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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת  

 )"השותפות"( 

           

2021בנובמבר,   8  

               לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 

 

 של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות  שנתית כינוס אסיפה כללית  עלהודעה דוח מיידי ו הנדון:

 

  ,"(תקנות הדוחות)להלן: "  1970-תש"לה ים(, י תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידהורא ות בהתאם ל 

התשל"ה  ]נוסח חדש[,  השותפויות  פקודת  - חוק החברות, התשנ"טל ו"(  הפקודה" להלן:  )  1975-להוראות 

שנתית  והתקנות על פיו, מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה כללית    "(חוק החברות" להלן:  )  1999

 (, כדלקמן:"הכללית האסיפהאו " "האסיפה"להלן: של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות )

 

 האסיפה ומועדהמקום  .1

, הרצליה  12אבא אב ן   ' ד, שבמשרדי השותפות  12:00בשעה    2021  ,דצמברב  14',  גהאסיפה תתקיים בי ום 

  ."(השותפות משרדי)להלן: " פיתוח

 

 סדר יום האסיפההנושאים שעל  .2

 : סדר היום באסיפה יכלול נושאים אלה

 2020של השותפות לשנת   בדוח התקופתיודיון  הצגה 2.1

, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים של  2020בדוח התקופתי של השותפות לשנת  הצגה ודיון  

. ניתן לעיין בדוחות הכספיים המבוקרים של  2020  , בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  השותפות  

  2021  ,במרץ  26ביום  , אשר פורסם  2020השותפות המצורפים לדוח התקופתי של השותפות לשנת  

")להלן(  048372-01-2021:  מספראסמכתא  ) לשנת  :  התקופתי  של    , "(2020הדוח  ההפצה  באתר 

- ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך, בכתובת 

בכתובת  א בע"מ,  החלטת  www.maya.tase.co.ilביב  נדרשת  ולא  בלבד  ודיון  להצגה  מובא  הנושא   .

 בגינו.   של השותפות  ההשתתפותמחזיקי יחידות  

 של השותפות  רהחשבון המבק הרוא  של מחדש מינוי 2.2

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

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

 . והשותפות לקבוע את שכרדירקטוריון השותף הכללי של 

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

החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה   הפורר, גבאי את קסירר לרוא

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

  ".ושכר
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 ת אישור מחדש של מסגרת לביצוע הצעות פרטיו 2.3

רה  מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות ערך, אשר תיועד לעובדים, נושאי משמחדש ש ל איש ור 

ובשותפות, בהיקפים, בתנאים   ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות 

  להלן.ובמתכונת כמפורט 

,  של השותפות  אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  2018  ,ביולי  18בי ום  (א)

השותף   ודירקטוריון  תיגמול(  כוועדת  )בשבתה  הביקורת  ועדת  לאישור  של    הכלליבהמשך 

" או  המסגרת)להלן: ", בהתאמה, מסגרת לביצוע הצעות פרטיות על ידי השותפו ת השותפות

, לפיה תהיה רשאית השותפות לבצע הקצאות פרטיות לניצעים  "(מסגרת הצעות פרטיות"

נוסף באסיפת מחזיקי  לאישור  להביאן  וזאת מבלי  להלן(,  ההשתתפות    )כהגדרתם  יחידות 

שנים ממועד אישור האסיפה    3בחלוף  כעת,  .  "(האסיפה הקודם  אישור)להלן: "  בשותפות 

ההשתתפותהקודם יחידות  מחזיקי  של  מחודש  לאישור  זה  נושא  מביאה  השותפות  של    , 

את    של השותפות  וזאת לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי  השותפות

   .2021 ,נובמברב  7בישיבות מיום  המסגרת, 

 : להלן  פרטי המסגרת (ב)

במסגרת ההצעות הפרטיות נשוא המסגרת יהיה ניתן להציע את ניירות    –  הניצעים   זהות ▪

או  בשותפות  שירותים  ונותני  עובדים  לנושאי משרה,  להלן(  )כהגדרתם    ערך המוצעים 

הכללי בשותף  השליטה  בעלי  על  נמנים  אינם  שאלו  ובלבד  בת,  השותפות   בתאגיד    של 

 ובשותפות. 

