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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת  

 )"השותפות"( 

           

 2022 ,בינואר 31

               לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 

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

  ,"(תקנות הדוחות)להלן: "  1970-תש"להתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,  הוראות  בהתאם ל

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

להוראות  ,  2000-תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"סהוראות  ל   ,"(שליטה

  1999-חוק החברות, התשנ"ט ולהוראות  "(,  הפקודה" להלן:  )  1975- פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

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

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

 האסיפה ומועדהמקום  .1

, הרצליה  12אבא אבן    'ד, שבמשרדי השותפות  15:00בשעה    2022  ,מרץב  9',  דביום  האסיפה תתקיים  

   פיתוח.

  סדר יום האסיפההנושאים שעל  .2

 אישור החזר הוצאות בגין העתקת מקום מגורים למר חנן וולף  2.1

 רקע 2.1.1

מר )להלן: "  משנה למנכ"ל השותף הכללידירקטור וכנכון למועד הדוח, מר חנן וולף מכהן כ

ינואר    "(.וולף לחודש  וולף  ניהל  2022עד  לתפקיד,  מר  השותפות    אלו,  יםבנוסף  פעילות  את 

הממוקמת    Navitas Petroleum Holdings LLC  של השותפות  מנכ"ל חברת הבתכביוסטון  

החל מר יונתן שטרנברג לכהן במקום    2022החל מחודש ינואר    ."(ארה"ב  נאוויטסביוסטון )"

מבצע מר וולף תקופת    2022אי לכך, החל מחודש ינואר    1מר וולף כמנכ"ל נאוויטס ארה"ב. 

 חפיפה מקובלת למר יונתן שטרנברג, מחליפו בתפקיד.  

כן,   מכמו  השותף2022  פברוארחודש  החל  למנכ"ל  וכמשנה  כדירקטור  לתפקידיו  בנוסף   ,  

 Seaפרויקט הובלת תכנון הפיתוח של יתמקד מר וולף בעסקי,  הפיתוח  האחראי על  כו  הכללי

Lion  .  ,למערב    צפוי מר וולף להעתיק את מקום מגוריו  החודשים הקרוביםבמהלך  אי לכך

לצורךאירופה תפקידו    המשך  ,  השותפותכאמור  מילוי  של  עסקיה  פיתוח  ובעיקר    וקידום 

המעבר של מר וולף למערב אירופה נדרש    .Sea Lionהובלת תכנון הפיתוח של פרויקט  לצורך  

פרויקט   קידום  הספקים  Sea Lionעבור  עיקר  השירותים  שכן  המממנים  ונותני  הגופים   ,

 מערב אירופה.   בהינם  ,להובלת פרויקט זההנדרשים  ,חהפיתוהגופים הקשורים לפעילות  ו

 
  (.087354-01-2020)אסמכתא מספר:  2020באוגוסט,  11דוח זימון אסיפה כללית של השותפות מיום  ראו      1
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למר אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי החזר הוצאות    2022  בינואר  30ביום  

בהיקף דומה להחזר ההוצאות  , ןכמפורט להל מערב אירופהבגין העתקת מקום מגוריו לוולף 

במהלך שהייתו ביוסטון וכפי שהוצגו בדוחות  לו בגין העתקת מקום מגוריו ליוסטון ו  ששולם

השותפות של  זאת  התקופתיים  כל  כן,  כמו  של  נעשה  .  התגמול  מדיניות  להוראות  בהתאם 

  ככל שנושאי משרה יידרשו להעתיק את מקום מגוריהם למדינות אחרות , במסגרתה  השותפות

ודירקטוריון השותף הכללי    תגמול, הם יובאו לאישור של ועדת  מוגדרות במדיניות התגמול ה

 . של השותפות

 ההתקשרות המוצעת  2.1.2

להחזר הוצאות בגין העתקת  בהתאם למדיניות התגמול,    ,וולף יהא זכאימוצע לאשר כי מר  

  ו דמי שכירות לדירת מגורים; הוצאות חינוך של ילדי, ובכלל זה:  מערב אירופה למקום מגוריו  

להם   ל   18שטרם מלאו  רפואי  ביטוח  הוצאות  ולמשפחתושנים;  רכב   ו  הוצאות שכירת  וכן 

ברכב( שימוש  הוצאות  בהא  .)לרבות  העתקת  מדובר  תנאי  של  נוספות  שנים  לשלוש  רכה 

 המגורים להם היה זכאי מר וולף ביוסטון וכל זאת בהתאם למדיניות התגמול. 

בחודש.  ארה"ב דולר  אלפי    20לא יעלה על   מר וולף ההוצאות האמורות אשר יוחזרו לסך שווי 

וולף בנוסף לאמור לעיל,   עד    מר    דולר אלפי    20יהיה זכאי להחזר הוצאות בסכום כולל של 

וחזרה לישראל    למערב אירופה בגין הוצאות חד פעמיות של העתקת מקום המגורים  ארה"ב  

סיום   בנוסף,  עם  לישראל,  תפקידו.  מחוץ  השהות  ומשפחתובמהלך  וולף  זכאים    מר  יהיו 

 2.לכרטיסי טיסה לישראל פעמיים בשנה

 ה התמורה הדרך שבה נקבע 2.1.3

במדיניות  לעיל והחזר ההוצאות ישולם בהתאם להוצאות בפועל, בהתאם לתקרות שאושרו  

 התגמול של השותפות. 

 אישורים נדרשים  2.1.4

 : שלהלןשעל סדר היום, מותנית בקבלת האישורים   המוצעת ההתקשרותלתוקף של ה כניסת

 ; 2022בינואר  30אישור ועדת התגמול אשר התקבל ביום  .1

 ;2022בינואר  30אישור דירקטוריון השותף הכללי אשר התקבל ביום  .2

   להלן. 4אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף   .3

ההתקשרות   2.1.5 לאישור  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  נימוקי  תמצית  סדר  להלן  שעל  המוצעת 

 היום 

צרכי   ותואם את  השותפות,  של  למדיניות התגמול  הינו בהתאם  וולף  למר  החזר ההוצאות 

 השותפות בקידום עסקיה ועל כן הינו סביר ולטובת השותפות. 

השותף הכללי בנושא    דירקטוריוןבתגמול והת  ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועד  2.1.6

   אישור ההחלטה המוצעת

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

 )דח"צ(.

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

   צבי ברק.  ומר  קורנהאוזרעמית   מר, טוביאס

 
 ב מר וולף במס, השותפות תישא בהוצאות המיסוי כאמור. יבמקרה שבעקבות תשלום ההוצאות בגין העתקת מקום המגורים יחו  2
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 שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת השותפות, עניין אישי בהחלטה  2.1.7

 החלטה המוצעת. ב קיום עניין אישילאור מר וולף לא לקח חלק בהצבעה 

הינם בעלי השליטה בשותפות ביחד  ,  הכללי  שותףב  מניותבעלי    , כץ  יעקבו  תדמור  גדעון"ה  ה

  ה"ה גדעון תדמור ויעקב כץמשכך אף    .במניות השותף הכללי  מכוח החזקותיהםעם מר וולף,  

  דירקטוריון  בישיבת  והצביעו  השתתפו  לא  ולפיכך,  המוצעת  בהחלטה  אישי  עניין  כבעליסווגו  

   3.המוצעת להחלטה  ביחס הכללי השותף

 האישי  העניין ומהות  אישי עניין לו שיש  בשותפות  השליטה בעל שם 2.1.8

מניות השותף הכללי בשותפות, וכן בשיעור  ב"ה גדעון תדמור, קובי כץ וחנן וולף, המחזיקים  ה

זכויות ההצבעה בה, הינם בעניין    במלואמיחידות ההשתתפות של השותפות ו  15.95%-כשל  

וולף מוטב מההתקשרות המוצעת    לאור עניין אישי   ידיעת  ש  כך  ולאור כך שמר חנן  למיטב 

  4. השליטה בשותפות בעליהינם השותפות 

 

