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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת  

 )"השותפות"( 

           

 2022בנובמבר  3בספטמבר  18

               לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 

 

יוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות משנתית ו  כינוס אסיפה כללית  על  הודעהו  משלים  מיידידוח   הנדון:

 של השותפות 

  ,"(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  בעלי  תקנות  " )להלן:  2001- תקנות 

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

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

המיידי שפרסמה    לדוח   ובהמשך  על  מתכבדת השותפות להודיעוהתקנות על פיו,    "(חוק החברות"להלן:  )

מספר:    2022בספטמבר    18ביום    השותפות "  (118411-01-2022)אסמכתא    אודות"(  המקורי  הדוח)להלן: 

כללית   וזימון אסיפה  )שנתית  של השותפות  יחידות ההשתתפות  של מחזיקי    "(,האסיפה"להלן:  מיוחדת 

שעל סדר יום האסיפה, לאחר דיונים עם    4-3מספר    יםנושא ב השותפות מודיעה בזאת על עדכונים שנעשו  

 פות, אשר סומנו בהשוואה לדוח המקורי.  שתתפות של השותהגופים מוסדיים הנמנים על מחזיקי יחידות ה

האסיפה  במועד  שינוי  חל  כי  שהאסיפה    יצוין  המפורט   תתכנסכך  פרט    1סעיף  ב  במועד  כי  יובהר  להלן. 

ואין שינוי   ולנוסח שפורסמו בדוח המקורי,  ביחס לפרטים  כל שינוי  להלן אין  זה  לשינויים שסומנו בדוח 

 כדלקמן:במועד הקובע לאסיפה. 

 מקום האסיפה ומועדה .1

אבא    'ד, שבמשרדי השותפות  0051:  בשעה  2202  בנובמבר  14  אוקטוברב  24,  'בהאסיפה תתקיים ביום  

   , הרצליה פיתוח.12אבן 

  סדר יום האסיפההנושאים שעל  .2

ובדיווח הדירקטוריון )ללא    2021לשנת    השותפותדיון בדוחות הכספיים של  והצגה  :  1נושא מספר   2.1

 החלטה( 

ליום    השותפותובדיווח הדירקטוריון על מצב ענייני    2021לשנת    השותפות דיון בדוחות הכספיים של  

, ניתן לעיין בדוחות הכספיים המבוקרים של השותפות המצורפים לדוח התקופתי  2021בדצמבר    31

(  2022-01-027108)אסמכתא מספר:    2022במרץ    20, אשר פורסם ביום  2021של השותפות לשנת  

" לשנת)להלן:  התקופתי  בכתובת  "(,  2021  הדוח  ערך,  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר 

www.magna.isa.gov.il  בתל ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  בע"מ-ובאתר   )להלן:  אביב 

בכתובת  "(הבורסה"  ,www.maya.tase.co.il  נדרשת החלטת ולא  בלבד  ודיון  מובא להצגה  הנושא   .

 מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות בגינו.  
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 ודיווח בדבר שכרו השותפותמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של : 2נושא מספר  2.2

לתקופה    השותפות קוסט, פורר, גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של   מוצע למנות מחדש את

  ון., וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשב השותפותשסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

לדוח הדירקטוריון הנכלל    3.5, ראו סעיף  2021המבקר לשנת    לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון

 . 2021לשנת  התקופתיבדוח 

  לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ":  נוסח ההחלטה המוצעת

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

 . השותפות"

 ובשותף הכללי  בשותפותאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה : 3נושא מספר  2.3

 רקע 2.3.1

התגמול   " הנוכחית  מדיניות  )להלן:  הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  מדיניות  של 

, לתקופה של  טרם הפיכתה לשותפות ציבורית  השותפותידי    על  אומצה"(,  הקודמתהתגמול  

  1. 2017בספטמבר   12, קרי מיום שנים החל מאותו המועד חמש

חמש שנים מאז כניסת מדיניות התגמול הקודמת לתוקף, מביאה השותפות לאישור    בחלוף 

בעיקרה מבוססת על מדיניות התגמול הקודמת בתוספת  , אשר את מדיניות התגמול המוצעת

הנדרשות   כיום  התאמות  שהם  כפי  השותפות  לצרכי  להערכת ובהתאם  הנהלת    בהתאם 

   . "(מדיניות התגמול המוצעת" )להלן: לשלוש השנים הקרובות ,השותפות

התגמול   גובשה  מדיניות  ערכה  בסיוע  המוצעת  אשר  זה,  בנושא  המתמחה  חיצונית  יועצת 

המובא לאישור  והתגמול  המוצעת  ה ביחס לתקרות הכלולות במדיניות התגמול  אעבודת השוו

הכלליביחס   השותף  מטעם  משרה  כמפורט  לנושאי  מס',  היום    4  בנושא  סדר  )להלן:  שעל 

"(. קבוצת ההשוואה כוללת תאגידים מדווחים בבורסה, בעלי מאפיינים  עבודת ההשוואה"

מדיניות התגמול עודכנה לאחר דיונים  כמו כן,  דומים מבחינת תחום הפעילות והיקף הנכסים.  

השותפות.   של  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  על  הנמנים  מוסדיים  גופים    בתהיבישעם 

  במדיניותועדת התגמול  דנה    2022בנובמבר    3ם  ומיו  ,2022  בספטמבר  13  יוםמ  בישיבותיה

את    השפעתה,  לרבות,  המוצעת  התגמול  לשמר  יכולתה  ועל  השותפות  של  יעדיה  השגת  על 

כן בחנה ועדת התגמול את הוגנות מדיניות התגמול  כמו  המשך העסקתם של נושאי המשרה.  

מכלול   את  בחשבון  מביאה  שהיא  תוך  וסביר,  הוגן  תגמול  מבטיחה  שהיא  לוודא  בכדי 

ההשתתפות.   יחידות  בעלי  של  כך  האינטרסים  התגמול  החליטה  לאור  המליץ  לועדת 

סעיף   להוראות  המוצעת בהתאם  מדיניות התגמול  לפקודה.  65לדירקטוריון לאשר את  מה 

טלי ירון אלדר )דח"צית(,  גב'  המר אסף יריב )דח"צ ויו"ר הוועדה(  חברי ועדת התגמול הם  

  משה אבנר אזולאי )דב"ת(.ומר עקיבא 

דירקטוריון  2022בנובמבר    3ביום  ו   2022  בספטמבר  15ביום   של    התכנס  הכללי  השותף 

, דן במדיניות התגמול המוצעת ובהמלצות ועדת התגמול,  "(הדירקטוריון)להלן: "  השותפות

 והחליט לאשר את מדיניות התגמול המוצעת ולהביאה לאישור האסיפה, המזומנת בזאת.

 
למדיניות התגמול    6.2בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, תיקון לסעיף    אושר על ידי אסיפת  2018  ביולי  18ביום  כן,    כמו  1

בפברואר   15 ביום ו( Realocation'"ל ) לחו  מגורים   מקום העתקת  להוצאות  התייחסות תכלול  התגמול שמדיניות  כך הקיימת, 
יחידות ההשתתפות של השותפות, תיקון לסעיף    2021 ידי אסיפת בעלי  ול בהתאם עמדת סגל  למדיניות התגמ   12אושר על 

 בעניין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בשותפות.  (,Best Practiceמדיניות תגמול )   101-21: עמדה משפטית  רשות ניירות ערך 
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לאשר   אישור המוצעת  תגמול  ה מדיניות  את  מוצע  ממועד  החל  שנים  שלוש  של    לתקופה 

לסעיפים   בהתאם  המצורף  65- מד65האסיפה,  בנוסח  לפקודה,  זימון    'אנספח  כמו  לדוח 

 .  האסיפה

  עירית קורנהאוזר,    עמיתת הדירקטוריון: ה"ה  ו הדירקטורים המפורטים להלן השתתפו בישיב

ת הדירקטוריון  ובישיב.  שדר טוביאס, עקיבא משה אבנר אזולאי, טלי ירון אלדר ואסף יריב

 לאישור. חברי הדירקטוריון מקרב אישרו את מדיניות התגמול לא היו מתנגדיםאשר בה 

המוצעת   התגמול  במדיניות  הסעיפים  באישור  אישי  עניין  הדירקטורים  לכל  )א(  כי:  יצוין 

העוסקים בתגמול הדירקטורים וכן בחלקים הכלליים של מדיניות התגמול החלים ביחס לכלל  

בהחלטה המוצעת  עניין אישי    חנן וולףוכץ  יעקב  תדמור,    גדעוןה"ה  ל )ב(    - נושאי המשרה; ו

הצביעו בישיבת דירקטוריון השותף  לא  לאור זאת שהם מוטבים על פיה ולפיכך לא השתתפו ו

זו. להחלטה  ביחס  כי    הכללי  הליצוין  כדירקטור,  שותפות  מנכ"ל  גם  עמית  המכהן  ה"ה 

, ולפיכך  מוטב על פיה  שהואלאור זאת  בהחלטה המוצעת  עניין אישי  יש גם כן    ,קורנהאוזר

   נכח בדיון רק לצורך הצגת הנושא.

  בקביעת   והדירקטוריון התגמול ועדת את שהנחו  העיקריים והנימוקים  ההנחות,  השיקולים 2.3.2

 :המוצעת התגמול  מדיניות

מפורטים בסעיף  ה, בין היתר, בהתאם לשיקולים  נקבעההמוצעת    התגמול  מדיניות 2.3.2.1

אשר  267 החברות,  לחוק  מכוחב)א(  לפקוד 65סעיף    מוחלים  בשינויים  המו   ,

 הכל כמפורט להלן: ו שיקולים ולעקרונות נוספים, ל בהתאם וכןמחויבים, ה

המוצעת   (א) לנושאי  ל  תורמתמדיניות התגמול  וראוי  סביר  יצירת מערך תמריצים 

במאפייני  הכללי  ובשותף  בשותפותהמשרה   היתר,  בין  בהתחשב,  ,  השותפות, 

ניהול הסיכונים של   ,  השותפות  ביעדי,  השותפותבפעילותה העסקית, במדיניות 

 . הכללי  ובשותף  בשותפותוביחסי העבודה  העסקית באסטרטגיה 

תמרוץ  במתן  מסייעת  המוצעת  התגמול  מדיניות (ב) לצורך  נדרשים    שימור  ,כלים 

לתרום  גיוס  ו יוכלו  אשר  ומיומנים,  מוכשרים  את    לשותפותמנהלים  ולהשיא 

 רווחיה בראייה ארוכת טווח.

קשר בין  ויוצרת  התגמול המוצעת נותנת דגש לתגמול מבוסס ביצועים,    מדיניות (ג)

המשרה   נושאי  תגמול  התאמת  תוך  ולביצועיה,  לשותפות  המשרה  נושאי 

תרומתם להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם  ל

 כניות העבודה של השותפות. ולתפקידם ות

התגמול    גיבוש  במסגרת 2.3.2.2 שבין    ןנבחהמוצעת  מדיניות  היחס  התגמול  גם  רכיבי 

. לאחר ביצוע בחינה כאמור,  לסך תנאי הכהונה  רכיבי התגמול המשתניםהקבועים ל

שבין   היחס  כי  בדעה,  הינם  והדירקטוריון  התגמול  לבין    יםהקבוע  יםהרכיב ועדת 

כפי שנקבע במדיניות התגמול, מבטא באופן  סך תנאי הכהונה  להרכיבים המשתנים  

יצירת תמריצים ראויים  ב  הצורך לגבי האיזון הנדרש בין    השותפותת סהולם את תפי

ובין     יחידות  מחזיקישמירה על אינטרס  ב  הצורךומבוססי ביצועים לנושאי משרה 

 .השותפות של ההשתתפות

של    מדיניות   לעדכון  בקשר  הדיונים  במסגרת 2.3.2.3   ועדת  הסתייעו  השותפותהתגמול 

בפני  זה  בנושא  המתמחה   ת חיצוני  צתביוע   והדירקטוריון   התגמול    ההוצג   הוועדה . 
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ההשוואה   והתקרות    ביחס ,  תהחיצוני  צת היוע  נה שהכי עבודת  התגמול  למרכיבי 

  מאפיינים  בעלי  בבורסה   מדווחיםהשונות הכלולות במדיניות, זאת ביחס לתאגידים  

בחנו את    והדירקטוריון   התגמול  ועדת .  והיקף הנכסיםתחום הפעילות    מבחינת  דומים

מדיניות   כי  וקבעו  ההשוואה,  עבודת  לאור  היתר  בין  המוצעת  התגמול  מדיניות 

 התגמול המוצעת הינה סבירה והוגנת.  

וצעת של  מבין עלות ההעסקה המ  היחס  את  בחנו   והדירקטוריון  התגמול  ועדת,  בנוסף 2.3.2.4

נושאי המשרה לבין עלות ההעסקה הכוללת, הממוצעת והחציונית, של כל יתר עובדי  

,  המשרה  נושא   של  תפקידו   באופי   התחשבות  תוך,  וזאת,  הכללי  והשותף   השותפות

 ובשותף  בשותפות   העובדים  בהיקף   וכן  עליו   המוטלת   האחריות  מידת,  בכירותו

בחיהכללי ביצעו  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  האמורים,  .  היחסים  של    סמוךנה 

, וקבעו כי הינם ראויים וסבירים בהתחשב במאפייני  התגמוללמועד אישור מדיניות  

השותפות, תחום העיסוק שלה, היקף ואופי פעילותה ותמהיל כוח האדם המועסק  

 בה, ולא צפויה להיות להם השפעה לרעה על יחסי העבודה בשותפות. 