בדבר הצעת ניירות  שותפות של הכללי החלטת דירקטוריון השותף ה – המסגרת תקופת ▪

( שנים ממועד אישור האסיפה 3ערך מכוח המסגרת, תתאפשר במהלך תקופה של שלוש )

 . המזומנת בזאת  כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות

המסגרת   ניירותסוג   ▪ נשוא  פרטיות  הצעות  במסגרת  להציע  ניתן  יהיה  אשר    –   הערך 

יחידות השתתפות חסומות  יוקצ ו שבמסגרת הצעות אשר תתבצענה מכוח המסגרת יכול  

אופציות הניתנות ו/או    אשר הבשלתם מותנית בהתקיימות יעדים  (RSUשל השותפות ) 

( השותפות  של  השתתפות  ליחידות  ולמימוש  "  ב()  בסעיףלהלן  לעיל  הערך זה:  ניירות 

 "(. המוצעים

המוצעים  כמות  תקרת ▪ הערך  להקצות    –  ניירות  יהיה  שניתן  הערך  ניירות  כמות  סך 

מסך כל זכויות ההצבעה   1.74%יחידות השתתפות, שה ן   1,631,087  עלה עליבמסגרת  לא 

ליום  בשותפו נכון  ההצעה(  )לפני  תיכנס   .2021בנובמבר,    8ת  לא  הכמות  סך  הקצאת 

להגדרת "הצעה פרטית מהותית" ואף אחת מההצעות שתתבצענה מכוח המסגרת לא  

)הצעה פרטית    תיחשב כ"הצעה פרטית מהותית", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך

  .2000-תש"סה  ,של ניירות בחברה רשומה(

  –מחיר/תנאי מימוש אופציות   ▪

מכוח המסגרת ייקבע, על פי הגבוה מבין    שיוקצה  הכתב אופצימחיר המימוש של כ ל  (1)

  30ממוצע משוקלל של שערי הנעילה של יחידות ההשתתפות בשותפות, בתקופה ש ל 

הקצאת   אישור  למועד  שקדמו  המסחר  ידי  כאמור    האופציהכתב  ימי  על 

שער  ה לבין  של  דירקטוריון,  הידוע  האחרון  ההשתתפות  הסגירה  בבורסה  יחידות 
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במועד אישור ההענקה בדירקטוריון, בתוספת שיעור  "מ  לניירות ערך בתל אביב בע

 . 5%של לפחות 

זכויות,   (2) הנפקת  של  במקרה  התאמה  להוראות  כפוף  שיהיה  יכול  המימוש  מחיר 

 הנפקת יחידות הטבה, דיבידנד וכיו"ב, כמקובל.  

  –יחידות השתתפות חסומות מותנות ביצועים  ▪

ההשתתפות   בכפוף החסומות  יחידות  תוכשרנה  המסגרת  תנאי  מכוח  תוקצינה  אשר 

ביחס לכל הקצאה   ועמידה ביעדי ביצוע רלוונטיים שיקבעולתקופת הבשלה מינימלית  

 בנפרד.  

 – מתכונת ההענקה  ▪

לחילופין   או  שנתית  בהענקה  לניצע  שתתבצע  יכול  המוצעים  הערך  ניירות  הענקת 

 תקופתית.

   –תקופת ההבשלה  ▪

 המסגרת ניירות הערך המוצעים יכול ויכללו מנגנון הבשלה כמפורט להלן:על פי תנאי 

שנתית (1) של הענקה  שנה, אשר    :במקרה  מדי  מוצעים  ערך  ניירות  השותפות תקצה 

 חודשים.   12יבשילו לכל הפחות לאחר 

תקופתית (2) הענקה  של  אשר    :במקרה  מוצעים  ערך  ניירות  תקצה  השותפות 

מנות,    יוכשרו/יבשילו  ובלבד  במספר  שנים,  משלוש  תפחת  שלא  תקופה  לאורך 

חודשים לפחות ממועד ההקצאה )מנה    12שהמנה הראשונה לא תבשיל טרם חלוף  

 אחת מדי שנה(.  