מערב  ללמר חנן וולף החזר הוצאות בגין העתקת מקום מגוריו    לאשר" :  נוסח ההחלטה המוצעת

 " לדוח הזימון. 2.1, בהתאם למדיניות התגמול של השותפות וכמפורט בסעיף  אירופה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)אסמכתא מספר:    2021במרץ    26שפורסם ביום    2021הדוח השנתי של השותפות לשנת    שלא לפרק ד' )פרטים נוספים(  21בתקנה    לאמור  בהמשך  3

-2021-01)אסמכתא מספר:    2021בדצמבר    19מיידי של השותפות מיום    ובדיווח בשותף הכללי,    השליטה   בעלי  זהות  אודות(,  2021-01-048372
; נכון למועד דוח זימון אסיפה זה, בעלי המניות בשותף  הכללי  ף בשות(, אודות סיום כהונתו של מר חנן רייכמן כמנכ"ל ודירקטור  110995

  או / ו  דירקטורים   מינוי   עם  בקשר  לרבותרייכמן לא יהיו זכויות הצבעה    שלמר   כךביניהם    ההסכמים עקרוני לתקן את    באופן הכללי הסכימו  
השותפות    השותףמנכ"ל    הזכות  זה   ובכלל  הכללי  בשותף  הכלכליות  הזכויות   עם   בקשר  יסתכמו   וזכויותיו ,  כהונתם  הפסקת   אוהכללי של 

 עוד, מר רייכמן לא יחשב  לכך  אי.  זה   דוח   פי  על  המזומנת  הכללית  האסיפה   למועד  עובר  וייחתמו  נחתמו  טרם  האמורים  ההסכמים.  לתמלוגים 
 .הכללי בשותף השליטה  מקבוצת כחלק

  .לעיל 3ה"ש  ראו  4
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   , מר עמית קורנהאוזרשותף הכללי האישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל  2.2

ביולי    10סמנכ"ל הכספים בשותף הכללי ובשותפות החל מיום  כיהן כ מר עמית קורנהאוזר   2.2.1

 "(.מר קורנהאוזרלהלן: "), וכדירקטור ונושא משרה בחברות בנות של השותפות 2016

מר    2021בדצמבר    16ביום   2.2.2 של  מינויו  את  השותפות  של  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישר 

 .2022בינואר  1החל מיום קורנהאוזר כמנכ"ל השותף הכללי, חלף מר חנן רייכמן, וזאת 

ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי של השותפות את תנאי    אישרו  2022,  בינואר  30ביום   2.2.3

לאישורה של האסיפה    כהונתו והעסקתו של מר קורנהאוזר  כמנכ"ל השותף הכללי, בכפוף 

 "(.העסקההכהונה והתנאי הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות )להלן: "

של  יתר תנאי הכהונה וההעסקה    ,המפורטים להלןההוני    תגמול החודשי וה  שכרה  היקף   למעט 2.2.4

לעומת תנאי הכהונה וההעסקה שהיו למר    ללא שינויהמפורטים להלן הינם  מר קורנהאוזר  

 קורנהאוזר כסמנכ"ל הכספים של השותפות.  

וההעסקה   2.2.5 הכהונה  התגמול תנאי  מדיניות  את  ובשותף    תואמים  בשותפות  המשרה  לנושאי 

   הכללי.

מובא 2.2.6 האמור  כהונתו    יםלאור  תנאי  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  לאישור 

והעסקתו של מר קורנהאוזר כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, אשר יחולו רטרואקטיבית  

 "(.   מועד תחילת כהונה)להלן: " 2022בינואר   1יום קרי מיום כניסתו לתפקיד, 

השותף הכללי )להלן בסעיף  להלן תיאור תנאי כהונתו והעסקתו של מר קורנהאוזר כמנכ"ל   2.2.7

 :"(, המובאים לאישורנושא המשרהזה: "

 : תפקידיו של מנכ"ל השותף הכללי .1

תפקידיו של מר קורנהאוזר כמנכ"ל השותף הכללי, הם, בין היתר: ניהול השוטף של עניני  

השותף הכללי והשותפות, תוך יישום המדיניות שנקבעה על ידי דירקטוריון השותף הכללי  

לו; של השותפות המשרה הכפופים  נושאי  על  פיקוח  ופיתוח עסקי השותפות;  קידום   ;

   חיפוש הזדמנויות עסקיות לשותפות. 

 תקופת ההעסקה, הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה  .2

מר  לבין  הנהלת השותפות  בין  וייחתם  הכהונה  תנאי  יכלול את  הסכם ההעסקה, אשר 

תחילת  תנאים אלו, יהיה בתוקף החל ממועד    הכלליתקורנהאוזר, אם יאושרו באסיפה  

, לתקופה שאינה קצובה. אולם, כל אחד מן הצדדים רשאי להביא הסכם זה לידי  כהונה

. היקף ( חודשים מראש3קדמת של שלושה )סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה מו

שיינתן   ההסתגלות  השותפותמענק  הנהלת  ידי  על  מקרה  ו  ייקבע  על  בכל  יעלה   6לא 

כהונה )לרבות במקרה של התפטרות שאינה  משכורות ברוטו וישולם בכל מקרה של סיום  

י  כדין פיטורין, למעט בנסיבות המקנות על פי חוק זכאות לפטר עובד ללא תשלום פיצוי

 פיטורין(. 

קורנהאוזר החליטו    מר  אם  אלא  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך  בתפקידו  ימשיך 

לדרוש   שלא  השותפות  או  הכללי  קורנהאוזרמהשותף  ההודעה    מר  בתקופת  לעבוד 

כולה או חלקה.   )כולל    מר קורנהאוזר המוקדמת,  יהיה זכאי למלוא התגמול המגיע לו 

וקדמת( בגין תקופת ההודעה המוקדמת אם זכאות למענקים ביחס לתקופת ההודעה המ

בתקופת ההודעה    מר קורנהאוזר לא עבד    ההודעה המוקדמת.  עבד בפועל במהלך תקופת
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ולתנאים הנלווים, אך הזכאות למענק תפסק   המוקדמת, הוא יהיה זכאי לשכר הבסיס

 במועד הפסקת עבודתו. 

שנים    3- לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ  מר קורנהאוזר במקרה של סיום העסקה של  

והדירקטוריון הסמכות להעניק מענק    תגמולבשותפות ו/או בשותף הכללי, תהיה לועדת ה

וה למכפלה של שנות ההעסקה  פרישה )מעבר לתשלומים על פי חוק( שלא יעלה על סך השו

 . במשכורתו האחרונה )משכורת חודשית ברוטו( מר קורנהאוזר של 

 שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את: הקריטריונים

 .(גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת המעבידנסיבות הפרישה )לרבות   (א)

 להשגת יעדי השותפות במהלך תקופת כהונתו.  מר קורנהאוזרתרומתו של  (ב)

 ותק בשותפות.   (ג)

 ואישור מיו"ר דירקטוריון.  המלצה (ד)

לפדות את ימי החופשה שנצברו לו בהתאם   מר קורנהאוזרעם סיום העסקתו יהא זכאי  

 לנהלים המקובלים בשותפות כפי שיאושרו מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים לכך.

 והיקף משרה  שכר .3

של  מר   בסך  חודשית  למשכורת  זכאי  יהא  )להלן:    92קורנהאוזר  ברוטו  ש"ח  אלפי 

(. מר קורנהאוזר לא יהיה זכאי  100%"(, בגין היקף משרה מלאה )המשכורת הבסיסית"

 לגמול נוסף מהשותפות ו/או מחברות הבנות שלה על תפקידו כדירקטור.   