שהתקבלו   2.3.2.52.3.2.4 הערות  הזימון  לאור  דוח  פרסום  לאחר  מוסדיים  ממשקיעים 

והדירקטוריון לבצע את השינויים  המקורי, ועדת התגמול  כפי    המסומנים  החליטו 

א' לדוח הזימון במדיניות התגמול המצורפת    שעודכנו וכפי שפורטו בסעיף    בנספח 

   . להלן 2.3.3

  כי ,  למסקנה  והדירקטוריון  התגמול ועדת הגיעו,  לעיל האמור יסוד  על 2.3.2.62.3.2.5

  סבירה  היא,  האסיפה  זימון  לדוח  'אנספח  כ מצורפת ה המוצעת,   התגמול מדיניות

  יעדיה,  השותפות  מאפייני  את,  היתר בין ,  ביטוי  לידי   ומביאה  העניין  בנסיבות  וראויה

 . לאשרה לאסיפה ממליצים כן ועל, העסקיות ותוכניותיה

 השינויים העיקריים בין מדיניות התגמול הקיימת לבין מדיניות התגמול המוצעת   2.3.3

,  הקודמת  התגמול  מדיניות   על   בעיקרה  מבוססת   המוצעת  התגמול  מדיניות ,  לעיל  כאמור

 : להלן כמפורט, מועטים והתאמות שינויים למעט

לתמהיל  פי מדיניות התגמול הקיימת ביחס    לא חל שינוי בתמהיל רכיבי התגמול על 2.3.3.1

מדיניות התגמול המוצעת, המבוססת אף היא על רכיבים קבועים ורכיבים משתנים  

מענק פרישה, מענק מיוחד    -הכוללים   מענק שנתי, מענק שימור, מענק הסתגלות, 

 . להלן לעניין תקרות התגמול ההוני( 2.3.3.72.3.3.8)ראו סעיף  ותגמול הוני

 , כמפורט בטבלה להלן:ודשית ברוטו()משכורת ח   נערכו שינויים בתקרת שכר הבסיס 2.3.3.2

עבור %   נושא המשרה

 משרה

מדיניות 

 תגמול קיימת

עבור %  

 2משרה

מדיניות 

 תגמול מוצעת 

דירקטוריון "ר יו

 פעיל 

70% 100,000 %10075 ,000115125 

 000115125, 100% 100,000 100% "ל מנכ

 000115125, %10090 100,000 100% 3מנהלים בכירים 

 0009080, 100% 80,000 100%  משרה נושאי

 
   .במקרה בו יכהן נושא משרה בהיקף משרה חלקי, אזי יותאמו הסכומים בהתאם  2
 שמתייחסת ל"מנהלים בכירים" חלף "נושאי משרה המכהנים כדירקטורים".במדיניות התגמול מוצעת שונתה ההגדרה כך   3
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בתנאי   2.3.3.3 מהותי  שאינו  שינוי  לאשר  הסמכות  תהיה  למנכ"ל  לפיה  הוראה  נוספה 

ההעסקה של נושאי משרה כפופי מנכ"ל בתקרות הקבועות במדיניות התגמול. לעניין  

-בשנה ו  5%עדכון תנאי הכהונה בשיעור של עד  זה, "שינוי שאינו מהותי" משמעותו  

 . דין פי  על המוסמכים  םהאורגנימתנאי הכהונה שאושרו לאחרונה על ידי   15%

החודשית   2.3.3.4 למשכורת  הנלווים  התנאים  הלוואות  עודכנו  להעניק  יהיה  שניתן  כך 

   .המוצעתבמדיניות התגמול   בתנאים המפורטים בשותפות לנושאי משרה 

מתן מענק החתימה יהיה מותנה בקבלת התחייבות מצד נושא  נוספה הוראה לפיה   2.3.3.5

למשך   מתפקידו  לפרוש  שלא  בהחלטת  המשרה  שייקבע  כפי  מסוימת,  תקופה 

יכול שייגזר, בין היתר, ממשך תקופת ההתחייבות של נושא  ,  ההענקה. גובה המענק

   .המשרה

המיוחד   2.3.3.6 הבונוס  ולהענקות  השימור  מענקי  למספר  המתייחסות  הבהרות  בוצעו 

 במהלך תקופת המדיניות.  

לפיה  נוספה   2.3.3.7 )ככל  הוראה  ההסתגלות  מענק  בתוספת  המוקדמת  ההודעה  תקופת 

יחדיו,   שיוענק(,  )ככל  מענק הפרישה  ובתוספת  על  שיוענק(  יעלו  שכר    עלויות  9לא 

על    חודשיות. יעלו  לא  שיוענקו(  )ככל  ההסתגלות  מענק  בתוספת  הפרישה    6מענק 

   שכר חודשיות.עלויות 

  6משכורות חודשיות ברוטו )חלף    3עודכנה תקרת הבונוס המיוחד כך שלא יעלה על   2.3.3.8

 משכורות חודשיות ברוטו במדיניות התגמול הקודמת(. 

  משכורות   15-מ תקרת התגמול ההוני שאינו מסולק במזומן במועד הענקתו    עודכנה 2.3.3.9

ל  חודשיות לכל  12  -ברוטו  ביחס  חל  זה  שינוי  ברוטו.  חודשיות  נושאי    ל משכורות 

 . המוצעת  גמולבמדיניות הת  10.3.2ף המשרה המפורטים בסעי

למל  עודכנה 2.3.3.102.3.3.7 המינימאלית  ההבשלה  שיוענק  תקופת  ההוני  התגמול  וא 

תקופה של   חלף שנים ממועד הענקה ) 3 - לנושאי המשרה כך שתקופה זו לא תפחת מ

 (.כפי שנקבע במדיניות הקודמת שנים ממועד ההענקה 4-2

הוראה 2.3.3.112.3.3.8 רשאית    נוספה  תהיה  השותפות  שליטה,  שינוי  של  במקרה  לפיה 

לקבוע האצה של המנה הקרובה בלבד, וזאת למעט במקרה של שינוי שליטה, אשר  

ק המסחר בניירות הערך שהוענקו במסגרת התגמול ההוני )שאז  כתוצאה ממנו יופס

התגמול ההוני שהוענק וטרם הגיע    השותפות תהיה רשאית לקבוע האצה של מלוא 

 מועד הבשלתו(. 

הענקת תגמול מבוסס מניות, מחיר המימוש לא    בעת  לפיההוראה    נוספה 2.3.3.122.3.3.9

משוקלל של שערי הנעילה של יחידות ההשתתפות בשותפות, בתקופה    ממוצעמיפחת  

כתבי האופציה על ידי הדירקטוריון    הענקתימי המסחר שקדמו למועד אישור    30של  

הס שער  אישור או  במועד  בבורסה  ההשתתפות  יחידות  של  הידוע  האחרון  גירה 

 , לפי הגבוה. 5%ההענקה בדירקטוריון, בתוספת שיעור של לפחות 
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במזומן,    הרכיבים המשתניםהוראה לפיה השותפות תהא רשאית להמיר את    נוספה 2.3.3.13

יכלול את    , בתגמול הוניםאו חלק  םכול כך שסכום ההטבה השנתי לתגמול ההוני 

  ( למדיניות התגמול 8-ו 6.4בסעיפים    במזומן )המפורטות  תקרות הרכיבים המשתנים

 בנוסף לסכום ההטבה השנתית לתגמול ההוני.  

בין   2.3.3.142.3.3.10 המירבי  היחס  נושא  עודכן  של  התגמול  לסך  המשתנים  הרכיבים 

על   יעלה  בין הרכיבים המשתנים    4  יחס של   חלף)  68%המשרה הרלוונטי כך שלא 

הקבוע   כן,    שנקבעכפי  לרכיב  כמו  הקודמת(.  חישוב  עודכןבמדיניות  הרכיב    אופן 

  המיוחדמענקי החתימה, השימור והבונוס  את    כך שיכלול,  המשתנה במסגרת היחס

שינוי זה חל ביחס  .  אשר לא נכללו באופן החישוב בהתאם למדיניות התגמול הקודמת

 במדיניות התגמול המוצעת.  11נושאי המשרה המפורטים בסעיף  ללכל

מהונה העצמי    25%עד    יעמוד עלשהיקף השיפוי    כךתקרת השיפוי    עודכנה  2.3.3.152.3.3.11

 של השותפות במועד השיפוי. 

 ת  אופן יישום מדיניות התגמול הקיימ 2.3.4

נשוא    ביחס ההחלטות  ולמעט  הקיימת  התגמול  מדיניות  המובאות  זה  זימון  דוח  ליישום 

 : המוצעתבהתאם ובכפוף לאישור מדיניות התגמול 

תגמול הקיימת ועד למועד דיווח זה, השותפות מיישמת את  ההחל מאישור מדיניות   2.3.4.1

 הוראותיה של מדיניות התגמול הקיימת ולא חרגה ממנה. 

התגמול   2.3.4.2 מדיניות  קביעת  הכהונה    על המוצעת  במועד  תנאי  הדירקטוריון,  ידי 

ממדיניות  הו חורגים  אינם  הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  העסקה 

 .  יפההתגמול המובאת לאישור האס

לנושאי משרה בשותפות ובשותף    המוצעתהתגמול  "לאשר את מדיניות    :נוסח ההחלטה המוצעת

 . לדוח זימון האסיפה"  'אנספח  שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כ  3הכללי לתקופה של  
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  השותפותשותף הכללי של  נושאי המשרה מטעם האישור תנאי כהונה והעסקה של  :  4נושא מספר   2.4

ל המשולמים  הניהול  דמי  של  אישורם  ממועד  שנים  חמש  הבחלוף  הכללי  חברת  עם  שותף  בקשר 

 2022,4בספטמבר    12ביום    הניהול  הסכם  סיום ל  ובהמשך  שירותי הניהול הניתנים על ידו לשותפות

וולףלחבילת תגמול    הענקת  מוצע לאשר יעקב כץ וחנן  נושאי המשרה מטעם    ,ה"ה גדעון תדמור, 

"(  הכללי  שותףה  נושאי המשרה מטעם)להלן: "  בשותפותנושאי משרה  שותף הכללי המכהנים כ ה

 כמפורט להלן. 

 רקע 2.4.1

השותפותבהתאם   היה  , להסכם  כה  הכללי   עד  חודשיים  קבלת  ל  זכאי  השותף  ניהול  דמי 

עבור העמדת שירותי ניהול, שירותי ייעוץ,  אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ(    440של    ךבסמהשותפות  

פי לשותפותת שירותי  אחרים  ושירותים  עסקי  באמצעות    , וח  עסקיה  ניהול  לשם  הדרושים 

 שותף הכללי.  ה נושאי המשרה מטעם

אף  זאת על  ו,  ערב הנפקת השותפות, ולא עודכנו מאז,  2017נקבעו בשנת  האמורים  דמי הניהול  

  5. של השותפות ההתפתחות המואצת שחלה בפעילותה

 , "(ההנפקה)להלן: "  לציבורהשותפות  יחידות השתתפות של  חלפו מהנפקת  שבחמש השנים  

ונכסי   השותפות  פעילות  בהיקף  מתמדת  צמיחה  תוך  משמעותיים  יעדים  השותפות  השיגה 

המזומנים ובתזרים  שלה  הכספיות  בתוצאות  היתר,  בין  מתבטאת,  אשר  שבבעלותה    הנפט 

  125השותפות התפתחה משמעותית מאז הנפקתה ועברה להיסחר במדד ת"א  מנכסיה.    הנובע

כ של  השותפ   1.9  -בשווי  ש"ח.  ההון  מיליארד  בשוק  לציון  ראויים  הישגים  רשמה  אף  ות 

הישראלי במהלך חמש השנים האחרונות במסגרת גיוסי חוב והון מוצלחים שבצעה בסביבה  

הביטוח   חברות  מרבית  נמנים  השותפות  משקיעי  על  וכיום  ומאתגרת,  דינאמית  עסקית 

 והגופים המוסדיים וגופי ההשקעה בישראל.

זו,   תקופה  השותפותבמהלך  בהובלת  הנהלת  מטעם,  המשרה  הכלליה  נושאי  יזמה  ,  שותף 

 ובצעה את העסקאות הבאות:

  שיפורתוך המשך    מוצלחת   להפקה  עד פרויקטהפיתוח מימון ו   השלמת  -פרויקט בקסקין  ▪

 6. נוספים  קידוחים ביצוע   באמצעות ההפקה 

  הובלת  .מיוחד  במחיר הזדמנותי בשני שלבים    ורכישתו   איתור הנכס  - פרויקט שננדואה   ▪

,  בעיצומופיתוח הפרויקט    (.FIDוקבלת החלטת השקעה סופית )הפרויקט    פיתוח  מימון

ונכון למועד דוח זה מתנהל בהתאם ללוחות הזמנים הצפויים ובהתאם לתקציב המאושר. 

  7. 2024סוף שנת בההפקה מהפרויקט צפויה להתחיל 

 
שנכלל בתשקיף ההנפקה של השותפות וכפי    2017  בספטמבר   4דמי הניהול נקבעו במסגרת הסכם השותפות המוגבלת מיום    4

 "(.הסכם השותפותהלן: " עיל ולשתוקן מעת לעת )ל
(. ביום 027108-01-2022)אסמכתא מספר:    2022  במרץ  20  מיום  השותפות  של  התקופתי  בדוח  21  תקנה  ראו  נוספים  לפרטים  5

אחד מבעלי המניות בשותף הכללי סיים את העסקתו כמנכ"ל השותף הכללי ולפיכך, החל ממועד זה דמי    2021בדצמבר    31
בנוסף לדמי הניהול כאמור לעיל,    .אלפי ש"ח  330  -אלפי ש"ח ל  440  -הניהול החודשיים המשולמים לשותף הכללי עודכנו מ

להחזר בגין הוצאות שתוצאנה על ידו בקשר עם עסקי השותפות, לרבות, ומבלי  זכאי  השותף הכללי  קובע הסכם השותפות, כי  
לגרוע מכלליות האמור, עלות העסקת עובדים )שאינם בעלי עניין בשותף הכללי(, שכר טרחת רואי חשבון עורכי דין ויועצים  

 יוד משרדי, הוצאות ביטוח, וכל הוצאה הקשורה בנכסי הנפט של השותפות.צחרים, שכר דירה,  חיצוניים א
בדוח    לפרטים     6 שנכלל  הכללי  השותף  של  הדירקטוריון  דוח  ראו  השותפות    שני הרבעון  הנוספים    17מיום  ,  2022לשנת  של 

מספר:    2022  באוגוסט "084618-01-2022)אסמכתא  )להלן:    20מיום    מיידידיווח    וכן   "( שניה   לרבעון  דירקטוריוןה  דוח( 
   .דרום בבקסקיןתחילתו של קידוח הערכה ואימות  בדבר( 103746-01-2022)אסמכתא מספר:  2022באוקטובר 

  2ם מיו מיידידיווח כן  ו שניהראו נספח א' לדוח הדירקטוריון לרבעון  שננדואה פרויקט פיתוחסטטוס    אודות  נוספים לפרטים     7
 . ידוחי הפיתוח וההפקה בפרויקטאודות תחילת ביצוע ק (106704-01-2022)אסמכתא מספר:  2022 בנובמבר
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ולפיתוח    עסקה  נחתמה הושלמה   -  Sea Lion  פרויקט  ▪ פוקלנד  נפט באיי  תגליות  לרכישת 

