא רוב רגיל מקרב בעלי  לעיל    3.1הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המתוארת בסעיף   .5.1

 . הנוכחים והמשתתפים באסיפה ההשתתפות



(  3נא)ג()65בהתאם לסעיף    רוב  הואלעיל    3.2לאישור ההחלטה המתוארת בסעיף  הרוב הדרוש   .5.2

 :לפקודה, לפיו האסיפה רשאית לאשר את ההחלטה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות   .א

עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בצבעה; במניין כלל הקולות של   שאינם בעלי 

   ;מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

בפסקה   .ב האמורים  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  מקרב  בהצבעה  המתנגדים  קולות  סך 

משנה א, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות  

 ההשתתפות; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור בפסקה זו. 

 ציון זיקה של בעל מניה  .6

פי    בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על

העניין  , ולתיאור  ("פקודת השותפויות)"  1975-, התשל"ה [נוסח חדש]הוראות פקודת השותפויות  

 .  האישי הנ"ל, אם קיים

יובהר, כי מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא  

 . תובא הצבעתו במניין

נוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני  

 .סיווג המשתתף בהצבעה של כתב ההצבעה מקום לסימון 

 ההצבעה  כתב תוקף .7

 ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: לכתב

רשום לא  השתתפות  יחידות  בסעיף    בעלות  אישור  -  1מחזיק  בעלות    13כאמור  אישור  או  להלן 

ז' לפרק  ב'  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  ערך,    2באמצעות  ניירות  לחוק 

 "(. מערכת ההצבעה האלקטרונית )" 1968-התשכ"ח

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.   – 2מחזיק יחידות השתתפות רשום

שעות לפני    6רשום הינו עד    מחזיק יחידות השתתפות עה על ידי  המועד האחרון להמצאת כתב ההצב

 .06:00עד השעה  ,2020 בספטמבר 15קרי: , מועד האסיפה

שעות    4לא רשום הינו עד    מחזיק יחידות השתתפות המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי  

   .08:00עד השעה   ,2020בספטמבר  15קרי: , לפני מועד האסיפה

 .תוקף חסר יהיה  זה  בסעיף לאמור בהתאם הומצא שלא הצבעה כתב

 

 

 
השתתפות  רשומות   שלזכותו   מי       1 השתתפות  ואותן   בורסה  חבר   אצל   יחידות  ההשתתפות   בין   נכללות   יחידות    יחידות 

 . לרישומים חברה שם-על מחזיקי יחידות ההשתתפות  במרשם הרשומות
 . השותפות בספרי הרשום  יחידות השתתפות בעל    2



 :  הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

,  2020בספטמבר    15קרי:    -  שעות לפני מועד כינוס האסיפה   6מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל  

רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה    לא רשוםמחזיק יחידות השתתפות    . 06:00עד השעה  

 האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור.  

  :העמדה והודעות ההצבעה  כתבי למסירת החברה מען .9

 . הרצליה פיתוח , 12אבא אבן ' משרדי השותפות לידי עו"ד מיטל הלל אברמוב, שד

  :יחידות ההשתתפותמחזיקי  על ידי  לשותפותעמדה  הודעותהאחרון להמצאת   המועד .10

 . 2020 בספטמבר  5  ליום  עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

   :להודעות העמדה דירקטוריון השותף הכלליהמועד האחרון להמצאת תגובת  .11

 .  2020 בספטמבר 10היינו עד ליום  , האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

 כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:  .12

"( ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה  ההפצהאתר  אתר  http://www.magna.isa.gov.il"(:  אתר   ;

 . http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 אישורי בעלות  .13

יחידות   מוחזקות  באמצעותו  הבורסה  מחבר  לקבל  זכאי  רשום  לא  השתתפות  יחידות  מחזיק 

ת אישור הבעלות בסניף של חבר  א  ("חבר הבורסה")השתתפות של השותפות על ידי אותו מחזיק  

ניירות ערך   הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון 

יועבר   שלו  להורות שאישור הבעלות  רשאי  רשום  לא  יחידות השתתפות  כן, מחזיק  כמו  מסוים. 

 .לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

 עיון בכתבי הצבעה  .14

דות השתתפות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב  מחזיק יחי

באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן הוא הודיע   (אם תהיינה)ההצבעה והודעות העמדה 

לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה  

לעניין   גם  לעניין כתבי ההצבעה תחול  יחידות השתתפות  בדואר תמורת תשלום; הודעת מחזיק 

או יותר המחזיק יחידות השתתפות בשיעור  מחזיק יחידות השתתפות אחד   .קבלת הודעות העמדה

בשיעור   שמחזיק  מי  וכן  בשותפות,  ההצבעה  זכויות  כל  מסך  יותר  או  אחוזים  חמישה  המהווה 

כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי חברת השותף הכללי או בעל השליטה  