השותפות תהיה רשאית לקבוע במועד ההקצאה לניצע הספציפי תנאי האצה )במקרים 

ינוי שליטה או הפסקת מסחר בניירות הערך שהוענקו במסגרת התיגמול ההוני ו/או  של ש

בכפוף לאישור ועדת התיגמול    – סיום העסקה בנסיבות מסוימות; וביחס לנושא משרה  

 ודירקטוריון השותף הכללי(. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי לא תבוצע המרה של אופציות ביום הקובע לחלוקת 

בה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או  יחידות הט

"(. כמו כן, מובהר בזאת כי  אירוע שותפותלהפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "

היה ויחול יום האקס של אירוע שותפות לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע 

 המרה של אופציות ביום האקס כאמור. 

   –תקופת המימוש  ▪

חודשים ממועד   48  בתקופה שלא תעלה עלניירות הערך המוצעים יהיו ניתנים למימוש  

 הבשלתם.  

   –כללי  ▪

עם  נוספים בקשר  תנאים  לקבוע  לכל הקצאה ספציפית תהא השותפות רשאית  ביחס 

הערך  ניירות  של  העברה  ו/או  מכירה  על  הגבלות  כך  ובכלל  המוצעים,  הערך  ניירות 

המוצעים, התאמות בגין שינויים בהון ו/או אירועים חריגים, אפשרות להנפקת יחידות 

 Cashlessשבידם בשווי ההטבה בלבד ) השתתפות לניצעים שתנבענה ממימוש האופציות  

Exercise.וכיו"ב ) 
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מדובר בנושא  שלאישור דירקטוריון השותף הכללי )וככל  תובא  כל הצעה פרטית קונקרטית   (ג)

ת  –משרה   כוועדת  )בשבתה  הביקורת  ועדת  השותף  י לאישור  דירקטוריון  ולאישור  גמול( 

השותפות  הכללי הקבועה  של  הגילוי  למתכונת  דומה  במתכונת  מיידי  בדוח  תדווח  והיא   ,)

, שעל בסיסו  2000-תש"סהבתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשו מה(, 

אביב בע"מ לרישום יחידות ההשתתפות שתנבענה  -גם יינתן אישור הבורסה לניירות ערך בתל

 ממימוש נייר הערך המוקצה למסחר.  

 ת תואמת את עקרונות התיגמול ההוני הקבועים במדיניות התיגמול של השותפות. המסגר (ד)

 המכונסת בזאת.לאישור האסיפה הכלל ית מסגרת ההצעות הפרטיות המפורטת לעיל כפופ ה  (ה)

 

מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות ערך,    לאשר: ""(2'  מס  החלטה)"  נוסח ההחלטה המוצעת

אשר תיועד לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות 

 . "לדוח זימון זה 2.3ובשותפות, בהיקפים, בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף 
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 פרטים כלליים אודות ה אסיפה

 

 מיוחדת ומועדהשנתית והכינוס האסיפה הכללית הקום מ .3

, הרצליה  12שד' אבא אבן    ,במשרדי השותפות  12:00בשעה  ,  2021  דצמברב  14',  גביום  האסיפה תתקיים  

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

 ותיערך באותה השעה ובאותו המקום.,  2021  דצמברב 21',  ג יוםלהנדחית 

 נוסח ההחלטות המוצעות   .4

  הלרוא   קסירר, פורר, גבאי את  קוסטמחדש של משרד רואי החשבון    מינוי  לאשר:  1'  מס  החלטה .4.1

בתום   שסיומה  לתקופה  השותפות  של  המבקר  השותפות,    האסיפההחשבון  של  הבאה  השנתית 

 . וולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכר

מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות ערך, אשר תיועד לעובדים, נושאי   לאשר: 2' מס  החלטה .4.2

בהיקפים,   ובשותפות,  השותפות  של  הכללי  בשותף  שליטה  בעלי  שאינם  שירותים  ונותני  משרה 

 .לדוח זימון זה 2.3בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף 

   שעל סדר היוםות ההחלט הדרוש לאישורהרוב  .5

לעיל הוא רוב רגיל מקרב בעלי יחידות    4.1המתוארת בסעיף    1החלטה מס'  הרוב הדרוש לאישור   .5.1

 ההשתתפות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.  