 הטבות ותנאים נלווים .4

נלווים מקובלים תנאים  וציאליות בהתאם לחוק ו להפרשות ס זכאי    היהי   מר קורנהאוזר

ובכלל זה: הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים; הפרשות  בקרב מנהלים במשק,  

כולל גילום המס בגינו ואחזקתו על  לקרן השתלמות; ביטוח אובדן כושר עבודה; רכב )

השותפות סלולארי,  חשבון  )טלפון  תקשורת  בהוצאות  נשיאה  עיתונים  (;  אינטרנט, 

ימי מחלה;  וכיוצ"ב(; השתתפות בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; דמי הבראה; 

פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה )כמפורט להלן( וכיוצ"ב, וכן הטבות שונות כפי שיהיה  

השותפות   לעת.  מעת  הכללי  ובשותף  בשותפות  בכל    תישאמקובל  או  הוצאות  בחלק 

במסגרת תפקידו )כגון: הוצאות תחבורה, לינה   ר קורנהאוזרשיוציא מעסקיות סבירות  

וכיוצ"ב(. החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות כדין ו/או באמצעות 

נשיאה ישירה של השותפות, בהוצאות אלו, בהתאם לנהלי השותפות, כפי שיאושרו על  

 . ידי האורגנים המוסמכים לכך

 סודיות ואי תחרות  .5

 אוזר יחויב לשמירה על סודיות כמקובל ולאי תחרות במהלך תקופת העסקתו.  מר קורנה

 שיפוי, פטור וביטוח  .6

קורנהאוזר של   מר  משרה  לנושאי  ופטור  שיפוי  ביטוח,  בהסדרי  להכללתו  זכאי  יהיה 

השותפות וייכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה של השותפות, בהתאם לתנאיה. כמו כן, 

 5לכתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות בנוסח המקובל בשותפות. יהא זכאי 

 תגמול הוני  .7

קורנהאוזר מר  זכאי  יהיה  לו  ההוני  התגמול  של תנאי  התגמול  למדיניות  בהתאם   ,

 הם כדלקמן:     ,השותפות

 
ופטור,   5 לשיפוי  התחייבות  כתב  מיום  ראו  לנוסח  השותפות  של  להשלמה  תאריך    2017בספטמבר,    12תשקיף  ,  2017בספטמבר,    13)הנושא 

  . (2017-01-081112אסמכתא מספר: 
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קורנהאוזר למר  )  יוקצו  חסומות  הון    102במסלול    (RSUיחידות  הבשלתרווח    ןאשר 

ב , על פי  Vestingוכן עמידה בתקופת    עמידה ביעדי מחיר ליחידת ההשתתפותמותנית 

 התנאים הבאים: 

"  (א) )להלן:  קורנהאוזר  למר  יוקצו  אשר  הערך  ניירות  הינו  הניצעסך   )"362,000  

של  RSUיחידות   אחת  השתתפות  יחידת  לקבלת  זכות  אחת  כל  המקנות   ,

לקבלת   זכות  מקנות  הכל  ובסך  של    362,000השותפות  השתתפות  יחידות 

- מההון המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה )כ 0.39%-השותפות המהוות כ 

)להלן   0.36% מלא(.  זה  בדילול  "בסעיף  ה:  "RSU-יחידות  או  הערך  "  ניירות 

 . , והכל כמפורט להלן"(המוצעים

  ההוני  התגמול את    אישרו  והדירקטוריוןהתגמול    ועדת   2022  בינואר   30  ביום (ב)

 :הבאים השיקולים, היתר  בין , בחשבון נלקחוש לאחר

ומדיניותה בראייהשותפותהקידום מטרות   (1) ארוכת    , תכנית העבודה שלה 

 טווח; 

לנושאי המשרה   (2) ראויים  בין השאר,  שותפותביצירת תמריצים  , בהתחשב, 

 ; שותפותהבמדיניות ניהול הסיכונים של 

 ואופי פעילותה; שותפותהגודל  (3)

תרומתו של נושא    – לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים   (4)

ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח    שותפותההמשרה להשגת יעדי  

    ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל   (ג)

שנים    7- ו כגון סיום העסקה( ולא יאוחר ממנה )למעט במקרים מיוחדים שיקבע

 ממועד ההקצאה. 

ניירות הערך המוצעים לא ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   (ד)

" לתנאי  "(,  הבורסה)להלן:  בכפוף  השתתפות,  ליחידות  מימושם  לאחר  אלא 

 . ןההבשלה כמפורט להל 

לרישומן   (ה) הבורסה  של  אישורה  לקבלת  כפופה  המוצעים  הערך  ניירות  הקצאת 

ההשתתפות שתנבענה ממימוש ניירות הערך המוצעים )להלן:    יחידותלמסחר של  

  השותפותלאחר התקיימות תנאי זה. בכוונת    בסמוךותבוצע  "(,  יחידות המימוש"

חר פרסום  לבורסה בבקשה לרשום את יחידות המימוש למסחר, בסמוך לא לפנות  

 .דוח זה

 RSU-תנאי יחידות ה  (ו)

   מחיר המימוש (1)

ניתנת למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, ללא   RSU כל יחידת

ועמידה ביעדי    (Vesting)  מחיר מימוש, ובכפוף לתום תקופת גיבוש הזכאות

השתתפות  מחיר   להלןיחידת  יחידות    .כמפורט  את  תראה  השותפות 

השותפות   של  הההשתתפות  מיחידות  לניצע,    RSU-שתנבענה  המוצעות 

 בתמורה לעבודתו, כמונפקות ונפרעות במלואן. 

 תקופת גיבוש הזכאות ומועד פקיעה (2)

ה  תנאים    RSU-יחידות  שני  התקיימו  בו  במועד  מנות  בשלוש  תבשלנה 

מצטברים: )א( העסקה רצופה של הניצע על ידי השותפות ו/או תאגיד קשור  

הכהונלתקופה   תחילת  והעסקה  תקופת"להלן:  )  הממועד  עמידה  )ב(  -"(; 
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אשר  ,  אביב בע"מ-מחיר יחידת ההשתתפות בבורסה לניירות ערך בתל ביעד  

שוק תנאי  בעמודת  המופיעים  מהמחירים  יפחת  מחיר    לא  שלהלן.  בטבלה 

יחידת   של  הסגירה  יהיה ממוצע שערי  זה  תנאי  לצורך  יחידת ההשתתפות 

במהלך   השותפות  של  עמידה    30השתתפות  בבורסה.  רצופים  מסחר  ימי 

  לא אם  בפרמטר תנאי שוק תיבחן רק לאחר עמידה בפרמטר תקופת העסקה.  

-חידות ההתקיימו התנאים כאמור עד למועד שנקבע לגבי כל מנה תפקענה י

RSU .באותה מנה ללא תמורה  

 ( שיוענקו: RSUתנאי ההבשלה של יחידות )  להלן

שיעור  
- מיחידות ה

RSU 

כמות 
יחידות  

 השתתפות

תקופת העסקה 
 מינימלית  

תנאי  
 שוק

מנה  
 ראשונה 

חודשים לאחר   18 120,667 33.33%
  תחילת מועד

 הכהונה 

21.18  
 ש"ח 

מנה  
 שניה 

חודשים לאחר   30 120,667 33.33%
  תחילת מועד

 הכהונה 

22.95  
 ש"ח 

מנה  
 שלישית 

חודשים לאחר    48 120,666 33.33%
  תחילת מועד

 הכהונה 

24.71  
 ש"ח  

 

   "(.הקובע היום)להלן: " 2022בינואר,  1מועד תחילת הכהונה הינו יום 

חודשים ממועד תקופת ההעסקה   ושישה שלושיםאורך חיי כל מנה יהיה עד 

 לאחר מועד זה היחידות תפקענה. המינימלית הקבועה לכל מנה.