  Sea Lion .8פרויקט 

שדות יבשתיים מפיקים וביצוע קידוחים אופקיים לשיפור    5רכישת    -  יבשתיים  נכסים ▪

 .משדות אלה והגדלת ההפקה 

הנ"ל בנוגע למועד תחילת ההפקה בפרויקט   ההערכות  -  עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  אזהרה

עשויות שננדואה הנ"ל  ערך. ההערכות  ניירות  בחוק  עתיד כמשמעו  פני  צופה  מידע  הינן   ,

 . פיתוח פרויקטי נפטלהתעדכן כתוצאה ממכלול גורמים הקשורים ב

מנועי  שימשו  שותף הכלליה נושאי המשרה מטעםתרומתם ועשייתם של סבורה כי השותפות 

הקמתה.  צמיחה   מאז  שהציגה  לתוצאות  השותפות  בהבאת  ומשמעותיים  נושאי  עיקריים 

את פעילותה של השותפות, על  לצד מנכ"ל השותפות  מובילים    שותף הכלליה  המשרה מטעם

לצד    ,בקשר עם נכסיה הקיימים  במסגרת יישום יעדיה ותוכניתה האסטרטגית  ,מכלול היבטיה

 יות.  ורא ונות ונכאיתור הזדמנויות עסקיות  

דירקטוריון השותף  ו  ,ועדת התגמולו ועדת הביקורת בשבתה גם כ   יובהמשך לאישורבשל כך,  

  ,2022בנובמבר    3ומיום    ,בהתאמה  ,2022בספטמבר    15מיום  ו  ,2022בספטמבר    13הכללי מיום  

אשר שולמו במסגרת הסכם הניהול שהסתיים  ,  שותף הכללילניהול  הכי חלף תשלום דמי  מוצע  

ישיר  תתקשר השותפות  ,  2022בספטמבר    12ביום   שותף  ה  נושאי המשרה מטעםעם  באופן 

ל  הכללי בתמורה  ניהול  שירותי  לקבלת  שנתיים  בהסכם  ניהול  הוני,  קבועים  דמי  ותגמול 

 . "(התגמול חבילת: "להלן) כמפורט להלן 

שילוב של דמי ניהול קבועים ביחד עם מתן  תגמול הכוללת  החבילת  לגישתה של השותפות,  

שנועד לשמר את תמהיל נכון והוגן    ת, יוצרשותף הכלליה  נושאי המשרה מטעםל   תגמול הוני

מטעם המשרה  הכלליה  נושאי  ו  שותף  בשותפות  משרה  הניהולכנושאי  שירותי     . כנותני 

לאור  כנותני שירותי הניהול הינו בעל חשיבות רבה    השותף הכללישימור נושאי המשרה מטעם  

השותפות  המכרעת  תרומתם   יעדיה  להצלחת  רווחי  תוךוקידום  יחידות    ם השאת  למחזיקי 

 .  ההשתתפות

אישור   כי  כמפורט  מותנה    חבילת התגמוליצוין  מדיניות התגמול המוצעת,  בנושא  באישור 

 להלן.    5מספר בנושא באישור תיקון הסכם השותפות, כמפורט לעיל וכן  3מספר 

 ההתקשרות המוצעת  2.4.2

  וזאת חלף ,  שותף הכלליה  נושאי המשרה מטעםלדמי ניהול ותגמול הוני  הענקת  מוצע לאשר  

,  2022בספטמבר    12שהסתיים ביום    מכוח הסכם הניהול  לשותף הכללידמי הניהול    מנגנון

 כמפורט להלן: 

   :השירותיםתיאור   .1

שירותי ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי  יעניקו לשותפות    שותף הכללי ה  נושאי המשרה מטעם

אחריםתפי ושירותים  עסקי,  השותפות  וח  של  עסקיה  ניהול  לשם  ויכהנו  ,  הדרושים 

ודירקטורים בשותף הכללי,   דירקטוריון  יו"ר    בהתאם למפורט בטבלה שלהלןבתפקיד 

 :"(שירותי הניהולהלן: "עיל ול)ל

 
באפריל    17  ימיםהמ  השותפותוכן אודות המשאבים המותנים בפרויקט, ראו דיווחי    Sea Lionאודות העסקה ופרויקט    לפרטים      8

 - ו,  048690-01-2022,  040482-01-2022)אסמכתאות מספר:    ,2022בספטמבר    28  -ו  2022ביולי    26-ו,  2022במאי    18,  2022
 בהתאמה(., 121258-01-2022 -ו ,078183-01-2022
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בשותף  באמצעות נושאי המשרה  שירותי הניהול 
 הכללי

 שירותי מטה 

 גדעון תדמור  יו"ר דירקטוריון 
ומנהל בכיר   דירקטוריון  סגן יו"ר

 כץ  יעקב בתחום הפיתוח העסקי 

ואחראי  דירקטור ומשנה למנכ"ל  
 חנן וולף  על פיתוח עסקי 

 כץ וחנן וולף  יעקבגדעון תדמור,  ניהול ובניית אסטרטגיה 
 כץ וחנן וולף  יעקבגדעון תדמור,  סיוע בקביעת מדיניות עסקית 

סיוע  יזום, איתור ולרבות   פיתוח עסקי
 חנן וולף ו יעקב כץ גדעון תדמור,  השקעות חדשות בבדיקת 

 כספים
 וחנן וולף  יעקב כץ גדעון תדמור,  סיוע בניהול חוב ומקורות אשראי 

סיוע בגיוס הון ובקשר עם  
 כץ  יעקב גדעון תדמור ו  מדרגים, חתמים ומשקיעים 

 

, ההתקשרות המוצעתבמסגרת    :שותף הכלליה  נושאי המשרה מטעםהיקף המשרה של   .2

בהיקף משרה שירותי הניהול  להעמיד את    שותף הכלליה  נושאי המשרה מטעםתחייבו  ה

   :בעבר, כמפורט להלןשהתחייבו מיותר באופן משמעותי  גבוה , ה100%של 

 

 

 

 

 

ה .3 אחד  תקופת  :  התקשרותתקופת  כל  עם  מטעם מההתקשרות  המשרה  שותף ה  נושאי 

ותסתיים בחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה    2022בספטמבר    12תחל ביום  ,  הכללי

 . המזומנת על פי דוח זה הכללית 

  :תמורת השירותים .4

  נושאי המשרה מטעםעל ידי    שירותי הניהולבתמורה להעמדת  :  קבועים  ניהול  דמי .א

השותף הכללי שכר    נושאי המשרה מטעםלכל אחד מ  , תשלם השותפותשותף הכלליה

  )בתוספת מע"מ(  במונחי עלות לחודש"ח ש אלפי 138 145סך כולל של דמי ניהול ב או

   ."(הניהול  דמי)להלן: "

שותף  ה  נושאי המשרה מטעםמכל אחד  ל  יוקצוהתגמול,    מתנאי  כחלק:  הוני  תגמול .ב

   כדלקמן:אופציות לא סחירות  , ללא תמורה,הכללי

 
 חנן וולף  כץ יעקב  גדעון תדמור 

)הניתנות  האופציות שיוענקו  כמות 
כל אחת למימוש ליחידת השתתפות  

 אחת( 
1,750,4102,096,299 350,057419,230 350,057419,230 

שיהוו האופציות שיוענקו   השיעור
  המונפק מהון יחידות ההשתתפות 

)לאחר  השותפות  שלוהנפרע 
 מלא   בדילולההקצאה( 

 .%34040 -כ .%34040 -כ .%1.68002 -כ

הכלכלית השנתית  טבה ה שווי ה
 586751 586751 ,2,9337553  10במועד ההענקה )אלפי ש"ח(

 
יובהר כי נושאי המשרה מטעם השותף הכללי יהיו רשאים לכהן בהתנדבות בתפקידים נוספים ולכהן כדירקטורים )לרבות    9

בתאגידים אחרים שאינם מוחזקים על ידי השותפות )שאינם פועלים בתחומי העיסוק של השותפות( ובלבד שלא יקימו   בשכר(  
התחייבויותיהם   למילוי  יפריעו  ולא  עניינים  שונים  ניגוד  בתפקידים  משמשים  המשרה  נושאי  להיום  נכון  ההסכם.  פי  על 

בהתנדבות ו/או ללא שכר. בין היתר יו"ר הדירקטוריון מכהן בהתנדבות באיגוד החברות הציבוריות ויו"ר )ללא שכר( בחברת  
בין הה הוא משקיעביומד פרטית ב  עניינים  ניגוד  כי אין  נושאי המשרה מטעם השותף הכללי הצהירו,  עיסוקים הנוספים  . 

 .כאמור ובין תפקידיהם בשותפות, וכי אין בעיסוקים הנוספים להפריע למילוי התחייבויותיהם על פי ההסכם
ש"ח    6.972  .4567  ,ש"ח לאופציה במנה הראשונה  6.323  .7996הינו    2022בנובמבר    3נכון ליום  במועד ההענקה השווי הכלכלי    10

בהתבסס    ס ושולש"ח לאופציה במנה השלישית אשר חושב לפי מודל הערכת שווי בלאק    7.331  .7117  -לאופציה במנה השנייה ו

 

היקף משרה בהתאם   המנהל 
 למנגנון הישן 

היקף משרה בהתאם  
 9למנגנון החדש 

  גדעון )יו"ר דירקטוריון 
 %10075 לפחות   35%לפחות  (תדמור

   דירקטוריון  סגן יו"ר
ומנהל בכיר בתחום  

 הפיתוח העסקי 
 %10090 לפחות   50%לפחות 

 %10090 לפחות   50%לפחות  דירקטור  משנה למנכ"ל ו
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 2022  בספטמבר  15  יוםמ  החל,  שנים  4  פני  על  שנתיותמנות    3-תבשלנה ב  האופציות

   :כדלקמן

 וולף  חנן כץ  יעקב תדמור  גדעון הבשלה  מועדי
  הענקה השנתיים ממועד  תום

(15.9.2024 ) 50% 50% 50% 

 הענקה השנים ממועד  3 תום

(15.9.2025 ) 
35% 35% 35% 

 ההענקה  ממועד  שנים 4 תום

(15.9.2026 ) 
15% 15% 15% 

 

מחיר    ,השותפותשל  הקיימת  האופציות  ובהתאם לתכנית  ,  התגמול  מדיניות פי    על

ל של שערי הנעילה של יחידות  )א( ממוצע משוקל  :המימוש ייקבע על פי הגבוה מבין

של  ההשתתפות,   כתבי   30בתקופה  הקצאת  אישור  למועד  שקדמו  המסחר  ימי 

הדירקטוריון ידי  על  האחרון)ב(  לבין    ;האופציה  הסגירה  יחידות    שער  של  הידוע 

  ההשתתפות בבורסה במועד אישור ההענקה בדירקטוריון, בתוספת שיעור של לפחות 

 .  "(המינימלי   המימוש מחיר)להלן: " 5%

  למנה   24.15924.027  - ו,  ''ח למנה הראשונהש  23.23023.066הנו    המוצע המימוש    מחיר 

 .  והשלישית השנייה

הינם  מחירי   בתוכנית    המוגדר  המינימלי  המימוש  ממחיר  גבוהיםהמימוש 

ביחס למנה    %22.5818.38  -ביחס למנה הראשונה, ובכ  %17.8713.65  -בכ  האופציות

   .ה והשלישיתיהשני

האופציות    הואיל אחד  ל והענקת  מטעםמכל  המשרה  הכללי ה  נושאי  מהווה    שותף 

נא לפקודת השותפויות,  65הכללית, לפי סעיף    האסיפההצעה פרטית הטעונה אישור  

הזימון תיחשב גם לאישור של ההצעה    לדוח  4מובהר כי אישור הצעת החלטה מס'  

זה אינה    דוחנשוא    הענקת האופציותיובהר כי  הפרטית כנדרש לפי ההוראה האמורה.  

משרה,מחלק   לנושאי  פרטיות  הקצאות  לביצוע  שירותים    עובדים  מסגרת  ונותני 

   .ואינה גורעת ממנהאישרה השותפות אשר בשותפות או בתאגיד בת 

לתקנה    לפרטים בהתאם  לרבות  ההוני,  התגמול  בדבר  הצעה    20נוספים  לתקנות 

-פרטית תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס

 . האסיפהלדוח זימון  'ב נספח, ראו 2000

  שותף הכללי ה  נושאי המשרה מטעםמכל אחד  זכאי  ,  לדמי הניהול: נוסף  נלווים  תנאים .5

ובכלל זה: נשיאה בהוצאות תקשורת )טלפון סלולארי,   מקובליםתנאים כלליים נוספים  ל

וכיוצ"ב(   עיתונים  במסגרת העסקיות  ה הוצאות  ה כל    וכן אינטרנט,  שהוציא  סבירות 

, לינה וכיוצ"ב(. החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות  טיסותתפקידו )כגון:  

, בהוצאות  ו/או השותף הכללי  נשיאה ישירה של השותפותמתאימות כדין ו/או באמצעות  

 .  ו/או השותף הכללי אלו, בהתאם לנהלי השותפות

 
של   מימוש  מחיר  )א(  ו  066.2323.230על:  הראשונה  למנה  המנה    ש''ח  24.15924.027  -ש''ח  )ב(  והשלישית;  השנייה  למנה 

שנים ממועד ההענקה; )ג( הונחה    5שנים ממועד ההענקה והמנה השנייה והשלישית תפקענה בתום    4.25הראשונה תפקע בתום  
)ד( סטיות תקן של   לדיבידנד;  ו  .%54.594355למנה הראשונה,    .%56.186156התאמה מלאה    .%53.965253  -למנה השנייה 

    ה( ושיעור ריבית חסרת סיכון מבוססת על פרסומי בנק ישראל.למנה השלישית; )
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אודות הגמול  הדוחות  להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות    :פרטים נוספים .6

מטעם   , בגין מתן שירותי הניהולשותף הכלליה  נושאי המשרה מטעםל שישולם    הכולל

הכללי ידי  ,  השותף  ש''ח(  השותפות על  במונחי    ,)באלפי  כדין,  מע"מ    עלותבתוספת 

   :, אם וככל שתאושרחודשים, על פי ההתקשרות המוצעת 12לשותפות, בתקופה של  

 תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

תגמולים  
אחרים  

דמי  / )ריבית
 (שכירות/אחר

 סה"כ 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 מענק  שכר  יחידות השתתפות ב