שמענו  )רדה של השותפות  לאחר כינוס האסיפה במש ,בה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו

לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו    ,, בשעות העבודה המקובלות(לעיל  9מצוין בסעיף  

האלקטרונית ההצבעה  מערכת  באמצעות  חמישה   .לשותפות  המהווה  ההשתתפות  יחידות  כמות 

יחידות השתתפות רשומות    3,048,569  -כ  :מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות הינה(  5%)אחוזים  

  כמות יחידות ההשתתפות המהווה .  על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות

מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות שאינן מוחזקות בידי חברת השותף הכללי  (  5%) חמישה אחוזים  

ערך נקוב המקנות    יחידות השתתפות רשומות על שם ללא  2,227,440  -השליטה בה הינה: כ  יאו בעל

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/


 . בשותפות זכויות כשותף מוגבל

 שינויים בסדר היום של האסיפה .15

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר  

ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה,   ,היום

יהיה   שבאתר  ניתן  השותפות  בדיווחי  שהתפרסמו  עמדה  ובהודעות  העדכני  היום  בסדר  לעיין 

 .ההפצה

רסם באתר ההפצה  וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפ 

ב  5בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה  

)הוד  נושא  לתקנות החברות  והוספת  ציבורית  ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה  עה 

 . 2000-לסדר היום(, התש"ס 

 

  של השני בחלקו היום סדר שעל הנושא  לגבי הצבעתו אופן את יציין יחידות השתתפותמחזיקי 

 . זה הצבעה כתב



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

 ( "התקנות" ) 2005 –"ו התשס(, עמדה  והודעות בכתב)הצבעה  החברות תקנות לפי הצבעה כתב

 חלק שני 

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת :  השותפות שם

   , הרצליה פיתוח 12אבא אבן שד' (: ההצבעה כתבי ומשלוח)למסירה  השותפות מען

 550263107: השותפות' מס

 12:00 בשעה ,2020 בספטמבר 15, 'ג  יום: האסיפה מועד

 מיוחדת וכללית   אסיפה: האסיפה סוג

 . 2020באוגוסט  20, ה'יום    :הקובע  המועד

 

     מחזיק יחידות ההשתתפותפרטי  

 ____________________   - מחזיק יחידות ההשתתפותשם  .1

 ________________________   -  מס' זהות .2

   - תעודת זהות ישראלית למחזיק יחידות ההשתתפותאם אין  .3

 _______________________   - מס' דרכון  

 _________________    - המדינה שבה הוצא 

 _______________________   -  בתוקף עד 

   - הוא תאגיד מחזיק יחידות ההשתתפותאם  .4

 ______________________  -  מס' תאגיד 

 _________________    - מדינת ההתאגדות 

 תף באסיפה סיווג משת .5

 נא ציין האם הינך: 

 "1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין . 

  "מוסדי בתקנה  משקיע  כהגדרתו  גמל(    1"  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות 

תשס"ט כללית(,  באסיפה  מנהלת  חברה  משותפות  2009-)השתתפות  להשקעות  קרן  מנהל  וכן   ,

 . 1994- בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

  "1968-תשכ"חה)ד( לחוק ניירות ערך, 37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה . 

    .אינני אחד מהנ"ל 

 



 ההצבעה אופן

האם הנך בעל עניין אישי באישור   3ההצבעה אופן היום סדר שעל הנושא

  65ההחלטה המוצעת )לפי סעיף 

 4  (?נא לפקודת השותפויות

 לא  5כן נמנע  נגד בעד 

, קוסטמחדש את משרד רואי החשבון    מינוי

את   גבאי  החשבון    קסירר פורר,  לרואה 

השותפות של  בסעיף    המבקר    3.1)כמפורט 

 לעיל( 

     

שטרנברג  מינוי   יונתן    "ל מנכ  לתפקידמר 

ואישור  ,2021במהלך שנת  נאוויטס ארה"ב

  3.2)כמפורט בסעיף    תנאי כהונתו והעסקתו

 לעיל( 

     

 

 ___ האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן ____ לא

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

כתב הצבעה זה תקף   -( לחוק החברות(1)177באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף    ביחידות השתתפותהמחזיקים  מחזיקי יחידות השתתפות  ל

 . , למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית רק בצירוף אישור בעלות 

בצירוף צילום תעודת    רקתקף    זה כתב הצבעה    -השותפות  של  מחזיקי יחידות השתתפות  הרשומים במרשם    למחזיקי יחידות השתתפות 

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. 

 : (שרלוונטי )ככל אודות העניין האישי בהחלטה שעל סדר היום  פרטים

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                         תאריך: ____________ 

 

  

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  3
ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב    שלא ימלא טור זה   מחזיק יחידות השתתפות   4

 או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.   ההצבעה,
 נא לפרט במקום המיועד לכך.  5