ה יחידות  כי  כלשהי המוקנית    RSU-יובהר,  זכות  בהן  לא תקננה למחזיק 

לרבות זכות ההצבעה, טרם מימושן ליחידות   למחזיקי יחידות ההשתתפות,

השתתפות, למעט במקרה שבו תחליט השותפות לחלק דיבידנד, שאז תחול  

 פורטת להלן. ההתאמה המ הוראת

  RSU, אשר הינם זהים וללא שינוי מתנאי יחידות  RSU-יתר תנאי יחידות ה 

מפורטים   בשותפות,  כה  עד  שנעשו  פרטיות אחרות  הוקצו בהקצאות  אשר 

 לדוח זימון זה. 'א כנספח

 המוקצים למנכ"ל  RSU  -השווי ההוגן של ה (ז)

במועד אישור הדירקטוריון נאמד באמצעות סימולציית    RSU  -ההוגן של ה  השווי 

בינואר,    24מונטה קרלו. מחיר יחידת ההשתתפות ששימש לחישוב המחיר ליום  

שנתית  17.65שהיה    2022 תנודתיות  סיכון  ריבית  טווח.  60.8%  -ש"ח.    - חסרת 

 :0%- דיבידנד תשואת.  1.21%-0.2%

 "ח.  ש  RSU-  15.28כלכלי של כל  שווי - ראשונה מנה .1

 "ח.  ש RSU- 15.20שווי כלכלי של כל  -שנייה  מנה .2

 "ח.  ש  RSU-  15.18שווי כלכלי של כל  -שלישית מנה .3

 תמורת ניירות הערך והדרך שבה נקבעה  (ח)

ניירות הערך המוצעים מוענקים לניצע ללא תמורה והינם חלק מתנאי התגמול  

 לניצע בגין העסקתו כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות. 
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  של  ערך  ניירות  של  למכירה  או  לרכישהצד להם בנוגע    הניצעים  אשר  הסכמים (ט)

 השותפות 

, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה,  השותפותידיעת    למיטב

קיימים   בכתב    כללא  מחזיק  אוהסכמים,  לבין  הניצע  בין  פה,  אחרים  בעל  ים 

לבין אחרים, בנוגע לרכישה או מכירה  בניירות הערך של השותפות, או בין הניצע  

 של ניירות הערך של השותפות או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

 פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים   (י)

)פ  ערך  ניירות  ותקנות  ערך  ניירות  חוק  פי  על  מגבלות  הניצע תחולנה  רטים  על 

, בנוסף למגבלות מכוח הוראות  2000-ג לחוק(, התש"ס15א עד 15לעניין סעיפים 

 המס החלות ותקופת ההבשלה כמפורט לעיל.  

 יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה  .8

היחס המקסימלי בין הרכיב הקבוע )כולל הטבות ותנאים נלווים( לבין הרכיב המשתנה  

   ..850והינו    4על לא עולה  מר קורנהאוזרבתנאי התגמול של 

יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי חתימה/שימור/בונוס חד פעמי  

ממימוש   הנובעת  המקסימאלית  ההטבה  תקרת  את  או  שמסולק  מיוחד  הוני  תגמול 

 במזומן.  

 פירוט טבלאי .9

קורנהאוזר   להלן  מר  זכאי  יהיה  להם  התגמולים  של  טבלאי  התנאים    פירוט  פי  על 

ערך  ניירות  לתקנות  השישית  התוספת  להוראות  בהתאם  לעיל,  זה  בדוח  המפורטים 

ומיידיים(, התש"ל הדוחות, במונחי העלות השנתית לשותפות    1970-)דוחות תקופתיים 

 )באלפי ש"ח( )הנתונים מוצגים במונחים שנתיים מלאים(:

בגין    רכב,כולל     (1) הפרשה  כולל  לא  נלווים.  ותנאים  הטבות  לאומי,  לביטוח  הפרשות 

 תקופת הודעה מוקדמת.  

 

   יחס בין עלות תנאי כהונה והעסקה המוצעים לבין עלות השכר החציונית והממוצעת  .10

קורנהאוזר  היחס מר  של  המוצעים  והעסקה  כהונה  תנאי  עלות  עלות השכר   שבין  לבין 

 בהתאמה.  ,322.1%-ו  442.1%הינו החציונית והממוצעת של יתר עובדי השותפות, 

 

 קורנהאוזר שבה נקבעה עלות תנאי כהונה והעסקה המוצעים למר  הדרך .11

 התמורה נקבעה באמצעות קיום משא ומתן בין הנהלת השותפות לבין מר קורנהאוזר. 

 

כמנכ"ל השותף אשר כיהן  תנאי הכהונה וההעסקה של מר חנן רייכמן,  נתונים אודות   .12

 לפני מר קורנהאוזר  הכללי

שכרו של מר חנן רייכמן, אשר כיהן כמנכ"ל השותף   בגין  מעביד  בעלות  נשא  הכללי  השותף

)עבור היקף משרה של    אלפי ש"ח לחודש  110, בהיקף של  2022בינואר    1הכללי עד ליום  

 
 הניתנות להמרה ליחידות השתתפות.   RSUשיעור ההחזקה לא כולל יחידות   6

  אחרים תגמולים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד שם
 משרה 

שיעור 
החזקה  

בהון  
 6התאגיד

 מענק  ( 1)שכר
תשלום  
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ

 עמלה
דמי   ריבית 

 סה"כ אחר  שכירות

עמית  
 2,989 - - - - - - 1,377 - 1,612 0.48% 100% מנכ"ל קורנהאוזר
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, וזאת בהתאם (80%-סיפק שירותי מנכ"ל בהיקף משרה של כ  2020; בשנת  50%לפחות  

השותפות,   לשותפות    במסגרתולהסכם  וייעוץ  ניהול  שירותי  מספק  הכללי  השותף 

  אודותים  פנוסמר חנן רייכמן. לפרטים    תלרבו,  בעלי המניות של השותף הכלליבאמצעות  

,  הכללי  השותף"ל  כמנכ  בתפקידו   רייכמן  חנן  מר  זכאי  היה  להם  והעסקה  ונהההכ  תנאי

  26  ביום   פורסם  אשר  2020  לשנת   השותפות  של  התקופתי  דוח פרק ד' לל   21  תקנה  ראו

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח בדרך של 048372-01-2021:  מספר )אסמכתא    2021  במרץ

 הפניה.  

 

קורנהאוזר   2.2.8 מר  של  והעסקתו  כהונתו  תנאי  לאישור  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  נימוקי 

   :כמנכ"ל

קורנהאוזר  .1 מר  של  והעסקתו  כהונתו  לכישוריו,   תנאי  לב  בשים  היתר,  בין  אושרו, 

מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, היכרותו עם השותפות ותרומתו לשותפות,  

לרווחיה ויציבותה במסגרת תפקידו כסמנכ"ל הכספים של השותפות מעת הקמתה. זאת 

יעדיה,    מצבה הכספי,שווי השותפות, היקף נכסיה ופעילותה ואופי הפעילות,  בשים לב ל

 האתגרים הניצבים בפניה ומורכבות תפקיד המנכ"ל.  

האתגרים  .2 אחריותו,  תחומי  קורנהאוזר,  מר  של  תפקידו  היקף  בחשבון  נלקחו  כן  כמו 

הקמתה,  ממועד  החל  בשותפות  העסקתו  תקופת  וכן  תפקידו  במסגרת  בפניו  הניצבים 

ודמים שנחתמו  במסגרת הסכמי שכר ק מר קורנהאוזרלבשים לב להיקף התגמול שניתן ו

 עימו. 

כישוריו,   .3 לאור  קורנהאוזר  מר  את  לשמר  השותפות  של  הצורך  בחשבון  נלקח  בנוסף, 

ניסיונו, הידע שלו ומומחיותו הייחודית, אשר תרמו רבות לקידום, פיתוח נכסי השותפות 

ועסקיות   פיננסיות  יכולות  הפגנת  תוך  תפקידו  מילוי  תוך  וזאת  פעילותה,  ולהרחבת 

 .ייחודית ומאתגרתמעולות בסביבה 

את  .4 להגשים  ראויים  תמריצים  קורנהאוזר  למר  לתת  נועדו  המוצעים  התגמול  תנאי 

היעדים האסטרטגיים של השותפות, להוביל לצמיחתה של השותפות ולהשיא את רווחיה  

 וערכה עבור מחזיקי יחידות ההשתתפות שלה.  