תשלום  
מבוסס  
   מניות

דמי  
     אחר   ניהול

גדעון  
 תדמור 

יו"ר  
 דירקטוריון

לפחות  
100%75% 11.94% - - 2,7553,

339 
1,1,740

566 - - 44955,
,589 

  סגן יו"ר יעקב כץ 
 דירקטוריון

ומנהל בכיר  
בתחום  
הפיתוח  
 העסקי 

לפחות  
100%90% 

2.02% 1,740
1,656 - 586751 - - - 21492,

,242 

משנה   חנן וולף
למנכ"ל  

 דירקטור ו

לפחות  
100%90% 1.98% - - 586751 1,1,740

566 97311 - 23023,
,242 

 

 ה התמורה הדרך שבה נקבע 2.4.3

הוצג ניתוח תגמול    השותפותודירקטוריון    )בשבתה גם כוועדת תגמול(  לחברי ועדת הביקורת

יוע ידי  על  )שבוצע  לתגמול  לשותפות  תחיצוני  צתהשוואתי  מטעם(  המשרה  שותף  ה  נושאי 

  ברות  אחרות  ציבוריות  ובחברות  גזה נפט וה אנרגיה וחיפושי  הענף  ב   הפועלותבחברות    הכללי

 , בין היתר, לאור היקף או אופי פעילותן.  השוואה

נת על  כי  ו בהתבסס  נמצא  אלו,  המפורטיםנים  המוצעים  סבירים  מעלה    התגמולים  הינם 

עבור    מיםותואוהוגנים   בשוק  המקובל  התגמול  ואת  השירותיםאופי  ליו"ר    .היקף  ביחס 

ביחס לקבוצת ההשוואה בסכום שאינו  במקצת  על אף שתנאי התגמול גבוהים  ,  הדירקטוריון

אותם סבירים והוגנים, זאת בין היתר  גם  מצאו מהותי, ועדת התגמול ודירקטוריון השותפות  

תחומי אחריותו ותרומתו של    ,השותפות  של  פעילותה  בתחומי  והמוכח  הרב  בהתחשב בניסיונו

יו"ר הדירקטוריון לשותפות, וכן לאור זאת שהתגמול מבוסס בעיקרו על רכיב הוני הפרוס על  

במידה   גבוהים  ביצוע  ביעדי  לו מותנית בעמידה  פני תקופת הבשלה ארוכה, ואשר הזכאות 

  וצעהמממעל    %3025  -ו   %3025,  %2520ניכרת מהמקובל בשוק )מחירי מימוש בפרמיה של  

  שקדמו   המסחר   ימי  30  של   בתקופה ,  ההשתתפות  יחידות   של  הנעילה   שערי   של   המשוקלל 

קיומו של רכיב הוני משמעותי  (.  הדירקטוריון  ידי  על  האופציה  כתבי   הקצאת  אישור  למועד

מתמרץ את נושאי המשרה להשאת ערך השותפות ומהדק את הקשר בין האינטרסים של כלל  

 .יחידות ההשתתפות לאינטרסים של נושאי המשרה מחזיקי 

 אישורים נדרשים  2.4.4

 :שלהלןשעל סדר היום, מותנית בקבלת האישורים ההתקשרות לתוקף של ה כניסת

וביום    2022  בספטמבר   13ביום    וועדת הביקורת וועדת התגמול אשר התקבל  יאישור 2.4.4.1

 ;2022בנובמבר  3

בספטמבר    15ביום    ו דירקטוריון השותף הכללי של השותפות אשר התקבל  י אישור 2.4.4.2

 ;2022בנובמבר  3וביום   2022

 
כמפורט בדוח זימון אסיפה שפרסמה השותפות ביום    מגורים  מקום  העתקת  בגין)מול חשבונית(    הוצאות   החזר לוולף זכאי  מר    11

היה זכאי מר וולף    ,2021שנת  בגין  הוצאות כאמור במהלך  מבוסס על    .(.  037653-01-2022  אסמכתא מספר:)  2022באפריל    7
   .2022בספטמבר  14מוצג בש"ח בהתאם לשער החליפין של הדולר ביום אלפי דולר.  215להחזר הוצאות בסך של 
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   4ברוב המפורט בסעיף הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  אישור האסיפה  2.4.4.3

 להלן. 

לבעל  השותפות  פירוט עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות להן, בין   2.4.5

לאישור   שקדמו  בשנתיים  שנחתמו  אישי,  עניין  בהן  היה  השליטה  שלבעל  או  בה  השליטה 

 ההתקשרות המוצעות או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור 

למועד  , לא היו עסקאות דומות להתקשרות המוצעת בשנתיים שקדמו  השותפותלמיטב ידיעת  

עדיין בתוקף במועד האישור כאמור, בין הה או    לבין בעל השליטה  שותפותאישור או שהן 

אישור הענקת בונוס למר חנן וולף, כמפורט בדוח  שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, למעט  

 . (2022-01-037653)אסמכתא מספר:  2022באפריל  7שותפות ביום זימון אסיפה שפרסמה ה

  שעל סדרהתגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות  הביקורת,  להלן תמצית נימוקי ועדת   2.4.6

   היום

תגמול(    הביקורת  ועדת כוועדת  גם  הכלליודירקטוריון  )בשבתה  תנאי    השותף  את  בחנו 

את היקף, סוג ואיכות השירותים שניתנו  ,  הכללישותף  ה  נושאי המשרה מטעם  עםההתקשרות  

  העסקה  תנאי   עם  השוואה  תוך,  בגינם  שנקבעה   התמורה  ואתהכללי    השותף  ידי   על   היום  עד

,  המוצעיםהתגמול  תנאי  את    לאשר  והחליטו,  בהיקפן  דומות  אחרות  ציבוריות  בחברות  ותגמול

 : הבאים השיקולים  בסיס על , היתר בין

בתחום,  .1 מומחית  חיצונית  יועצת  ידי  על  ההשוואה  עבודת  הוצגה  התגמול  ועדת  בפני 

בין   התגמול המשווה  המעניקים    תנאי  משרה  לנושאי  תגמול  דומים לבין    שירותים 

הפעילות   תחום  מבחינת  דומים  מאפיינים  בעלי  בבורסה  למסחר  הרשומים  בתאגידים 

נמצא כי    לעיל,  2.4.3מור בסעיף  ובהתאם לא  בהתבסס על נתונים אלווהיקף הפעילות.  

עבור אופי והיקף חבילת התגמול הינה סבירה והוגנת ותואמת את התגמול המקובל בשוק  

 השירותים.

הינו תחום בעל מאפיינים  וגז  חיפוש, פיתוח והפקה של נפט    -פעילות של השותפות  התחום   .2

 נושאי המשרה מטעם  .בשוק המקומי איננה שכיחה שייחודיים המחייבים מומחיות רבה 

הכלליה פעילות  הם    שותף  בתחום  ועשיר  רב  מקצועי,  וניסיון  מעמיקה  היכרות  בעלי 

שותף ה  נושאי המשרה מטעםהשותפות ותרומתם לשותפות הינה משמעותית. כמו כן,  

ממלאים את תפקידם באופן המקצועי ביותר, בעלי כישורי ניהול מצוינים וניכרת   הכללי 

 מחויבותם הגבוהה לעסקיה של השותפות ומעורבותם המשמעותית בכל תחומי הפעילות. 

הם אנשי מפתח לפעילות השותפות והצלחתה, ועל    שותף הכלליה  נושאי המשרה מטעם .3

 . ופיתוח נכסיההשותפות    תכתפיהם מוטלת אחריות רבה לפעול להצלח

הניהול ולא הוענקו  לא עודכנו דמי  בחמש השנים שחלפו מהפיכת השותפות לציבורית,   .4

  2.4.5בסעיף )למעט למר חנן וולף כמפורט    שותף הכללי ה  נושאי המשרה מטעםבונוסים ל 

לטובת לעיל נלאית  הבלתי  ועבודתם  שהשיגו  התקדים  חסרי  ההישגים  אף  על  וזאת   ,)

 השותפות והשגת יעדיה. הצלחת 

התגמול .5 לתמרץ    המוצעים  תנאי  מטעםת  אנועדו  המשרה  הכללי ה  נושאי  לפעול    שותף 

ועדת   .בראייה ארוכת טווח  ולשמרם כנותני שירותי הניהול  ם לאורך זמן הלשיפור ביצועי

 התורם  ,התגמול  בחבילתמרכזי וקריטי    רכיבההוני    בתגמולראו  התגמול והדירקטוריון  

  . ההשתתפות   יחידות  מחזיקיו  הכללי  שותףה  נושאי המשרה מטעם  של  האינטרסים  לזהות
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נושאי המשרה ו להיקף אחריותם של השותף הכללי    תאםהיקף חבילת התגמול נקבע בה .6

והגידול בהיקף פעילות השותפות והנכסים אותם היא מנהלת, אשר לא שוקפו    ,מטעמו

 כראוי במסגרת דמי הניהול הקיימים.  

בחנו את היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים   והדירקטוריון  בנוסף, חברי ועדת התגמול  .7

המשתנים בתנאי התגמול, בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות התגמול, וקבעו כי  

לרכיבים   יחס המשתנים  הרכיבים  בין  הולם  איזון  יוצר  אשר  וסביר,  ראוי  הינו  זה 

  ך.הקבועים, ומשתלב באינטרס השותפות להשיא את מטרותיה לטווח ארו

את היחס בין עלות חבילת התגמול לבין  והדירקטוריון  כמו כן, בחנו חברי ועדת התגמול   .8

עסקה הקיימים של נושאי משרה עלות השכר הממוצעת והחציונית בשותפות וכן תנאי הה

נוספים בשותפות. חברי ועדת הביקורת סבורים שהיחס האמור הינו סביר והוגן, הולם 

את המקובל ולא צפויה השפעה לרעה על יחסי העבודה בשותפות, וזאת תוך התחשבות 

של   תפקידם  מטעם באופי  המשרה  הכלליה  נושאי  האחריות  שותף  ומידת  בכירותם   ,

 . םהמוטלת עליה

למדיניות התגמול המוצעת של השותפות והשותף   בהתאם  הינםהתגמול המוצעים    תנאי .9

הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות בד    האסיפההכללי המובאת לאישור  

אישור   עם  של    תנאיבבד  והעסקתם  מטעםכהונתם  המשרה  של ה  נושאי  הכללי  שותף 

 השותפות.  

ם לאחר פרסום דוח הזימון המקורי, החליטו  לאור הערות שהתקבלו ממשקיעים מוסדיי .10

ובנספח ב'  לעיל 2.4.2בסעיף  המסומניםועדת התגמול והדירקטוריון לבצע את השינויים 

 . לדוח הזימון

י  לאור האמור לעיל, ולאחר הצגת ושקילת מלוא הנתונים המוצגים לעיל, סבורים חבר .11

 ומשקפת   סבירה,  הוגנת  היאחבילת התגמול  כי    השותף הכללי ועדת התגמול ודירקטוריון  

 .  חלוקה כוללת ואינה השותפות טובת את

 החלטה דירקטוריון ב בתגמול וביקורת והת הושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועד 2.4.7

ועדת התגמול  ובישיב )-ירון  טלי'  גב:  וועדת הביקורתת    אזולאי   עקיבא  מר"צית(,  דחאלדר 

 (."צ דח) יריב  אסף ומר"ת( דב)

  אסף  מר,  אזולאי  עקיבא  מר ,  אלדר  ירון   טלי  'גב עמית קורנהאוזר,    מר:  ת הדירקטוריוןובישיב

 .טוביאס-שדר עירית'  גב, יריב

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

זאת   לאור  בהחלטה המוצעת  עניין אישי  בעלי  וולף  וחנן  כץ  יעקב  גדעון תדמור,  שהם  ה"ה 

הצביעו בישיבת דירקטוריון השותף הכללי ביחס  לא  מוטבים על פיה ולפיכך לא השתתפו ו 

   להחלטה זו.

 האישי  העניין ומהות  אישי עניין לו שיש  בשותפות  השליטה בעל שם 2.4.8

המחזיקים במלוא מניות השותף הכללי בשותפות, וכן  כץ וחנן וולף,    יעקבה"ה גדעון תדמור,  

בה,    15.94%- כשל  מצטבר  בשיעור   ההצבעה  ומזכויות  השותפות  של  ההשתתפות  מיחידות 

 מוטבים מההחלטה.    בעלי השליטה בשותף הכללי עניין אישי מכוח היות  בעליהינם 

  הינם בעלי השליטה בשותף  כץ וחנן וולף  יעקבה"ה גדעון תדמור,  למיטב ידיעת השותפות,  

 . הכללי של השותפות
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לדוח זימון    3מס'    נושאמדיניות התגמול המוצעת במסגרת  לאישור    בכפוף":  נוסח ההחלטה המוצעת

  לאשר ,  לדוח זימון האסיפה  5מס'    נושאהאסיפה, ובכפוף לאישור תיקון הסכם השותפות במסגרת  

   ."הזימון  לדוח  2.4בסעיף  כמפורט    שותף הכלליה  מנושאי המשרה מטעםלכל אחד    התגמול  תנאי  את

 לשותף הכללי  בקשר עם התגמול : תיקון הסכם השותפות5נושא מספר  2.5

 רקע 2.5.1

תיקון  לאשר    וצעמ השותפות  את  עם בהסכם  הכללי    קשר  לשותף  המשולמים  הניהול  דמי 

  )להלןלהסכם השותפות המוגבלת  )'תגמול ותשלום הוצאות'(    10ולתקן בקשר לכך את סעיף  

זה "בסעיף  השותפות:  הסכם  שסעיף  "(  תיקון  השותפות    10.1כך  בנוסח  להסכם  יוחלף 

 :  כדלקמן

ידו לשותפות והתמורה  היקף השירותים שינתנו על  ינהל את השותפות.  השותף הכללי    10.1"

שתתקבל על ידו בגין השירותים האמורים יאושרו מעת לעת, בהתאם למנגנון הקבוע 

 " נא לפקודת השותפויות(. 65בדין )קרי בהתאם לסעיף  

 אישורים נדרשים  2.5.2

 : שלהלןבקבלת האישורים  השעל סדר היום, מותנ אישור תיקון הסכם השותפות 

 ;2022 ספטמבר ב 13אישור ועדת הביקורת וועדת התגמול אשר התקבל ביום   2.5.2.1

בספטמבר    15אישור דירקטוריון השותף הכללי של השותפות אשר התקבל ביום   2.5.2.2

2022 ; 

  4  ברוב המפורט בסעיף הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  אישור האסיפה   2.5.2.3

   להלן.