הינו רוב קולות מחזיקי  ,  לעיל  4.2המתוארת בסעיף    2'  פרהחלטה מסהרוב הדרוש לצורך אישור   .5.2

 יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות  במניין קולות הרוב באסיפ ה  (א)

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של  החלטהשאינם בעלי עניין אישי באישור ה

 או   מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק )א( לא    בהצבעהסך קולות המתנגד ים  (ב)

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

 

 הקובע המועד .6

לעניין הזכות להצביע באסיפה    של השותפות   המועד הקובע לקביעת זכאות מחזיק יחידות השתתפות 

  "(.המועד הקובעבתום יום המסחר בבורסה )להלן: " 2021 ,נובמברב 15',  ביום בהתאם הינו  

 

 הצבעה באסיפה  .7

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

 כתב הצבעה.  באמצעות 

 אישור בעלות  .7.1

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

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

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

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

 בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.  
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כמו כן, מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות  

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

 "(. מערכת ההצבעה האלקטרונית"

 מינוי שלוח להצבעה  .7.2

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

  2021  ,דצמברב  12שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר מיום    48השותפות לפחות  

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

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

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

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

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

 ידי שלוח.   על

 אמצעות כתב הצבעה בכתב הצבעה ב .7.3

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

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  

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

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

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

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

 .  ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע

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

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

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

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

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

.  08:00בשעה    2021  ,דצמברב  14שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי,  (  4)  הינו עד ארבע ,רשום

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

או במועד    06:00בשע ה:   2021  ,דצמברב  14שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קר י, (  6שש ) ינו  עד ה

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

  .האסיפה

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

 .  2021 ,דצמברב 2,  היום הכללית, קרי  
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תגובת   את  שתכלול  עמדה  הודעת  ולבורסה,  ערך  ניירות  לרשות  להמציא  רשאית  השותפות 

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

 . 2021 ,דצמברב 9,  היום 

 מערכת האלקטרוניתהצבעה ב .7.4

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

 אלקטרונית.  הצבעה המחזיק יחידות השתתפות לא רשום להצביע במערכת ה 

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

 .06:00, עד השעה 2021 ,דצמברב

 מדרך אחת הצבעה ביותר  .7.5

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

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

 באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית.

 

 המניין החוקי  .8

ידי בא כוחם, שני מחזיקי יחידות השתתפות    עלן חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או  י מני

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

ן חוקי,  ילפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מני 

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

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

 האסיפה.  

ן חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה,  יאם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מני 

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

 שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. 

 

 הוספת נושא לסדר היום  .9

יחידת השתתפות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד  65בהתאם לסעיף   ל)ב( לפקודת השותפויות, מחזיק 

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

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

על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא    הודעה ומודעההחברות ) בהתאם לתקנ ות 

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

דירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר  המצ א   .2021  ,נובמברב  15',  בעד ליו ם   :זימון האסיפה, קרי

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

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

כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את  בזאת    מובהר   .2021  ,נובמברב  22',  ב  יום היום, קרי:  

 על זימון האסיפה.   המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה 

 

 מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך .10

)להלן בסעיף    2001-תשס"אהניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה  בה(, לתקנ ות   10על פי תקנ ה 

( מיום הגשת דוח העסקה רשאית רשות ניירות ערך או  21, בתוך עשרים ואחד ימים )"(התקנותזה: "  8
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עובד שהסמיכה לכך, להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר  

 תקנות, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.  ההמוצעת לפי   2  'מסלהחלטה 

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

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

 התיקון לדוח העסקה. פרסום 

 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה. 