עלות העסקה שנתית,  חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו נתונים השוואתיים בדבר   .5

בענף   דומות  ציבוריות  בחברות  מנכ"לים  של  השונים,  התגמול  לרכיבי  התייחסות  תוך 

קורנהאוזר   למר  המוצעים  והעסקה  הכהונה  תנאי  כי  ונמצא  וגז,  נפט  וחיפושי  אנרגיה 

 סבירים ותואמים את תנאי ההעסקה המקובלים.  

ועד .6 חברי  וההעסקה,  הכהונה  תנאי  את  לאשר  בבואם  והדירקטוריון  בנוסף,  התגמול  ת 

ב המשתנים  לרכיבים  הקבועים  הרכיבים  בין  היחס  את  התגמול,  בחנו  בהתאם תנאי 

 לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות התגמול, וקבעו כי יחס זה הינו ראוי וסביר.  

כהונתו   .7 תנאי  עלות  בין  היחס  את  בחנו  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  חברי  כן,  כמו 

לבין עלות השכר הממוצעת והחציונית בשותפות וכן תנאי  ר  מר קורנהאוזוהעסקתו של  

ועדת  חברי  הכללי.  ובשותף  בשותפות  הנוספים  המשרה  נושאי  של  הקיימים  ההעסקה 

התגמול והדירקטוריון סבורים שהיחס האמור הינו סביר והוגן, הולם את המקובל ולא  

 צפויה השפעה לרעה על יחסי העבודה בשותפות. 

 ההעסקה תואמים למדיניות התגמול של השותפות.  תנאי הסכם הכהונה ו .8
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בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים שנשקלו, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי  .9

הינם סבירים, ראויים והוגנים, וכן    מר קורנהאוזרלתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים  

 משקפים את טובת השותפות. 

 : שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון בהחלטה 2.2.9

  יריב   אסף  ומר "ת(  דב)  אזולאי  עקיבא  מר "צית(,  דחאלדר )-ירון  טלי'  גבבישיבת ועדת התגמול:  

 "צ(.דח)

 מר ,  אלדר  ירון  טלי'  גב,  כץ  יעקב  מר,  וולף  חנן  מר,  תדמורבישיבת הדירקטוריון: מר גדעון  

 . ברק צבי מרו   טוביאס-שדר עירית' גב, יריב אסף מר,  אזולאי עקיבא

 לא לקח חלק בהצבעה לאור קיום עניין אישי בהחלטה המוצעת.   מר קורנהאוזר

ב,  השותפות  ידיעת  למיטב 2.2.10 השליטה  ולבעלי  הלדירקטורים  של  הכללי  אין  שותף    שותפות 

 .אשר הינו מוטב על פי החלטה זו  קורנהאוזר  , למעט למרעניין אישי בהחלטה שעל סדר היום

 

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית קורנהאוזר כמנכ"ל השותף  : " נוסח ההחלטה המוצעת

 . "זימוןהלדוח  2.2הכללי של השותפות, החל ממועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 
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 פרטים כלליים אודות האסיפה 

 מיוחדת ומועדה הקום כינוס האסיפה הכללית מ .3

, הרצליה  12שד' אבא אבן    ,במשרדי השותפות  15:00בשעה    ,2022,  מרץב  9',  דביום  האסיפה תתקיים  

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

 ותיערך באותה השעה ובאותו המקום. ,2022, מרץב 16', ד יוםלהאסיפה הנדחית  

   שעל סדר היום ותההחלט הדרוש לאישורהרוב  .4

הינו רוב קולות  ,  לעיל  2.1  פיםת בסעי ושעל סדר היום המתואר  ותההחלטהרוב הדרוש לצורך אישור   .4.1

  מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי  ,  החלטהבעלי עניין אישי באישור ה

 או  יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

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

הינו רוב קולות  ,  לעיל  2.2  ףשעל סדר היום המתוארת בסעי  הההחלט הרוב הדרוש לצורך אישור   .4.2

  מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

, המשתתפים  חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה

בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון  

 או  קולות הנמנעים;

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

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

 המועד הקובע .5

יום  המועד הקובע לקביעת זכאות מחזיק יחידות השתתפות לעניין הזכות להצביע באסיפה בהתאם הינו  

 "(.המועד הקובע)להלן: " 2022, פברוארב 7', ב

 הצבעה באסיפה  .6

בהחלט  להצביע  רשאים  ההשתתפות  יחידות  לעיל והמפורט  ות מחזיקי  אישי  ת  שלוח  על   ,באופן    , ידי 

 .  או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרה להלן( כתב הצבעהבאמצעות 

 אישור בעלות  .6.1

,  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 

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

 בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.  

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

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

 "(. מערכת ההצבעה האלקטרונית"
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 מינוי שלוח להצבעה  .6.2

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

בשעה    2022,  מרץ ב  7מיום  שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר    48השותפות לפחות  

 כתב המינוי יציין את מספר יחידות ההשתתפות בגינן הוא ניתן. . 15:00

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

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

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

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

 שלוח.  

 אמצעות כתב הצבעה בכתב הצבעה ב .6.3

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

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

 . ההצבעה האמור

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

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 

המועד האחרון  .  11:00בשעה    2022,  מרץב  9קרי,  ,  שעות לפני מועד האסיפה(  4)  הינו עד ארבע ,רשום

( 6שש )ינו עד  , הלהמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות רשום

או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי   09:00בשעה:  2022, מרץב 9קרי,, מועד האסיפהשעות לפני 

  .שעות לפני מועד כינוס האסיפה 12רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על  

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

   .2022, פברוארב 27יום 

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  

 . 2022, מרץב 4
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 מערכת האלקטרוניתהצבעה ב .6.4

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

 אלקטרונית.  הצבעה המחזיק יחידות השתתפות לא רשום להצביע במערכת ה 

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

 .09:00עד השעה  ,2022 מרץב

 הצבעה ביותר מדרך אחת  .6.5

יחידות   מחזיק  מדרךהצביע  ביותר  כאשר    השתתפות  המאוחרת,  הצבעתו  תימנה  כאמור,  אחת 

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

 באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית.

 המניין החוקי  .7

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

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

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  

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

 בסדר היום של האסיפה המקורית.  

 הוספת נושא לסדר היום  .8

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

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

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

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

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

דירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום  המצא    . 2022,  פברוארב   7ליום  עד    :זימון האסיפה, קרי

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

( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי:  7יאוחר משבעה )

פרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי  כי אין בבזאת    מובהר  .2022,  פברוארב  14  יום

 על זימון האסיפה.    שנקבע בהודעה

 מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך .9

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

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

, וכן להורות לשותפות על  בעלי שליטה  לפי תקנות שעל סדר היום    ות ידיעות ומסמכים בקשר להחלט

 תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.  

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

לפני עבו )שיחול לא  )3ר שלושה  וחמישה  יאוחר משלושים  ולא  ימי עסקים  פרסום  35(  ימים ממועד   )

 התיקון לדוח העסקה.  
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 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה. 

 עיון במסמכים .10

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 

, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן  ותהאמור  ותהמיידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלט

"ד מרים  עועד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם  , הרצליה פיתוח, בימים א'  12

 . , וזאת עד למועד כינוס האסיפה3237465-073בטלפון   דיצר, עורכת דין בשותפות,

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 הדירקטוריון "ר יו,  תדמור גדעון ע"י 

 "ל ומנכ  דירקטורעמית קורנהאוזר, 
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 ' אנספח 

 המוצעות לאישור להענקה למר עמית קורנהאוזר   RSU-המשך תנאי יחידות ה 

   RSU-הוראות בדבר האצת תקופות הבשלת יחידות ה (1)

של   הכללי  השותף  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  לאישור  בכפוף  הכללי,  השותף  ו/או  השותפות 

בשותפות(,    םרשאיהשותפות,   שליטה  שינוי  של  במקרה  )לרבות  מסוימות  נסיבות  כי  להחליט, 

אשר טרם הבשילו, כולן או חלקן, ובכפוף    RSU-מצדיקות האצה של תקופת ההבשלה של יחידות ה

 לחוק.  