לבעל  השותפות  פירוט עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות להן, בין   2.5.3

לאישור   שקדמו  בשנתיים  שנחתמו  אישי,  עניין  בהן  היה  השליטה  שלבעל  או  בה  השליטה 

 עדיין בתוקף במועד האישור כאמור ההתקשרות המוצעות או שהן 

למועד  , לא היו עסקאות דומות להתקשרות המוצעת בשנתיים שקדמו  השותפותלמיטב ידיעת  

בין הה עדיין בתוקף במועד האישור כאמור,  או    לבין בעל השליטה  שותפותאישור או שהן 

למעט   אישי,  עניין  בהן  היה  השליטה  המפורטים  אישור  שלבעל  הכללי  לשותף  הניהול  דמי 

   לעיל. 2.4בסעיף 

שעל סדר  והדירקטוריון לאישור ההתקשרות    , הביקורתלהלן תמצית נימוקי ועדת התגמול 2.5.4

 היום 

לאישור תנאי  זהים לנימוקיהם    5מספר    לנושאוהדירקטוריון    התגמול, הביקורתנימוקי ועדת  

, כפי שפורטו  4נושא מספר במסגרת   השותף הכללי נושאי המשרה מטעם כהונה והעסקה של  

   .לעיל 2.4.6בסעיף 

 החלטה דירקטוריון ב בתגמול וביקורת והת הושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועד 2.5.5

התגמול   ועדת  הביקורתבישיבת  )- ירון  טלי '  גב:  וועדת    אזולאי  עקיבא   מר "צית(,  דח אלדר 

 "צ(.דח) יריב  אסף ומר"ת( דב)

  אסף  מר,  אזולאי  עקיבא  מר ,  אלדר  ירון   טלי'  גב   ,קורנהאוזרעמית    מרת הדירקטוריון:  ובישיב

 .טוביאס-שדר עירית'  גב, יריב
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 שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת השותפות, עניין אישי בהחלטה 

גדעון תדמור לאור זאת שהם  ה"ה  בהחלטה המוצעת  עניין אישי  בעלי  וולף  וחנן  כץ  יעקב   ,

   דירקטוריון ביחס להחלטה זו.המוטבים על פיה ולפיכך לא השתתפו והצביעו בישיבת 

 האישי  העניין ומהות  אישי עניין לו שיש  בשותפות  השליטה בעל שם 2.5.6

כץ וחנן וולף, המחזיקים במלוא מניות השותף הכללי בשותפות, וכן    יעקבה"ה גדעון תדמור,  

בה,    15.94%- כשל  מצטבר  בשיעור   ההצבעה  ומזכויות  השותפות  של  ההשתתפות  מיחידות 

 עניין אישי.    בעליהינם 

הינם בעלי השליטה בשותף    כץ וחנן וולף  יעקבה"ה גדעון תדמור,  למיטב ידיעת השותפות,  

 . הכללי של השותפות

להסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף    110."לאשר את תיקון סעיף   :נוסח ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון האסיפה"  2.5

  : תיקון הסכם השותפות בנושא תרומות6מספר  נושא 2.6

 רקע 2.6.1

רשאית    לתקן  מוצע כי השותפות  במפורש  שיקבע  כך  השותפות    סכומים  לתרוםאת הסכם 

ועובדי  ,  ראויות  למטרות  סבירים מנהלי  של  קבוצתית  או  אישית  התנדבותית  פעילות  לצד 

וזאת   הכללי,  והשותף    של  רווחיה   את  להשיא  מיועדת   אינה  התרומה  אם  גם השותפות 

   .ואינה לצורך מטרות השותפות השותפות

 המוצע   התיקון  נוסח 2.6.2

 כדלקמן:   בנוסח 31.5סעיף קטן  הוספת

ראויות, אף אם התרומה אינה    למטרות  סבירים  סכומיםהשותפות רשאית לתרום   31.5" 

השותפות.   מטרות  לצורך  ואינה  השותפות  של  רווחיה  את  להשיא  דירקטוריון  מיועדת 

המטרות שלשמן  השותף הכללי מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את  

אי אחר בקשר לכך. כן רשאי דירקטוריון השותף  ניבוצעו, את זהות מקבלי התרומות, וכל ת 

האחראי מטעם השותפות,    הגורםהל הכללי של השותף הכללי או  נ הכללי להסמיך את המ

   "סכומים שיקבע הדירקטוריון' היין, להחליט על תרומות במסגרת  נ לפי הע

להסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף    31.5"לאשר את הוספת סעיף    :נוסח ההחלטה המוצעת

 . לדוח זימון האסיפה" 2.6

התחייבות  7מספר    נושא 2.7 כתבי  הענקת  החדשופטור    לשיפוי:  בשותפות   משרה  לנושאי  בנוסח 

 ובשותף הכללי 

הדירקטורים  אישור כתבי פטור ושיפוי מעודכנים והענקת כתבי הפטור והשיפוי המעודכנים לכל  

, ובחברות בנות של  לרבות חברת השותף הכללי  ונושאי המשרה המכהנים בשותפות ובשותף הכללי

"( וכן לנושאי המשרה שיכהנו בשותפות  נושאי המשרה הזכאיםהשותפות נכון למועד זה )להלן: "

 ובשותף הכללי מעת לעת. 

 רקע 2.7.1



 

16 
 

והשיפוי הקיימים לנושאי המשרה הזכאים  בחלוף חמש שנים ממועד אישורם של כתבי הפטור  

)וביניהם בעלי השליטה בשותפות(, אשר אושרו טרם ההנפקה, מביאה השותפות נוסח חדש  

 "(. כתבי השיפוי והפטור המעודכניםלכתבי התחייבות לשיפוי ולכתבי הפטור )להלן: "

מקובל    הענקת כתבי פטור וכתבי שיפוי בנוסח אשר השותפות מבקשת לאמץ, מהווה רכיב 

בתנאי העסקה של נושאי משרה בחברות ציבוריות אשר, בנוסף לביטוח אחריות נושאי משרה, 

מאפשר לנושא המשרה לפעול לטובת השותפות ולהשאת רווחיה בהתחשב בסיכונים הכרוכים  

בפעילות השותפות ובאחריות המוטלת על פי דין על נושאי המשרה. זאת בכפוף לאמור בסעיף  

 לעיל.   3מס'   בנושאות ולאישור מדיניות התגמול כמפורט  להסכם השותפ 24

לחוק החברות )המוחלים   263- ו  259בהתאם לכתב הפטור המעודכן ובכפוף להוראות סעיפים 

יא( וכל הוראת דין שתבוא במקומם, השותפות תתחייב  65בפקודת השותפויות מכוח סעיף  

יה, כולה או מקצתה, בשל כל מאחריות כלפמראש ובדיעבד  לפטור מראש את נושאי המשרה  

נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה  

)למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה כהגדרת המנוח בחוק החברות ולמעט עקב החלטה  

פות  או עסקה שקיבל השותף הכללי ו/או נושא משרה בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשות

או על עסקה שאושרה על ידי השותף הכללי ו/או נושא משרה בשותף הכללי ו/או נושא משרה  

ו/או   הכללי  בשותף  כלשהו  משרה  לנושא  או  הכללי  בשותף  השליטה  ושלבעל  בשותפות 

בשותפות )גם נושא משרה אחר מזה שעבודו מוענק כתב הפטור( עניין אישי באישורה( ו/או  

מתיר לשותפות לפטור נושא משרה בגינה, אשר נגרם כתוצאה  בשל כל הפרה אחרת שהדין  

ו/או   בשותפות  ו/או  הכללי  בשותף  מועסק  ו/או  משרה  נושא  ובתוקף  לב  בתום  מפעולותיו 

 בחברות בנות ו/או קשורות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת. 

לשפות את נושאי  בהתאם לכתב השיפוי המעודכן ובכפוף להוראות הדין, השותפות תתחייב  

המשרה הזכאים בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליהם או שיוציאו, עקב פעולה שעשו ו/או  

ו/או   בנות  בחברות  ו/או  בשותפות  ו/או  הכללי  בשותף  משרה  נושאי  היותם  בתוקף  שיעשו 

   .קשורות של השותפות, כמפורט בכתב השיפוי ובכפוף לתנאיו

ביחס  השותפות לכל נושאי המשרה בשותפות במצטבר,    יצוין, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם

על   דין  לחבות כספית שתוטל  דין, לרבות פסק  פי פסק  על  נושא המשרה לטובת אדם אחר 

)בהתאם לאירועים המפורטים בתוספת    שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט

תפות, בנטרול הפרשה  מההון העצמי של השו  25%-לא יעלה על סכום השווה ל  לכתב השיפוי(

למועד   נכון  של השותפות  האחרונים  הכספיים  דוחותיה  פי  על  שיפוי כאמור,  בגין  שבוצעה 

 השיפוי בפועל. ליתר תנאי ההתחייבות לשיפוי ראו בכתב השיפוי. 

יובהר, למען הסר ספק, כי אין בהחלטה זו, בין שתתקבל או תדחה בידי האסיפה הכללית של  

וע מתוקפם של כתבי התחייבות לשיפוי והפטור שניתנו בעבר לנושאי  בעלי היחידות, כדי לגר

 המשרה הזכאים.  

 לדוח זימון זה.   נספח ג'נוסח מלא של כתבי הפטור והשיפוי מצורף כ 

 אישורים נדרשים  2.7.2

 כניסתה לתוקף של ההתקשרות שעל סדר היום, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:

 ;2022בספטמבר  13התגמול אשר התקבל ביום  אישור ועדת הביקורת וועדת  2.7.2.1
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בספטמבר    15אישור דירקטוריון השותף הכללי של השותפות אשר התקבל ביום   2.7.2.2
2022 ; 

  4ברוב המפורט בסעיף    הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  אישור האסיפה 2.7.2.3
 להלן. 

לבעל    פירוט עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות להן, בין השותפות 2.7.3

לאישור   שקדמו  בשנתיים  שנחתמו  אישי,  עניין  בהן  היה  השליטה  שלבעל  או  בה  השליטה 

 ההתקשרות המוצעות או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור: 

למיטב ידיעת השותפות, לא היו עסקאות דומות להתקשרות המוצעת בשנתיים שקדמו למועד  

 ר. האישור או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמו

להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת, התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת התחייבות לשיפוי   2.7.4

 וכתב פטור מעודכנים 

ההתחייבות לשיפוי וכתב פטור הן הגנות מקובלות שניתנות לנושאי משרה בקרב חברות   .1

לאפשר   מנת  על  חיוניות  והן  בחופשיות    לנושאיציבוריות  לפעול  השותפות  של  המשרה 

 לטובת השותפות תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם, והכל בכפוף למגבלות בדין.   

ות ניתנים לכל נושאי המשרה בשותפות בתנאים  ההתחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחרי .2

 .  נושאי המשרה מטעם השותף הכלליזהים, לרבות כאלו שאינם נמנים על 

בעלויות   .3 לחסוך  עשויה השותפות  פטור מאחריות,  כתב  ומתן  לשיפוי  במתן ההתחייבות 

 כספיות, הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה.

 ההחלטה   ובדירקטוריון  והתגמול הביקורת  בוועדות בדיונים שהשתתפו הדירקטורים שמות 2.7.5

התגמול   ועדת  )- ירון  טלי '  גב:  הביקורת  וועדתבישיבת    אזולאי   עקיבא   מר"צית(,  דחאלדר 

 "צ(.דח) יריב  אסף ומר"ת( דב)

 אסף  מר,  אזולאי  עקיבא  מר,  אלדר  ירון   טלי'  גבעמית קורנהאוזר,    מרבישיבת הדירקטוריון:  

 .טוביאס-שדר עירית'  גב, יריב

 בהחלטה  אישי עניין,  השותפות  ידיעת למיטב, להם שיש הדירקטורים שמות 2.7.6

ה"ה    .בעלי עניין אישי בהחלטה המוצעת לאור זאת שהם מוטבים על פיה  הדירקטורים  כל

הדירקטוריון השותף הכללי  הצביעו בישיבת  לא  לא השתתפו ו   כץ וחנן וולף  יעקבגדעון תדמור,  

 ביחס להחלטה זו. 

 האישי  העניין ומהות  אישי עניין לו שיש  בשותפות  השליטה בעל שם 2.7.7

כץ וחנן וולף, המחזיקים במלוא מניות השותף הכללי בשותפות, וכן   יעקבה"ה גדעון תדמור, 

בה,    15.94%-כשל  מצטבר  בשיעור   ומזכויות ההצבעה  של השותפות  ההשתתפות  מיחידות 

 מוטבים מההחלטה.  ם עניין אישי מכוח היות  בעליהינם 

הינם בעלי השליטה בשותף    כץ וחנן וולף  יעקבה"ה גדעון תדמור,  למיטב ידיעת השותפות,  

 . הכללי של השותפות

ובכפוף    המעודכנים של השותפותכתבי השיפוי והפטור  נוסח  "לאשר את  :  נוסח ההחלטה המוצעת

והפטור    השיפוי לדוח הזימון לאשר את הענקת כתבי    3לאישור מדיניות התגמול כמפורט בנושא מס'  
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לנוסח המצורף כהמעודכנים   זה,    'ג  נספחבהתאם    לנושאי  וכן  הזכאים  המשרה  נושאי  לכללדוח 

    . לעת מעת הכללי ובשותף בשותפות שיכהנו המשרה
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 פרטים כלליים אודות האסיפה 

 מיוחדת ומועדה הקום כינוס האסיפה הכללית מ .3

שד' אבא    ,במשרדי השותפות  0015:בשעה  ,  2022  בנובמבר  14אוקטוברב  24,  'בהאסיפה תתקיים ביום  

שנקבע  12אבן   מן המועד  חצי שעה  כעבור  להלן,  כמפורט  חוקי  מנין  יימצא  לא  פיתוח. אם  , הרצליה 

הנדחית   באותה השעה  ,  2022  בנובמבר  21אוקטוברב   31,  'ב  יוםללאסיפה, תתקיים האסיפה  ותיערך 

 ובאותו המקום.