  

 עיון במסמכים .11

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

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

אבן   אבא  בשד'  השותפות  במשרדי  לעיון  עומדים  האמורות,  להחלטות  הנוגע  מסמך  מכל  ,  12ועותק 

עו"ד מרים דיצר,  הרצליה פיתוח, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש  עם 

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות  073-3237465בטלפון    עורכת דין בשותפות,

 . שעל סדר היום

 

 בכבוד רב, 

 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתהשותף הכללי 

 חנן רייכמן, מנכ"ל  ל ידיע

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים 

 

 



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

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

 חלק ראשון 

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

 . שנתיתאסיפה  : סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

אבא אבן  בר ח'   השותפותבמשרד י   12:00, בשע ה 2021  בדצמבר,  14,  'גתיערך בי ום ששנת ית אסיפה כלל ית 

 "(. האסיפה)להלן: "  , הרצליה פיתוח 12

 : ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה הםשעל סדר היום שלגבי יםפירוט הנושא .3

 : מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של השותפות 3.1

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

לרוא קסירר  השנתית    ה גבאי את  בתום האסיפה  לתקופה שסיומה  השותפות  של  החשבון המבקר 

 ." והבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכר

 : פרטיות הצעות לביצוע  מסגרת של מחדש אישור 3.2

של מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות ערך, אשר תיועד לעובדים, נושאי משרה  אישור מחדש  

בסעיף  בהתאם למפורט    ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות 

 "(. דוח הזימון)להלן: " לדוח זימון האסיפה 2.3

הצעות פרטיות של ניירות ערך,    לאשר מסגרת לביצוע""(:  2החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת )"

אשר תיועד לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות  

 הזימון." לדוח  2.3ובשותפות, בהיקפים, בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף  

 : ההחלטה המוצעתהמקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של  .4

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

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

, הרצליה  12, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אב ן ההאמור  ההחלטועותק מכל מסמך הנוגע ל

עו"ד מרים דיצר, עורכת  פיתוח, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם  

שעל סדר    ה, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלט 073-3237465בטלפו ן דין בשותפ ות, 

 . היום

 :באסיפה בנושא שעל סדר היום ההרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

הוא רוב רגיל מקרב בעלי יחידות ההשתתפות הנוכחים    1החלטה מס'  צורך אישור  הרוב הדרוש ל 5.1

 והמשתתפים באסיפה.  

מס'   5.2 החלטה  אישור  לצורך  הדרוש  ובלבד  הינו    2הרוב  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  קולות  רוב 

 מאלה:  שיתקיים אחד



במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות   (א)

שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של 

 מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;  או 

צבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק )א( לא  סך קולות המתנגדים בה (ב)

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

 :מחזיק יחידת השתתפותציון זיקה של  .6

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

 . , ולתיאור העניין האישי הנ"ל, אם קיים1975- פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

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

 . החלטהההקולות לעניין  הצבעתו במניין

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

 כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. 

 תוקף כתב ההצבעה: .7

 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

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

להלן:  )  1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  2מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(.  מערכת ההצבעה האלקטרונית"

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

שעות לפני מועד    6רשום הינו עד    מחזיק יחידות השתתפות חרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי  המועד הא 

 .06:00בשעה:  2021  ,בדצמבר 14קרי: , האסיפה

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

   .08:00בשעה  2021 ,בדצמבר 14קרי: , מועד האסיפה

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

   :הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

תינעל   כינוס האסיפה  6מערכת ההצבעה האלקטרונית  מועד  לפני  עד  2021  ,בדצמבר  14קרי:    ,שעות   ,

לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  מחזיק יחידות השתתפ ות   .06:00השע ה 

 וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור.  

  :למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה השותפותמען  .9

 . הרצליה פיתוח ,12אבא אבן ' , שדמרים דיצרמשרדי השותפות לידי עו"ד  

 

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

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



  :מחזיקי יחידות ההשתתפותעל ידי  לשותפותהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  .10

 . 2021 בדצמבר 4,  ש' עד ליום  קרי( ימים לפני מועד האסיפה, 10עד עשרה )

   :להודעות העמדה דירקטוריון השותף הכלליהמועד האחרון להמצאת תגובת  .11

 .  2021בדצמבר  9,  העד ליום   קרי( ימים לפני מועד האסיפה, 5עד חמישה )

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

תר האינטרנט  א; http://www.magna.isa.gov.il"(: אתר ההפצה "להלן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך )

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

 אישורי בעלות  .13

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

הבורסה או  "( את אישור הבעלות בסניף של  חבר חבר הבורסה" לה לן: של השותפות על ידי אותו מחזיק )

במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, מחזיק  

מערכת   באמצעות  לשותפות  יועבר  שלו  הבעלות  שאישור  להורות  רשאי  רשום  לא  השתתפות  יחידות 

 .ההצבעה האלקטרונית

 עיון בכתבי הצבעה  .14

לקב זכאי  רשום  לא  השתתפות  יחידות  כתב  מחזיק  לנוסח  קישורית  תמורה  בלא  אלקטרוני  בדואר  ל 

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

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

ה.  עניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמד תשלום; הודעת מחזיק יחידות השתתפות ל

מחזיק יחידות השתתפות אחד או יותר המחזיק יחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או  

יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה  

 ,ללי או בעל השליטה בה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמושאינן מוחזקות בידי חברת השותף הכ 

  ,לעיל(, בשעות העבודה המקובלות  9לאחר כינוס האסיפה במשרדה של השותפות )שמענו מצוין בסעיף  

 .לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

 (   - כ   :בשותפות הינה( מסך כל זכויות ההצבעה  5%כמות יחידות ההשתתפות המהווה חמישה אחוזים 

השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות.    חידותי  4,678,805

( אחוזים  חמישה  המהווה  ההשתתפות  יחידות  שאינן  5%כמות  בשותפות  ההצבעה  זכויות  כל  מסך   )

ומות  יחידות השתתפות רש  3,836,176-השליטה בה הינה: כ  י ות בידי חברת השותף הכללי או בעלמוחזק

 . על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות

 שינויים בסדר היום של האסיפה .15

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

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

 .לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה

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

ב לתקנות  5ם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה  בבד ע



היום(,   לסדר  נושא  והוספת  ציבורית  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה  )הודעה  החברות 

 . 2000-התש"ס

 

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

 הצבעה זה.



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

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

 חלק שני 

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת :  השותפותשם 

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

 7-026310-55: השותפותמס' 

 12:00 , בשעה2021 ,בדצמבר 14, 'ג : יום מועד האסיפה

 שנתית : אסיפה כללית  סוג האסיפה

 2021 ,בנובמבר 15,  'ביום   :המועד הקובע

 

     מחזיק יחידות ההשתתפותפרטי  

 ____________________   - יחידות ההשתתפותמחזיק שם  .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 

 סיווג משתתף באסיפה  .5

 נא ציין האם הינך: 

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

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

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

 . 1994- בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

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

    .אינני אחד מהנ"ל 

  



 אופן ההצבעה

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

 4בהחלטה? 

 לא  5כן נמנע  נגד בעד 

רואי  אישור   משרד  של  מחדש  מינוי 

קסירר   את  גבאי  פורר,  קוסט,  החשבון 

השותפות   הלרוא של  המבקר  החשבון 

האסיפה   בתום  שסיומה  לתקופה 

והסמכת ,  השנתית הבאה של השותפות

בשותפות   הכללי  השותף  דירקטוריון 

   .ולקבוע את שכר

     

פרטיות  אישור   הצעות  לביצוע  מסגרת 

לעובדים,  תיועד  אשר  ערך,  ניירות  של 

שאינם   שירותים  ונותני  משרה  נושאי 

בשותף   שליטה  של  בעלי  הכללי 

בהיקפים,  ובשותפות,  השותפות 

בסעיף   כמפורט  ובמתכונת    2.3בתנאים 

 ן האסיפה.  לדוח זימו

     

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

השתתפות  ל יחידות  השתתפותהמחזיקים  מחזיקי  סעיף    ביחידות  )לפי  בורסה  חבר  לחוק  1) 177באמצעות   )

באמצעות    , החברות( היא  ההצבעה  שבהם  במקרים  למעט  בעלות,  אישור  בצירוף  רק  תקף  זה  הצבעה  כתב 

 המערכת האלקטרונית. 

כתב הצבעה זה תקף    -השותפות  של  מחזיקי יחידות השתתפות  הרשומים במרשם    למחזיקי יחידות השתתפות

 רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

 : )ככל שרלוונטי(שי בהחלטה שעל סדר היום אודות העניין האיפרטים 

 

 

 

 חתימה: ________________                                         תאריך: ____________ 

  

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

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