,  בשותפות  שליטה  העברתבמקרה של  מבלי לגרוע מהאמור ועל אף תנאי ההבשלה המנויים לעיל,  

שהוקצו להם, כולל אלו שטרם הסתיימה    RSU-מיחידות ה 50%לממש  של הניצע ותתגבש זכאות 

לגביה גיבוש הזכאות  ב  םתקופת  למועד העברת השליטה  ה .  שותפותבסמוך  אשר   RSU-יחידות 

למימוש החל ממועד גיבוש הזכאות כאמור ועד    יםניתנ   יהיו זכאות הניצע לגביהם התגבשה כאמור  

 .  למועד הפקיעה המצוין בכתב ההענקה

תתגבש בהתאם למועדי הזכאות של    לו שהוקצו    RSU-יחידות השל הניצע למימוש יתרת    וותזכא

אשר    RSU-יחידות ה.  שותפותובכל מקרה בתום שנה ממועד העברת השליטה ב  RSUן יחידות  אות

למימוש החל ממועד גיבוש הזכאות כאמור ועד    יםניתנ   יהיו זכאות הניצע לגביהם התגבשה כאמור  

 .  למועד הפקיעה המצוין בכתב ההענקה

עקב  ו/או תאגיד קשור )לפי העניין(    שותפותבנוסף, במקרה של סיום התקשרות בין הניצע לבין ה

, בתקופה של שנה לאחר מועד  )אך למעט במקרים של סיום העסקה במקרה של עילה(  פיטורין

יחידות ה,  ותשותפ העברת השליטה ב   RSU-זכאותו של הניצע לממש את כל המנות הבאות של 

)ככל שתהא( לאחר סיום יחסי עובד  והניצע יהיה זכאי  -שעתידות להתגבש  מעביד כאמור תואץ 

 עיל. הכלולות בכל המנות כאמור במהלך התקופה הנקובה ל RSU-לממש את כל יחידות ה 

 התנאי של מחיר יחידות ההשתתפות נשאר בעינו.   –בכל המקרים שלעיל 

  שמיד   השותפות   של   ערך  ניירות  של   העברה  או  הקצאה  משמעה "  שליטה  העברת , " זה  סעיף  לעניין 

"השותפות  של  הכללי  בשותף  השליטה  תשתנה  לאחריה בחוק    לעניין"  שליטה.  כמשמעותה  זה 

   ניירות ערך.

 הוראות התאמה   (2)

 חלוקת רווחים 

שלה,   ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  לכל  במזומן  רווחים  לחלק  השותפות  תחליט  שבו  במקרה 

אך    RSU-הוהתאריך הקובע את הזכות לקבלת חלוקת הרווחים יחול לאחר מועד הקצאת יחידות  

 Equivalent) "יהיה זכאי לקבלת סכום "שווה דיבידנד RSU לפני מועד הבשלתן, הניצע של יחידות

Dividend)     יחידות  אשר החזיק  לו  לניצע  משולם  שהיה  שחולקו  הרווחים  לסכום  שווה  הינו 

 .שבידיו במועד חלוקת הרווחים RSU-ההשתתפות במספר השווה למספר יחידות  

 הנפקת זכויות 

ידי    במקרה על  זכויות  הנפקת  ההשתתפותל  השותפות של  יחידות  יחידות  ,  מחזיקי  מספר 
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, לפי העניין, יותאם בהתאם למרכיב ההטבה של  RSUההשתתפות הנובעות מהבשלה של יחידות  

הזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידת ההשתתפות בבורסה ביום המסחר  

זכויות".   "אקס  ההשתתפות  יחידת  של  הבסיס  שער  לבין  ה"אקס"  יום  שלפני  מנגנון  האחרון 

 ארה"ב.במועסק  והאמור לא יחול על ניצע שהינ  ההתאמה

 פיצול או איחוד הון 

או כל אירוע הוני תאגידי בעל  בכל מקרה של פיצול או איחוד הון יחידות השתתפות של השותפות,  

השותפות תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול  אופי דומה באופן מהותי,  

- במסגרת התוכנית ביחס למספר יחידות ההשתתפות נשוא יחידות ה  או הגדלת זכויותיו של ניצע

RSU  .שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו 

 עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני 

ו/או יחידות    RSU- בכל מקרה של עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני אחר של השותפות, יחידות ה

ו ו/או יימכרו ו/או יוחלפו ו/או יומרו תמורת מזומן  ההשתתפות, אשר הוקצו על פי התוכנית יבוטל

יחידות השתתפות חליפיות בשותפות או בתאגיד האחר, לפי העניין, או  /RSUו/או תמורת יחידות 

דירקטוריון   של  המוחלט  דעתו  שיקול  לפי  והכל  אחרת  התאמה  כל  אליהם  בהתייחס  תתבצע 

 השותפות, בכפוף לאישורים על פי דין. 

יחידת   שברי  להקצות  השותפות  תידרש  לעיל,  המפורטת  מהתאמה  כתוצאה  בו  מקרה  בכל 

ההשתתפות   יחידות  ומספר  כאמור,  השתתפות,  יחידת  שברי  השותפות  תקצה  לא  השתתפות, 

 שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב )כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה(.  

להוראות   כפוף  זה  בסעיף  כי האמור  בתליובהר  יחידות  -הבורסה  אשר  בורסה אחרת  ובכל  אביב 

 ההשתתפות תיסחרנה בה, כפי שתקבענה מעת לעת. 

 או שירות   העסקה סיום (3)

 כללי   –העסקה  סיום

אם העסקתו או שירותו של ניצע בשותפות תסתיים מכל סיבה, למעט בשל מוות או נכות או בשל  

יחידות   בגין  המימוש  יחידות  להלן,  כהגדרתה  התוכנית,    RSUעילה  במסגרת  עבורו  שהוקצו 

ושהזכאות לקבלן התגבשה, תהיינה שייכות לניצע ולא תפקענה כתוצאה מסיום העסקה. זכאות  

 שהוקצו לטובתו תפקע. RSUת הניצע ליתר יחידו

 נכות   או מוות בשל  העסקה סיום

כתוצאה  או תאגיד קשור  של הניצע עם השותפות  או השירותים  במקרה של סיום יחסי העבודה  

מנכות )כאשר הגדרת ניצע כסובל מנכות תיעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל התוכנית(, או  

, במשך תקופה  בזמן ההתקשרות עם השותפות או תאגיד קשור  במקרה של פטירה חו"ח של ניצע

)א(   מבין  במוקדם  תום   12שתסתיים  )ב(  או  או הפטירה כאמור,  הנכות  אירוע  חודשים מקרות 

"( יהיה הניצע או יורשיו, לפי העניין,  התקופה הנוספת)לפי העניין( )להלן: "  RSUתקופת יחידת  

שהיו בשלות בתום התקופה הנוספת על    RSUדות  זכאי לקבל את יחידות ההשתתפות מכוח יחי

הניצע )תוך התחשבות בתקופה הנוספת לצורך בחינת העמידה בקריטריונים הנוגעים לזמן    ידי 

ככל   הנוספת,  התקופה  במהלך  שהתקיימו  הביצוע  ביעדי  התחשבות  תוך  וכן  ההבשלה  בתקופת 

קע במועד סיום יחסי העבודה.  שהוקצו לטובת הניצע תפ  RSU-ה. הזכאות ליתר יחידות  שיתקיימו(

במקרה של העברת יחידות השתתפות ליורשי הניצע, יחולו על היורשים הוראות המיסוי על פי כל  
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 דין. 