   שעל סדר היום ותההחלט הדרוש לאישורהרוב  .4

לעיל, הוא רוב    2.2שעל סדר היום, המתוארת בסעיף    1הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מספר   .4.1

 הנוכחים והמשתתפים באסיפה.   יחידות ההשתתפות מחזיקירגיל מקרב  

-ו  2.4,  2.3בסעיפים  ת  ושעל סדר היום המתואר   6-ו  2-3מספר    ותהחלטהרוב הדרוש לצורך אישור   .4.2

   הינו רוב קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:, לעיל 2.7

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

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

 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.

הינו רוב  ,  לעיל  2.5  ףבסעי  תהמתוארהיום  שעל סדר    4מספר    החלטההרוב הדרוש לצורך אישור   .4.3

ובלבד שיתקיים    המשתתפים בהצבעה קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות  מכלל    75%בשיעור של  

   אחד מאלה:

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

, 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  ,  עילל   2.6שעל סדר היום המתוארת בסעיף    5החלטה מספר  הרוב הדרוש לצורך אישור   .4.4

 תתפים בהצבעה. המשקולות מחזיקי יחידות ההשתתפות מכלל  75%בשיעור של 

 המועד הקובע .5

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

 "(.המועד הקובע)להלן: " 2022ספטמבר ב 26, '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



 

20 
 

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

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

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

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

 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:    2באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(. מערכת ההצבעה האלקטרונית"

 ינוי שלוח להצבעה מ .6.2

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

לפחות   מיום    48השותפות  יאוחר  לא  קרי  לאסיפה,  הקבוע  המועד  לפני    12אוקטובר ב   22שעות 

 הוא ניתן. כתב המינוי יציין את מספר יחידות ההשתתפות בגינן  .  0015:בשעה  2022 בנובמבר

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,  

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

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

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

 . 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 . 

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

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  

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

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

 .  ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע

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

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

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

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

  2022  בנובמבר  14באוקטובר  24,  ב'יום  שעות לפני מועד האסיפה, קרי,  (  4)   הינו עד ארבע ,רשום

יחידות  .  11:00בשעה   למחזיק  ביחס  לשותפות,  בכתב  הצבעה  כתבי  להמצאת  האחרון  המועד 

  בנובמבר  14אוקטוברב  24,  ב'יום  שעות לפני מועד האסיפה, קרי,  (  6שש )ינו עד  , ה השתתפות רשום
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או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על    09:00בשעה:    2022

  .שעות לפני מועד כינוס האסיפה 12

   .  2022 בנובמבר 4באוקטובר 7', ו  יוםלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עד 

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  בנובמבר 9אוקטוברב 19, ד'

משלים זה יילקחו בחשבון  למען הסר ספק , כתבי הצבעה שהומצאו לשותפות עד למועד פרסום דוח  

במסגרת ספירת הקולות, אלא אם מחזיק יחידות השתתפות אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה  

 .כאמור, יודיע אחרת לשותפות

 מערכת האלקטרוניתהצבעה ב .6.4

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

 אלקטרונית.  הצבעה הרשום להצביע במערכת ה  מחזיק יחידות השתתפות לא

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

 . 0009:, עד השעה 2022 בנובמבר 14אוקטוברב 24

 הצבעה ביותר מדרך אחת  .6.5

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

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 השתתפות    מנין חוקי  כוחם, שני מחזיקי  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,  

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

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  

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

 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( 

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

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

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

היום(,   ליום 2000-תש"סהלסדר  עד  לשותפות  תומצא  כאמור  בקשה  המחויבים,  בשינויים    28,  ד'  , 

דירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה  המצא    .2022  ספטמברב

( ימים אחרי  7הכללית, תכין השותפות סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה )
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  .2022  אוקטוברב  6',  ה  יום, קרי:  המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום

כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון  בזאת    מובהר

 האסיפה.  

 מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך .9

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

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

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

 התיקון לדוח העסקה.  

 ידי על ההוראה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע השותפות בדוח מי

 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

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

 . , וזאת עד למועד כינוס האסיפה3237465-073בטלפון   ,היועצת המשפטית של השותפות, הלל אברמוב
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 מבוא .1

את   היא זה מסמך מטרת ולפרט  להגדיר  של  לתאר,  והעסקתם  כהונתם  תנאי  לקביעת  הקווים המנחים 

)להלן:  "( ובפלר נפט וגז ניהול בע"מ  השותפותשותפות מוגבלת )להלן: "  ,פטרוליום  בנאוויטס  המשרה נושאי

]נוסח חדש[,  פקודת השותפויות  להוראות   בהתאםוהכל    שותף הכללי חברת הוכן תגמול ל  "(השותף הכללי"

 (. "פקודת השותפויות")להלן:  1975- התשל"ה

 כללי  .2

 :זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם תגמולבמדיניות  .2.1

 דירקטוריון השותף הכללי;  - "הדירקטוריון"

 " ברוטומשכורת חודשית "

 

  המשרה   לנושאי  שישולם החודשי    השכר -

,  מעביד  הפרשות,  סוציאליות  עלויות  ללא

  כמפורט   נוספים  נלווים  ותנאים   הטבות 

 ; להלן 6.2 ףסעיב

התשנ"ט - " נושא משרה " החברות,  בחוק    1999- כהגדרתו 

" החברות)להלן:  בשינויים    "(,חוק 

 ; , למעט מנהלים בכיריםהמחויבים

דירקטוריון,   - " מנהלים בכירים" יו"ר  וסגן  למנכ"ל    ן כמשנה 

נים גם  ההמכ  בכירים   מנהליםו  סמנכ"לים

 ;כדירקטורים בשותף הכללי

 " תאגיד בת"
או    50%-אשר השותפות מחזיקה בתאגיד   -

או   שלו  והנפרע  המונפק  מההון  יותר 

 מזכויות ההצבעה בו; 

זו אושרה על ידי הדירקטוריון בעקבות המלצת ועדת התגמול, והיא תישאר בתוקף   תגמולמדיניות   .2.2

תפות  תיחידות ההש  מחזיקיה הכללית של  פ ממועד אישורה על ידי האסילמשך שלוש שנים החל  

אלא אם היא תעודכן או תוחלף במדיניות תגמול אחרת אשר תאושר כדין בטרם חלפו שלוש שנים  

כאמור. הארכת תוקף מדיניות התגמול לתקופה נוספת תהא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים  

   פי דין. -על

אינה מקנה לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי כל זכות לקבל    תגמוליודגש כי מדיניות ה .2.3

ה  תגמול וכי  בה,  המפורט  על   תגמולכלשהו  יהיה  המשרה  נושא  זכאי  יהיה  התנאים  -לו  פי 

 .ידי האורגנים המוסמכים לכך בכפוף להוראות כל דין-הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו על

ה .2.4 ממדיניות  סטייה  או  תאושר    תגמולחריגה  בה  מהעקרונות  או  זה  במסמך    בהתאם המפורטת 

השותפויות.  ל פקודת  יקבל  דרישות  משרה  שנושא  מה  תימולבמקרה  פחות  פי    תגמולשהינו  על 

 .תגמול, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמולמדיניות ה
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.  תגמולה יניות  כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מד   תגמולאין במדיניות ה .2.5

יחד עם זאת, חידושם או עדכונם של הסכמים ותנאים קיימים כאמור וכן אישור מענקים בשיקול  

קיימים הסכמים  פי  על  הת  ,דעת  מדיניות  להוראות  בהתאם  יבוצעו  שקיימים,  בכפוף  גככל  מול, 

  כי   יצויןובכפוף להוראות הדין.    ,ממדיניות התגמול, ככל שיידרשלחרוג    השותפותלאפשרותה של  

,  תגמולה  מדיניות  אישור  במועד,  הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  והעסקה  הכהונה  תנאי

 . תגמולה ממדיניות  חורגים אינם

 תגמול מטרת מדיניות ה .3

ארוך תגמולה מדיניות לטווח  השותפות  של  העבודה  ותוכניות  מטרות  בהשגת  לסייע  זאתנועדה  וכל   ,  

 באמצעות: 

הכללי .3.1 ובשותף  בשותפות  המשרה  לנושאי  וראוי  סביר  תמריצים  מערך  ביצועי    יצירת  לשיפור 

בה למשקיעים  והתשואה  בפעילותה  וזאת  ,  השותפות  השותפות,  במאפייני  היתר,  בין  בהתחשב, 

של  הסיכונים  ניהול  במדיניות  עמידההעסקית,  ות,  ביעדים  העסקיתבה  האסטרטגיה  וכן  מימוש   ,

 בודה בשותפות ובשותף הכללי.  ביחסי הע

מוכשרים ומיומנים בשותפות ובשותף הכללי, אשר  איכותיים,  ושימור מנהלים   גיוס  לשםמתן כלים   .3.2

 ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.    , להביא לפיתוחה והצלחתה,יוכלו לתרום לשותפות

דגש   .3.3 התאמת    תגמולעל  מתן  תוך  ולביצועיה,  לשותפות  המשרה  נושאי  וקשירת  ביצועים,  מבוסס 

טווח    תגמול  ארוכת  בראייה  רווחיה,  ולהשאת  השותפות  יעדי  להשגת  לתרומתם  המשרה  נושאי 

 .  ותכניות העבודה של השותפות  ובהתאם לתפקידם

השונים )כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול    תגמוליצירת איזון ראוי בין רכיבי ה .3.4

טווח( לעניין  ,  ארוכי  אלה  הרכיבים  הכאשר  וקביעת  יקבעו  משתנים  טווח  ארוכת  הסתכלות  תוך 

 . מדידיםקריטריונים  

  תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחינתשיקולים בעת  .4

בעת   יילקחו בחשבון  אשר  הפרמטרים הכלליים  ה להלן  תנאי  בשותפות    תגמולבחינת  נושאי המשרה  של 

 ובשותף הכללי: 

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.  .4.1

האחריות .4.2 מידת  לרבותתפקידו,  העסקתו,  ותקופת  תפקידו  במסגרת  בפניו  הניצבים  האתגרים   ,  

 . שנחתמו עם נושא המשרה של השותפות ו/או השותף הכלליהסכמי שכר קודמים, ככל שישנם, 

 התרומה של נושא המשרה לביצועי השותפות, רווחיה ויציבותה.  .4.3

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו.  .4.4

מומחיותו  הצורך   .4.5 ו/או  שלו  הידע  ניסיונו,  כישוריו,  לאור  המשרה  נושא  את  לשמר  השותפות  של 

 הייחודית. 

  בהתאם של נושאי המשרה,    תגמולה  תנאיבהמשתנים הקבועים לרכיבים  בין הרכיבים    היחסבחינת  .4.6

  הקיימים של נושאי המשרה הנוספים בשותפות   תגמולתנאי הזו.    מדיניות  במסגרת  שנקבעו  לתקרות



 

4 
 

ובשותף הכללי. בנוסף, ייתכן ויובאו בחשבון תנאי השכר המקובלים בשוק ובענף בו פועלת השותפות  

 תפקידים דומים בתאגידים בני השוואה, ככל שישנם כאלה. לגבי נושאי משרה בעלי 

 ואופי פעילותה.   נכסיההיקף , השותפותשווי   .4.7

 מצבן הכספי של השותפות והשותף הכללי.  .4.8

די השותפות והשותף הכללי,  לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובנושא משרה    תגמולהיחס בין   .4.9

תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו וכן    וזאת

,  ההעסקה  בעד  תשלום  כל   –" משמעו  שכרלעניין זה, "   בהיקף העובדים בשותפות ובשותף הכללי.

   .אחר  תשלום  או   הטבה  וכל   בו  השימוש  והוצאות  רכב,  פרישה  בעד  תשלום,  מעסיק  הפרשות  לרבות

למועד אימוץ מדיניות התגמול, היחס בין ממוצע עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה  

  - ו  6.3, לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי השותפות, הינו  ובשותף הכללי  בשותפות

דירקטוריון, היחס כאמור הינו סביר, ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי  ה  בהתאמה(. להערכת   ,6.8

   . בשותפותהעבודה 

 . מכהן הוא  בה  במשרה הכרוכים הסיכונים  ניהול  להיבטי משרה נושא של תגמולה מבנה התאמת .4.10

 עקרונות כלליים  –  תגמולתנאי ה .5

 :  כדלקמן אי משרה יהיה בנוי ממספר מרכיביםהכולל של נוש תגמול ה .5.1

 רכיבים קבועים

לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע    : נועדותנאים נלווים  שכר בסיס .5.1.1

השוטפות   התפקיד  מטלות  ביצוע  ועבור  הכללי  בשותף  ו/או  בשותפות  תפקידו  בביצוע 

ניסיונו,   המשרה,  נושא  של  כישוריו  את  ביטוי  לידי  מביא  הבסיס  שכר  יומיומי.  באופן 

ר בתחום העיסוק, סמכותו המקצועית, וכן את דרישות התפקיד  השכלתו, המומחיות שצב

 ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא.  

 רכיבים משתנים 

: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השגת מטרות ויעדים משתנה תלוי ביצועים   תגמול .5.1.2

 עסקיים ואסטרטגיים של השותפות על פי קריטריונים הניתנים למדידה כאמור להלן. 

נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי יחידות ההשתתפות, כפי שזו משתנה הוני  תגמול .5.1.3  :

  תגמול זמן, ובין ה  באה לידי ביטוי בעליית ערך יחידות ההשתתפות של השותפות לאורך

לנושאי המשרה.   בעלי    תגמולהניתן  לבין  נושאי המשרה  בין  אינטרסים  יוצר קרבת  זה 

יחידות ההשתתפות ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של מנהלים בכירים ובעלי תפקידי  

 מפתח בשותפות ו/או בשותף הכללי. 
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 רכיבים קבועים .6

 דמי ניהול /בסיסשכר  .6.1

עבור שירותי    הכללי  לשותף  , ככל שישולמוניהולה  דמי )לרבות  ברוטו    חודשיתמשכורת   .6.1.1

משולמים   היו  אילו  ברוטו  במונחי  המשרה  בסעיף    לעובד נושא  כאמור    6.1.3השותפות 

  100%בהנחת היקף משרה של  אשרהכללי  נושאי המשרה בשותפות ובשותף  עבור    ( להלן

יותאמו הסכומים בהתאם( נושא משרה בהיקף משרה חלקי, אזי  יכהן  בו  לא    )במקרה 

   כדלקמן: תעלה על הסכומים 

ברוטו  תחודשי משכורת עבור % משרה  נושא המשרה 

 ת מקסימלי

 פעיל  דירקטוריון"ר יו
%10075   ,000115512 

 "ל מנכ
100% ,000115512 

 000115512, %10090 מנהלים בכירים

 0009080, 100%   משרה  נושאי

 

פעיל    מיסכו  כי  יובהר*   דירקטוריון  ליו"ר  ביחס  בכיריםולהתקרה    על   ועל ילא    מנהלים 

 .  , בהתאמה90%ועל  75%  על יעלה  םמשרת  קףאם הי גםלעיל   מיםהסכו

האמור  מ   הנמוך  משרה  היקףבם  שירותיעל ידי נושאי המשרה    יוענקו לשותפות בו    במקרה

  50%  -ב  ועסק י   הדירקטוריון  ר"יו  אם :  לדוגמה.  יחסי  באופן   יחושב   התקרה  סכוםלעיל,  

 . ח" ש 333,38 על  תעמוד  התקרה, משרה

ו   זו  משכורת .6.1.2 הידוע    הצמוד  תהיהיכול  לצרכן  במדד המחירים  בשער לעלייה  לעלייה  או 

   .תנאי העסקת נושא המשרהבמועד אישור החליפין של דולר ארה"ב 

בו נושא המשרה נותן שירותים לשותפות ו/או לשותף הכללי )לרבות באמצעות    במקרה .6.1.3

 סכום התשלום לנושא המשרה חברת ניהול( ואינו עובד של השותפות ו/או השותף הכללי,  

אילו היה    26.וסעיף    6.1לא יעלה על הסכום הכולל שהיה משתלם לפי סעיף  הרלוונטי  

ו/או השותף הכללי    שלא יחול שינוי בעלויות השותפות  כך  השותפותנושא המשרה עובד  

 , יובהרבשל התקשרות עם נותן שירותים כאמור בהשוואה להתקשרות עמו אם היה עובד.  

חודשיות  כי משכורות  במספר  הנוקבות  תקרות  התגמול  במדיניות  מצוינות  בו  , מקום 

אילו היה עובד נושא המשרה  לפי גובה המשכורת החודשית שהיה מקבל    התקרה  תחושב

כנגד  תשלומים כאמור לנושא המשרה ייעשו    .)ללא חלק עלות המעביד הנכלל בדמי הניהול(

 . כדין, כגון מע"מ( מסיםהוצאת חשבונית )בתוספת 

"ל המנכ   שלהסמכות לאשר שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה    תהיהועדת התגמול  לו .6.1.4

נג)א( 65סעיף  ל   בהתאםזו,    תגמול מדיניות  ב  הקבועים  בגבולות ,  משרה  נושאי  ושל

   לפקודת השותפויות.
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למנכ"ל .6.1.5 הכפוף  משרה  נושא  של  הכהונה  בתנאי  מהותי  לא  לתקנה    ,שינוי    3ב1בהתאם 

בעלי   עם  בעסקאות  )הקלות  החברות  התש"סלתקנות  המנהל  2000-ענין(,  בידי  יאושר   ,

הכללי של השותפות בלבד, ובלבד שתנאי הכהונה והעסקה של אותו נושא משרה תואמים  

 של השותפות.   תגמולאת מדיניות ה

מתנאי    15%- בשנה ו  5%עדכון תנאי הכהונה בשיעור של עד    –"  שינוי לא מהותילעניין זה "

ידי   על  לאחרונה  שאושרו  לא  דין  פי  על  המוסמכים  יםהאורגנהכהונה  כשינוי  ייחשבו   ,

 .זו במדיניות  הקבועות  התגמול לתקרות  בכפוף  והכל מהותי,  

 תנאים נלווים  .6.2

יהיו    הם   בשותפות ו/או בשותף הכללי במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה   .6.2.1

ו זכאים   לחוק  בהתאם  סוציאליות  מנהלים  תנאים  להפרשות  בקרב  מקובלים  נלווים 

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

ביטוח אובדן כושר עבודה; רכב )לרבות הוצאות רכב(; נשיאה בהוצאות תקשורת )טלפון  

סלולארי, אינטרנט, עיתונים וכיוצ"ב(; השתתפות בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; 

הבראה; ימי מחלה; פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה )בכפוף לתנאים המפורטים   דמי

כפי .  וכיוצ"ב  (להלן  12בסעיף   בשותפות  המקובלים  לנהלים  בהתאם  הלוואות  קבלת 

תפחת   לא  ההלוואות  על  הריבית  כאשר  לכך,  המוסכמים  האורגנים  ידי  על  שיאושרו 

נות מכוח פקודת מס )ט( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ והתק3משיעור הריבית לפי סעיף  

לעת מעת  שתהיינה  כפי  חדש[,  ]נוסח  מק   ,הכנסה  שיהיה  כפי  שונות  הטבות  בל  ווכן 

 בשותפות ובשותף הכללי מעת לעת.  

השותפות ו/או השותף הכללי רשאים לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי הן תשאנה   .6.2.2

)כגון: הוצאות תחבורה,   הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידובחלק או בכל  

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

ו השותף הכללי, בהוצאות אלו, בהתאם לנהלי  באמצעות נשיאה ישירה של השותפות ו/א

   .השותפות ו/או השותף הכללי, כפי שיאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך

 Relocation -מקום מגורים לחו"ל  העתקת .6.3

)לרבות  בנוסף, השותפות ו/או השותף הכללי רשאים לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה   .6.3.1

המכהנים   שליטה  משרה(  בעלי  תשאנה  כנושאי  הן  מקום  כי  העתקת  בגין  בהוצאות 

 מקום  העתקת בגין הוצאות")במסגרת תפקידו מגורים של נושא המשרה מחוץ לישראל ה

 הוצאות חינוך של ילדי נושא המשרה  ;לדירת מגוריםדמי שכירות    , ובכלל זה:("המגורים

לנושא המשרה, בן/בת זוגו וילדיהם וכן    הוצאות ביטוח רפואי   ;שנים  18שטרם מלאו להם  

   .(ברכב שימוש הוצאות)לרבות   רכב שכירתת והוצא

. בחודש  דולר  פיאל  20  על  יעלה  לאלנושא המשרה    יוחזרואשר    האמורות  הוצאותה שווי    סך .6.3.2

עד    של  כולל   בסכוםלגרוע מהאמור לעיל, נושא המשרה יהיה זכאי להחזר הוצאות    מבלי

 וחזרה  החוץ  למדינת  המגורים  מקום   העתקתפעמיות של    חד  הוצאותבגין    דולר  אלף  20
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המשרה, בן/בת זוגו    נושאהשהות מחוץ לישראל,    במהלך  וכן  התפקיד  סיום  עם  לישראל

 לישראל פעמיים בשנה.   טיסהוילדיהם יהיו זכאים לכרטיסי 

הנלווים   לתנאיםבנוסף   הינו כאמור מגוריםההעתקת מקום   גיןב הוצאות  החזרכי  יובהר

   לעיל. 6.2.2 - ו  6.2.1  המפורטים בסעיפים

מגוריהם של להעתקת מקום  לעיל מתייחסים    6.2.4הסכומים הקבועים בסעיף  יצוין, כי   .6.3.3

מקום   את  להעתיק  יידרשו  משרה  שנושאי  ככל  ארה"ב.  טקסס,  למדינת  משרה  נושאי 

והם יובאו לאישור   , מגוריהם למדינות אחרות, ייתכן כי תידרשנה התאמות בסכומים אלה

ועדת   של  לתנאי  תגמול  מחודש  בכפוף  והכל  השותפות,  של  הכללי  השותף  ודירקטוריון 

 זו.  תגמול מדיניות

שב .6.3.4 הבמקרה  תשלום  המגוריםעקבות  מקום  העתקת  בגין  המשרה   הוצאות  נושא  יחוב 

 במס, השותפות תישא בהוצאות המיסוי כאמור. 

   מענק חתימה/שימור .6.4

ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור לנושא משרה   תגמוללוועדת ה .6.4.1

יהיה מותנה בקבלת  מתן מענק החתימה    .משכורות חודשיות ברוטו  3בהיקף שלא יעלה על  

התחייבות מצד נושא המשרה שלא לפרוש מתפקידו למשך תקופה מסוימת, כפי שייקבע  

בהחלטת ההענקה. גובה המענק )עד לתקרה הקבועה בסעיף זה( יכול שייגזר, בין היתר, 

 .ממשך תקופת ההתחייבות של נושא המשרה

  לעיל  6.1  בסעיףמצוינות  מענקי חתימה/שימור אינם נכללים במסגרת התקרות ה, כי  יובהר .6.4.2

  .  משרה נושא  לכל  אחת פעם להינתן יכול  חתימה מענק וכי

 הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה  .7

 מוקדמת ומענק הסתגלות  הודעה .7.1

סיום העסקתם מבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי על פי דין,   .7.1.1

יהיה בהודעה מוקדמת כמפורט בטבלה   ו/או בשותף הכללי  נושאי משרה בשותפות  של 

שלהלן. בנוסף, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות  

 בכפוף לתקרות שיפורטו להלן. 

 תקופת הודעה מוקדמת  נושא משרה 

 )בחודשים( 

 מענק הסתגלות  

)במשכורות חודשיות  

 ברוטו(

   6 עד   3 עד פעיל יו"ר דירקטוריון 

   6 עד 3 עד מנכ"ל 

   6 עד 3 עד מנהלים בכירים

   6 עד 3 עד נושאי משרה  

  למעט ,  וריןפיט  כדין  שאינה  התפטרות  של  במקרה  לרבות)  כהונה   סיום  של  מקרה  בכל

  פיצויים  יינתנו (  פיטורין  פיצויי   תשלום  ללא  עובד  לפטר  זכאות  חוק  פי  על   המקנות   בנסיבות
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החודשית ברוטו    במשכורתו  המשרה  נושא  של  ההעסקה  שנות  של  למכפלה  השווה  בסך

 . האחרונה

החליט .7.1.2 אם  אלא  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך  בתפקידו  ימשיך  המשרה    ו נושא 

השותפות או  הכללי  לדרוש    השותף  המשרה  שלא  ההודעה  מנושא  בתקופת  לעבוד 

ההמוקדמת,   למלוא  זכאי  יהיה  המשרה  נושא  חלקה.  או  לו    תגמולכולה  )כולל  המגיע 

בגין תקופת ההודעה המוקדמת אם (  ים ביחס לתקופת ההודעה המוקדמתזכאות למענק

בתקופת ההודעה    נושא המשרהלא עבד    עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

ולתנאים הנלווים, א יהיה זכאי לשכר הבסיס  ך הזכאות למענק תפסק המוקדמת, הוא 

 במועד הפסקת עבודתו. 

 פרישה   מענקי .7.2

שנים    3-לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ  מקרה של סיום העסקה של נושאי משרהב .7.2.1

והדירקטוריון הסמכות להעניק מענק    תגמולועדת הובשותפות ו/או בשותף הכללי, תהיה ל

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

 . של נושא המשרה במשכורתו האחרונה )משכורת חודשית ברוטו(

 שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את: הקריטריונים .7.2.2

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

 תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי השותפות במהלך תקופת כהונתו.  (ב)

 ותק בשותפות ובשותף הכללי.  (ג)

    ואישור מנכ"ל )או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פורש(. המלצה (ד)

מענק   .7.2.3 ובתוספת  שיוענק(  )ככל  ההסתגלות  מענק  בתוספת  המוקדמת  ההודעה  תקופת 

מענק הפרישה בתוספת    שכר חודשיות.עלויות    9הפרישה )ככל שיוענק(, יחדיו, לא יעלו על  

   שכר חודשיות.עלויות  6לא יעלו על  )ככל שיוענקו( מענק ההסתגלות 

 פדיון ימי חופשה  .7.3

זכאי   יהא  העסקתו  סיום  לנהלים  עם  בהתאם  לו  שנצברו  החופשה  ימי  את  לפדות  המשרה  נושא 

 המקובלים בשותפות כפי שיאושרו מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים לכך. 
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 "( בונוס שנתי" או "בונוס)להלן: " רכיב משתנה במזומן .8

 כללי  .8.1

בונוס כחלק מתנאי ה .8.1.1 לנושאי המשרה    תגמולהשותפות והשותף הכללי רשאים להעניק 

 שלהם.

בתנאי   .8.1.2 רק  לקבלו  זכאי  יהיה  רלוונטית  קלנדרית  שנה  בגין  לבונוס  הזכאי  משרה  נושא 

 .  קלנדרית חודשים באותה שנה 3שיועסק בשותפות ו/או בשותף הכללי לפחות  

  הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפחית את סכום הבונוס לו יהיה זכאי נושא .8.1.3

 הפחתה כאמור.   משרה, בהתקיים נסיבות המצדיקות

 מנהלים בכירים לומנכ"ל  ל, פעיל דירקטוריוןבונוס שנתי ליו"ר  .8.2

לחישוב   מדידים  הבונוס הבסיס  יעדים  על  מבוסס  "  השנתי  מדדים  המדיד   הבונוס)להלן:  ועל   )"

 הבלתי  הבונוסלהלן: " )משכורות    3בכל מקרה לא יעלה על    אשראיכותיים שאינם ניתנים למדידה  

   כמפורט להלן: "(מדיד

 המדיד  הבונוס

להלן   8.2.2- ו  8.2.1מהתנאים המנויים בסעיף  ישולם בכפוף להתקיימות אחד או יותר  הבונוס המדיד 

 :ובכפוף לאמור בהם, "(תנאי הסף)שייקראו להלן יחדיו: "

   גיוס חוב או הון .8.2.1

  יפחת  שלא  בהיקף   השותפות  של  בת  תאגיד ידי  -על   או/והשותפות    ידי- עלחוב  או  ו/הון    י/ גיוס

   .קלנדרית, במהלך שנה במצטבר, "חש מיליוני 50-מ

 

   תקרת הבונוס המדיד גיוס חוב או הון

 משכורות חודשיות ברוטו  3 מיליון ₪  50-גיוס של מעל ל

 שינוי במחיר יחידת השתתפות .8.2.2

או    5%תהיה בשיעור של  יחידת השתתפות  השנתית של    התשואה קלנדרית    ככל שבסוף שנה

יחידות    חלוקתהנפקת זכויות//  חלוקת דיבידנדנסיבות של  )חישוב התשואה יתואם ליותר  

  הנעילה של  שער  ממוצע   פיחושב על  כאמור תבמבנה השותפות(. התשואה  שינויים  הטבה/

דצמבר  ב  בבורסה  המסחר  ימי  מהלךב  ההשתתפותיחידת   החודש  הרלוונטית    שנהשל 

   .שקדמה להשנה בחודש דצמבר ימי המסחר בשער הנעילה במהלך בהשוואה לממוצע 

 כדלקמן: בגין תנאי זה תהא הבונוס המדיד תקרת 

 מדיד הבונוס תקרת ה שינוי במחיר יחידת השתתפות

 חודשיות ברוטו  משכורות  3 5%של   תשואה שנתית

שנתית  - ללבין    5%בין  של    תשואה 

 )כולל(  15%

חודשיות ברוטו    משכורות  6-ל  3בין  

 )מחושב באופן לינארי( 

 חודשיות ברוטו  משכורות  9 15%-של מעל ל  תשואה שנתית
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המדיד   הבונוס  לעיל  בגין  תקרת  כאמור  לבונוס  בתנאים  בכל במצטבר  עמידה  תעלה  לא 

 . חודשיות ברוטו משכורות  9סך של   למקרה ע

 מדיד בין בונוס מדיד לבונוס לא הבונוס תמהיל רכיבי   .8.2.3

 בונוס לא מדיד  בונוס מדיד 

שנתי  אופן   בונוס  חלוקת 

דירקטוריון  ,  פעיל  ליו"ר 

 מנהלים בכירים מנכ"ל ו

ל חודשיות   משכורות   9- עד 

( לשיעור ברוטו  בהתאם 

נושא המשרה   בתנאי עמידת 

 (הסף

  3-עד ל

  משכורות

 חודשיות ברוטו 

 

בהתאם למשכורת החודשית  בהקשר זה יובהר כי תקרת הבונוס השנתי הרלוונטית תחושב  

 31ברוטו הקובעת של נושא המשרה המכהן כדירקטור ובהתאם להיקף משרתו נכון ליום  

 בדצמבר של השנה בגינה מוענק לו הבונוס. 