 העסקה או שירות בעילה  סיום

, לרבות הוראות בדבר ביטול  RSU-מנהל התוכנית יהיה רשאי לקבוע הגבלות על מימוש יחידות ה 

הבשילו ובין אם לאו, שהוענקו לניצע אם העסקתו או שירותו  , בין אם  RSU-הענקה של יחידות ה

 תסתיים בעילה.   בשותפות

 מימוש  על מגבלות (4)

ביום הקובע להצעה בדרך    RSUמובהר, כי לא יוקצו יחידות השתתפות כתוצאה מהבשלת יחידות  

)כל אחד מהנ"ל יקרא:   דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון  של זכויות, לחלוקת 

"(. כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע שותפות חל לפני היום הקובע  שותפות אירוע"

יחידות   הקצאת  על  כאמור.  האקס"  ב"יום  הקצאה  או  המרה  תבוצע  לא  שותפות,  אירוע  של 

 תחולנה המגבלות הקבועות בתקנון הבורסה.  RSUהשתתפות נשוא יחידות 

 הוראות בדבר חסימה של יחידות השתתפות (5)

לפקודה, לבקשת החתמים בעת הצעת ניירות    102ת החסימה המוכתבת על ידי סעיף  בנוסף לתקופ

ערך של השותפות לציבור, רשאי מנהל התוכנית להחליט, כי יחידות ההשתתפות שהוקצו מכוח  

ימים, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיומלץ על    180של עד    Lock Upהתוכנית יהיו כפופות לתקופת  

 הניצע למכור יחידות השתתפות אלו.    הלכה לא יורשידי הדירקטוריון, במה 

יצוין כי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, על המחזיקים ביחידות השתתפות תחולנה הוראות הדין  

הנוגעות לאיסור על שימוש במידע פנים. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע מעת לעת מגבלות כלליות  

עובדי השותפות ותאגיד קשור, לרבות הניצע )על  בין היתר  Black out, בדבר תקופות החשכה   ,)

בסמוך לתום תקופה של רבעון קלנדרי ועד לפרסום הדוחות הכספיים של השותפות בגינו ובמקרים  

 בהם קיים מידע פנים בשותפות, שבמהלכן הם לא יורשו למכור יחידות השתתפות. 

 בהעסקה מיוחדות זכויות העדר (6)

כלשהי   זכות  לניצע  להעניק  כדי  בו  יש  דבר אשר  פיה  על  או בהקצאה  בהענקה  או  בתוכנית  אין 

ו/או   העסקה  כדי    כהונה להמשך  בו  שיש  או  קשור,  בתאגיד  ו/או  בשותפות  שירותים  מתן  ו/או 

את   לסיים  קשור  התאגיד  או  השותפות  לזכות  כלשהי  בצורה  לגרוע  ו/או  להפריע 

בכ הניצע  העסקת/כהונת/מתן  העסקת/כהונת/שירותי  תנאי  את  לשנות  כדי  בו  שיש  או  עת  ל 

 השירותים של הניצע, ובכלל זה להגדיל או להפחית את השכר ו/או כל תגמול אחר אשר ניתן לניצע. 

 RSU-ה על העברת יחידות  הגבלות (7)

,  RSU-ה לא ניתן למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, לעקל או לעשות כל פעולה אחרת ביחידות  

  שלישי  לצד  RSU-יחידות ה  את  יעביר  לא)ככל שיהיה(    הנאמןאלא על פי צוואה או חוקי ירושה.  

 . התכנית  ממנהל שיקבל להוראות בהתאם  למעט,  הניצע לרבות, כלשהו

 השתתפות יחידות כמחזיק זכויות (8)

שוות בזכויותיהן    RSUעם הקצאתן, תהיינה יחידות ההשתתפות שהוקצו תחת הבשלת יחידות  

ועניין  ליחידות ההשתתפות של השותפות  או    חלוקת רווחיםזכאיות לכל  , והן תהיינה  לכל דבר 

או  יחידות ההשתתפות    הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום הקצאת

לא תקננה למחזיק בהן זכות כלשהי המוקנית למחזיק יחידות השתתפות,    RSUיחידות    לאחריו.

 לרבות זכות הצבעה, טרם הבשלתן ליחידות השתתפות. 
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בכל מקרה בו יהיה זכאי הניצע לקבלת זכויות ו/או כל זכות אחרת המוקנית לניצע מכח יחידות  

קובע לחלוקת הזכויות  "(, בהתאם להוראות התוכנית, ובמועד ההזכויות הנוספות)להלן: "  RSU-ה

ו/או יחידות ההשתתפות הוחזקו בידי הנאמן, יועברו הזכויות הנוספות )אם וככל   RSUיחידות  

הזכויות   וכל  שיחול,  וככל  אם  דין,  כל  פי  על  במקור  מס  ינכה  אשר  הנאמן,  לידי  כאלה(  שיהיו 

הנוספות יוקצו לנאמן לטובת הניצע ויוחזקו על ידי הנאמן לפחות עד תום תקופת החסימה של  

חידות ההשתתפות אשר בגינן הוקצו הזכויות ותנאי מסלול המס יחולו על  ו/או י  RSUהיחידות  

 זכויות נוספות אלה.  

בכל מקרה בו תחלק השותפות רווחים במזומן ובמועד הקובע לחלוקת הרווחים החזיק הנאמן  

הרווחים חלוקת  את  השותפות  תשלם  הניצע,  בעבור  השתתפות  יחידות    יחידות  בגין  לנאמן 

ה כאמור.  הרווחיםההשתתפות  חלוקת  את  שיקבל  בעד    נאמן  כאמור  ההשתתפות  יחידות  בגין 

ויעביר את חלוקת הרווחיםה נוכה,  וטרם  וככל שחל  ינכה מס, אם  יחידת    ניצע  כל  שקיבל בעד 

השתתפות לניצע שהיא מוחזקת עבורו, בהתאם להוראות מנהל התוכנית, בכפוף להוראת הדין,  

 ם להנחיות רשויות המס. ובהתא  102ולכללי סעיף   102לתנאי סעיף  

יחידות המימוש או יחידות ההשתתפות שהבשילו תירשמנה על שם החברה לרישומים על שמה  

 רשומות יחידות ההשתתפות של השותפות. 

 מיסוי (9)

ככלל, וכללי    ת מס הכנסה פקוד דרישות    כלאחר    ותמלא , תפורש כפופה  התוכניתפי הוראותיה,    על

 בפרט, וכל אישור בכתב מאת רשויות המס בישראל.  102סעיף 

השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר, כתוצאה מהענקה או הקצאה של    כל

ו/או יחידות השתתפות )או כל נייר ערך אחר שיוקצה על פי התוכנית( על ידי או    RSU-היחידות  

עבור הניצע, ישולמו על ידי הניצע. הניצע ישפה את השותפות ו/או את הנאמן, ויפטור אותם מכל  

  RSUאחריות לכל תשלום מס או כל קנס, ריבית או הצמדה. אם השותפות תבחר להקצות יחידות  

האמורות,    RSU-הכנסת עבודה ללא נאמן, ואם לפני מימוש חלק או כל יחידות  לפי תנאי מסלול ה

לפי העניין, הניצע יפסיק להיות עובד, נותן שירותים, נושא משרה או דירקטור של השותפות או  

החוק,   פי  על  הנדרשת  אחרת  בטוחה  כל  או  ערבות  השותפות  בידי  יפקיד  הניצע  קשור,  תאגיד 

 להבטחת תשלום המס המתאים.

 הוראות לעניין מסלולי הקצאה באמצעות נאמן (10)

במסלול רווח הון    הכנסה  מס   לפקודת   102  סעיף  הוראות   תחולנה   ישראליים  לניצעים   ההקצאה   על

  קצאהחודשים ממועד הה  24תהיה    RSU- הבאמצעות נאמן. תקופת ההחזקה בנאמנות של יחידות  

"(.  החסימה  תקופת)להלן: "  102  לסעיף  תיקון   בכל  שייקבע  כפי,  שונה  במשך  או,  הניצע  עבור  לנאמן

תקופת החסימה ותקופת ההבשלה )כמפורט לעיל( יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך הן אינן מהוות  

 המוענקות.  RSU- תחליף אחת לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי ליחידות ה

, ניצע לא יוכל לקבל מהנאמן  102ולכללי סעיף    102במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף  

ו/או יחידות השתתפות המוחזקות על ידי הנאמן אשר הוענקו ו/או מומשו לפי תכנית    RSUיחידות  

- ו/או יחידות השתתפות כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא ביחידות ה  RSUזו, למכור יחידות  

RSU  או ביחידות השתתפות כאמור, לרבות לאחר הבשלתן, למעט אם נתקבל אישור מתאים  /ו

  RSU-לפקודה לגבי יחידות ה  102מרשויות המס, לרבות אישור להמשך חלות הפטור לפי סעיף  

- ו/או יחידות ההשתתפות האמורות. אם ניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן את יחידות ה
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RSU  ישלם הניצע את    (,"הפרה)להלן: " ות כאמור לפני מועד תום התקופהו/או יחידות ההשתתפ

כל המיסים  102לכללי סעיף    7כל המיסים הנדרשים לתשלום עקב ההפרה לפי סעיף   . עד אשר 

לפי סעיף   ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או  102לכללי סעיף    7ישולמו  זכויות כאמור אינן   ,

 .  י כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מיידי או עתידימשכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפו

  לפי תכנית זו   שהוקצויחידות השתתפות  ו/או    RSU- יחידות השל חלוקת זכויות, מכוח    במקרה

הזכויות הנוספות יוקצו    (,לעילטופל כאמור  תש  יחידות ההשתתפות   לבעלי   חלוקת רווחים  למעט)

לנאמן לטובת הניצע ויוחזקו על ידי הנאמן עד מועד תום התקופה המקורי של הזכויות אשר בגינן  

 הוקצו הזכויות הנוספות ותנאי מסלולי המס של סעיף קטן זה יחולו על זכויות נוספות אלה. 

 במקור  מס ניכוי (11)

ו/או   הנאמן )לרבות באמצעות ניכוי מס  בכל עת שנדרש תשלום מס מאת הניצע ו/או השותפות 

ו/או עם כל זכות שתנבע מהם ו/או בקשר עם התכנית, השותפות    RSU- במקור( בקשר עם יחידות ה

לדרוש מאת הניצע סכום המספיק לכיסוי כל דרישת תשלום מס כאמור    רשאיםו/או הנאמן יהיו  

ובכל אירוע בו יחידות השתתפות ו/או כל נכס אחר מועברים לכל גורם שהוא, יהיה לשותפות ו/או  

לנאמן הזכות לדרוש מהניצע להעביר סכום כסף המספיק למלא כל דרישת תשלום מס, ואם סכום  

לנאמן, יהיה לנאמן )גם עבור השותפות( הזכות להחזיק לעכב או    זה לא יועבר במועד, לשותפות או

לקזז את יחידות ההשתתפות או כל נכס כאמור )כולם או חלקם( עד להעברת התשלום האמור על  

ידי הניצע, ובכלל זה למכור את יחידות ההשתתפות או כל נכס כאמור, כולו או חלקו, ולהחזיק  

רת התשלום האמור על ידי הניצע ו/או לנכות במקור את  ו/או לעכב את תמורת המכירה עד להעב

 אותו מתמורת המכירה.תשלום המס כאמור ו/או לקזז 

 



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

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

 חלק ראשון 

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

 מיוחדת. אסיפה  : סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

אבא אבן  ברח'    השותפותבמשרדי    15:00בשעה    2022במרץ,    9,  'דתיערך ביום  ש  מיוחדת אסיפה כללית  

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

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

 :אישור החזר הוצאות בגין העתקת מקום מגורים למר חנן וולף 3.1

בשותפות, בגין העתקת מקום   וולף, מבעלי השותף הכללי ונושא משרהאישור החזר הוצאות למר חנן  

וכפי   ביוסטון  שהייתו  במהלך  לו  ששולם  ההוצאות  להחזר  דומה  בהיקף  אירופה,  למערב  מגוריו 

 שהוצגו בדוחות התקופתיים של השותפות, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותפות.  

למר חנן וולף החזר הוצאות בגין העתקת מקום   לאשר""(: 1החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"

 " לדוח הזימון. 2.1מגוריו למערב אירופה, בהתאם למדיניות התגמול של השותפות וכמפורט בסעיף 

 : אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל השותף הכללי, מר עמית קורנהאוזר 3.2

מר  אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל השותף הכללי של השותפות, מר עמית קורנהאוזר )להלן: "

 "( בהתאם למדיניות התגמול של השותפות.  קורנהאוזר

 "( המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  וה   לאשר"(:  2החלטה  כהונתו  תנאי  עמית  את  מר  של  עסקתו 

קורנהאוזר כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, החל ממועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף  

 . "זימון הלדוח  2.2

 : 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 אבן  ההאמור  הועותק מכל מסמך הנוגע להחלט

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 073-3237465בטלפון  דין בשותפות,  

 . היום

 :באסיפה בנושא שעל סדר היום החלטהרוב הדרוש לקבלת הה  .5

מס'    5.2 החלטה  אישור  לצורך  הדרוש  ובלבד    הינו  1הרוב  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  קולות  רוב 

   שיתקיים אחד מאלה:

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

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות  ,  החלטהעניין אישי באישור ה

 או ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;



מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק )א( לא יעלה    בהצבעהסך קולות המתנגדים   (ב)

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

מס'  הר   5.3 החלטה  אישור  לצורך  הדרוש  ובלבד  הינו    2וב  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  קולות  רוב 

   שיתקיים אחד מאלה:

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

בהצבעה;  , המשתתפים  השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה

קולות   בחשבון  יובאו  לא  האמורים  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של  הקולות  כלל  במניין 

 או  הנמנעים;

מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק )א( לא יעלה    בהצבעהסך קולות המתנגדים   (ב)

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

 :זיק יחידת השתתפותמחציון זיקה של  .6

פי הוראות    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

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

 . החלטהההקולות לעניין  הצבעתו במניין

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

 כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. 

 תוקף כתב ההצבעה: .7

 המסמכים הבאים:לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו  

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"

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

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

 . 09:00בשעה:  2022במרץ,  9קרי: , האסיפה

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

   .11:00בשעה  2022במרץ,  9קרי: , מועד האסיפה

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

 

 

 
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



   הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: .8

, עד השעה  2022במרץ,    9קרי:    ,שעות לפני מועד כינוס האסיפה  6מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל  

לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת  מחזיק יחידות השתתפות    .09:00

 עד מועד נעילת המערכת כאמור.  

  למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: השותפותמען  .9

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

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

 .  2022בפברואר,   27 עד ליום  קרי( ימים לפני מועד האסיפה, 10עד עשרה )

   להודעות העמדה: דירקטוריון השותף הכלליהמועד האחרון להמצאת תגובת  .11

   .2022במרץ,  4עד 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  

ו  "( את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה א חבר הבורסה" להלן:  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

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

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.  בי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמד תשלום; הודעת מחזיק יחידות השתתפות לעניין כת

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  

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

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

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

) כמות יחידות ההשתתפות המהווה חמישה אחו   - כ   :( מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות הינה5%זים 

השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות.    יחידות  4,680,121

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

יחידות השתתפות רשומות    3,839,592  - טה בה הינה: כהשלי  י מוחזקות בידי חברת השותף הכללי או בעל

 . 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

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

 .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  5זאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה  בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, ו

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' 

 15:00, בשעה 2022במרץ,  9יום ד',  : מועד האסיפה

 מיוחדת : אסיפה כללית  סוג האסיפה

 2022בפברואר,  7,  '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 )השתתפות    1כהגדרתו בתקנה  "  משקיע  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 

אישור החזר הוצאות בגין העתקת מקום 

 מגורים למר חנן וולף 

     

של   והעסקתו  כהונתו  תנאי  אישור 

עמית   מר  הכללי,  השותף  מנכ"ל 

 קורנהאוזר

     

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

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

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.רק בצירוף צילום תעודת 

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

 

 

 

 חתימה: ________________                                         תאריך: ____________ 

  

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

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