 בלבד  הקלנדרית   מהשנה  בחלק  בתפקידו  יכהןשנושא המשרה המכהן כדירקטור    במקרה

  המענק   ייקבע  ובין אם החל לכהן במהלכה(,  הקלנדרית)בין אם סיים כהונתו במהלך השנה  

  סעיף  להוראות)בכפוף    שנה  באותה  כהונתו  לתקופת  יחסי  באופן  שנה  אותה  בגין  כאמור

   .(לעיל 8.1.2

   "למנכ אינםש  משרה לנושאי  שנתי בונוס  .8.3

והדירקטוריון,    תגמולה"ל, באישור ועדת  המנכהסף,    תנאי מ  יותר  או  אחד  והתקיימו  במידה .8.3.1

רשאי לאשר תשלום בונוס שנתי לנושאי המשרה הכפופים לו, לפי הערכת ביצועיהם ושיקול  

לשותפות, ביצועיו    תובתרומ,  היתר  בין,  תחשבהב   ,דעתו וללא קריטריונים הניתנים למדידה

  לנושאשסך הבונוס    לבדועמידתו ביעדים אישיים שהוגדרו לו מראש במהלך אותה השנה וב

אף האמור לעיל, המנכ"ל    על  .ברוטו  חודשיות  משכורות  12יעלה על    לאהמשרה הכפוף לו  

משכורות חודשיות ברוטו    3תשלום בונוס שנתי כאמור לעיל עד לתקרה של    לאשררשאי  

   ודירקטוריון.  תגמולללא צורך בקבלת אישור ועדת 

ולא   .8.3.2 מאאחד  התקיימו  במידה  יותר  ועדת  ו  באישור  המנכ"ל,  הסף,    תגמולהתנאי 

והדירקטוריון, רשאי לאשר תשלום בונוס שנתי לנושאי המשרה הכפופים לו, לפי הערכת 

תחשב, בין היתר, בתרומה  הביצועיהם ושיקול דעתו וללא קריטריונים הניתנים למדידה ב

אף   על   .השנהלשותפות, ביצועיו ועמידתו ביעדים אישיים שהוגדרו לו מראש במהלך אותה  

רשאי   המנכ"ל  לעיל,  של    לאשרהאמור  לתקרה  עד  לעיל  כאמור  שנתי  בונוס    3תשלום 

   ודירקטוריון.  תגמולמשכורות חודשיות ברוטו ללא צורך בקבלת אישור ועדת  

ברוטו    תהחודשילמשכורת  בהקשר זה יובהר כי תקרת הבונוס השנתי הרלוונטית תחושב בהתאם   .8.4

בדצמבר של השנה בגינה    31נכון ליום  ובהתאם להיקף משרתו  של נושא המשרה הרלוונטי    תהקובע

 הבונוס.  לו  מוענק  
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)בין אם סיים כהונתו במהלך    בלבד  הקלנדרית  מהשנה  בחלק   בתפקידו  יכהן   שנושא המשרה  במקרה

  יחסי   באופן  שנה  אותה  בגין  כאמור  המענק  ייקבעובין אם החל לכהן במהלכה(,    הקלנדריתהשנה  

   .(לעיל 8.1.2יף סע  להוראות)בכפוף  שנה  באותה כהונתו לתקופת

 מיוחד בונוס .8.5

השותפות תהיה    כל דין   להוראות   בכפוף לעיל,    8.3או     8.2פי סעיפים  על  לבונוס מבלי לגרוע מהזכאות  

   : הבאים  דופן ה   ויוצאי   מיוחדים ה  מקריםבכל אחד מה  בונוסבשותפות  רשאית להעניק לנושא משרה  

 .של השותפות העבודה בתוכניתשנכלל   פרויקט ויישום בקידום דופן ויוצא חריג מאמץ השקעת .1

  ולקידום   והשותפות   הכללי  השותף  להצלחת  דופן  יוצאת  תרומה  בעלי   מהלך  או  אירוע  ביצוע .2

 .מטרותיהם

 . השותפות של נפט  בנכס  מסחרית תגלית .3

   .ברוטו חודשיות משכורות 3 6 על יעלה לא כאמור לעיל הבונוס בנסיבות כאמור,  

בנוסף לבונוס השנתי, ולא יהווה תחליף    איה   ספק כי הבונוס, ככל שישולם,מובהר בזאת למען הסר  

 . לו

 שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  תגמולהשבה של  .9

נושא משרה יידרש להשיב לשותפות ו/או לשותף הכללי, לפי העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים   .9.1

בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו  עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על  

שנים ממועד תשלום התשלומים   של שלוש  של השותפות במהלך תקופה  הכספיים  בדוחות  מחדש 

 העודפים.  

מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות   .9.2

   עיל.חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור ל

תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בנסיבות    תגמולועדת ה .9.3

 המקרה הספציפי.  

 הוני  תגמול .10

הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי    תגמול .10.1

שיקולי טווח הארוך. בזכות טבען  של  המשרה לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ושמירה ראויה  

תוכניות   של  הטווח  את    תגמולארוך  לשמר  הכללי  והשותף  השותפות  ביכולת  תומכות  הן  הוני, 

 ירים בתפקידם לתקופה ארוכה.מנהליהם הבכ 

פי דין, להעניק  בהשותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים,   .10.2 כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על 

הוני, כגון אופציות ליחידות השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של    תגמוללנושאי המשרה  

כל סוג    וא יעדים  מבוססת  אשר הבשלתן    (RSU) , יחידות השתתפות חסומות של השותפות תאגיד בת

ניירות ערך של תאגיד בת   ו/או  יחידות ההשתתפות של השותפות  ביצועי  אחר של תשלום מבוסס 

ריקורס ו/או ערבויות להלוואה  -, הלוואות נון)אופציות פאנטום(  הוני שמסולק במזומן  תגמול )לרבות  

לצורך רכישת יחידות השתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת או כל הסדר אחר אשר  

יטופל בספרי השותפות כתשלום מבוסס יחידות השתתפות ו/או מניות, לפי העניין(, בהתאם לתוכניות  
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הוני בתאגיד בת מותנה בכהונה של אותו    תגמול קת  הוני שיאומצו מעת לעת. יובהר, כי הענ  תגמול

  כאמור. נושא משרה בתאגיד בת

 תקרות  .10.3

 הוני שמסולק במזומן   תגמולתקרה להטבה שתנבע ממימוש  .10.3.1

שתנבע   מקסימאלית  להטבה  זכאי  יהא  המשרה  המימוש,  נושא  על  אשר  בעת  תעלה  לא 

פי   )א(  ממחיר המימוש    100%)ב(  -ו   ההוני במועד הענקתו  תגמולמשווי ה  2הגבוה מבין: 

 .  ההוני המסולק במזומן  תגמוללשנקבע 

   במועד הענקתושאינו מסולק במזומן הוני  תגמול תקרה לשווי  .10.3.2

זה תהיה כפופה לתקרות המתוארות להלן )לעניין זה ההטבה    תגמולההטבה השנתית בגין 

של   המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי  כתוצאה  יחידות    תגמול השנתית תחושב  מבוסס 

של  מלאה  להבשלה  עד  הנדרשות  השנים  במספר  הענקתו  במועד  מניות(  )או  השתתפות 

על פי רישום  ח  בהכרולא  מבוסס יחידות השתתפות )או מניות( )חלוקה לינארית(    תגמול ה

   ההוצאה החשבונאי(:

הוני במועד ההענקה שיוענק ליו"ר דירקטוריון    תגמול ההטבה השנתית בגין  סכום   (א)

 משכורות חודשיות ברוטו.   1215פעיל לא יעלה על 

הוני במועד ההענקה שיוענק למנכ"ל לא יעלה על    תגמולסכום ההטבה השנתית בגין   (ב)

 .  משכורות חודשיות ברוטו 1215

  למנהלים הבכירים הוני במועד ההענקה שיוענק    תגמולסכום ההטבה השנתית בגין   (ג)

 הללו.   המנהליםמשכורות חודשיות ברוטו של כל  1215לא יעלה על 

הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי משרה לא    תגמולסכום ההטבה השנתית בגין   (ד)

 הללו.    המשרהמשכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי   1215יעלה על 

לא  4-2בין  תהיה  ההוני שיוענק לנושא משרה    תגמוללמלוא ההמינימלית  תקופת ההבשלה   .10.3.3

האצה לקבוע    םרשאייהיו    שנים ממועד ההענקה. השותפות ו/או השותף הכללי    3  -תפחת מ

במקרים של שינוי שליטה או הפסקת מסחר בניירות    ,הוני לנושא המשרהה  תגמולשל ה

ה  במסגרת  שהוענקו  סיום    ההוני  תגמול הערך    בכפוף ,  מסוימות  בנסיבות  העסקהו/או 

  שינוי  של  במקרה אף האמור לעיל,    על  ודירקטוריון השותף הכללי.  תגמולה  ועדת  לאישור

השותפות תהיה רשאית לקבוע האצה של המנה הקרובה בלבד, וזאת למעט במקרה    ,שליטה

כתו  אשר  שליטה  שינוי  המסחר    צאהשל  יופסק    במסגרת   שהוענקו  הערך  בניירותממנו 

  שהוענק  ההוני  התגמול  מלוא  של  האצה  לקבוע  רשאית  תהיה   השותפות  שאז)  ההוני  התגמול 

   .(הבשלתו מועד הגיע וטרם

ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה )למעט    תגמולה  של  הפקיעה  מועד .10.3.4

 שנים ממועד ההקצאה. 8 -במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה( ולא יאוחר מ

מניות,   .10.3.5 מבוסס  תגמול  הענקת  המימוש  בעת  יפחתמחיר  שערי    לא  של  משוקלל  ממוצע 

של   בתקופה  בשותפות,  ההשתתפות  יחידות  של  המסחר  30הנעילה  למועד    ימי  שקדמו 
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ידי הדירקטוריון על  הידוע של    או   אישור הקצאת כתבי האופציה  שער הסגירה האחרון 

של   שיעור  בתוספת  בדירקטוריון,  ההענקה  אישור  במועד  בבורסה  ההשתתפות  יחידות 

   ., לפי הגבוה5%לפחות 

 את (  לפעם   מפעם  לשנות  ובהתאמה)  לקבוע  מוסמכים  יהיו  דירקטוריוןהו   תגמולה  ועדת .10.3.6

  ניירות   של   העברה  או/ ו  מכירה  על  הגבלות  לקבוע (  היתר  בין)  זה  ובכלל,  ההוני  תגמולה  תנאי

  אירועים   או /ו   בהון  שינויים   בגיןההוני    תגמול ל  התאמות   לקבוע;  ההוני  תגמולה  נשוא  הערך

  סכומי  קביעת  -  בשותפות  השתתפות  ליחידות  אופציות  של  הקצאה  של  ובמקרה;  חריגים

  אפשרות   וכן  האופציות  הקצאת  בגין(  בכלל  אם)המשרה    נושא   ישא   בהן  ההשתתפות

 בלבד  ההטבה  בשווי  שבידם  האופציות  ממימוש  שתנבענה  לניצעים  מניות  להנפקת

(Cashless Exercise .)   

ל  זכאות .10.3.7 משרה  לתנאי    תגמול נושא  בהתאם  תהיה  עבודה  יחסי  סיום  בעת    ות יתוכנהוני 

 או יאומצו על ידי השותפות ו/או השותף הכללי.   ההוני שאומצו  תגמול ה

השותפות )באמצעות האורגנים המוסמכים( תהא רשאית להמיר את הרכיבים המשתנים   .10.3.8

במזומן, כולם או חלקם, בתגמול הוני כך שסכום ההטבה השנתי לתגמול ההוני לפי סעיף  

למדיניות    8-ו   6.4בסעיפים    במזומן )המפורטות  זה יכלול את תקרות הרכיבים המשתנים

(. במקרה  לעיל  9.3.2בנוסף לסכום ההטבה השנתית לתגמול ההוני כמפורט בסעיף    ( התגמול

לרכיב   הסף  תנאי  חלף  יבואו  הבשלה(  ותקופות  מימוש  )מחיר  ההוני  התגמול  תנאי  זה, 

 המשתנה במזומן. 

 משתנה  תגמולקבוע ל תגמול יחס בין רכיבי  .11

ה .11.1 אישור  המשרה,    תגמולבעת  היוודאו  לנושאי  את    תגמולועדת  היחס  התקיימות  והדירקטוריון 

של נושא המשרה הרלוונטי,    תגמולבין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בתנאי ההנדרש  

בהתאם לתקרות הקבועות להלן. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון הולם בין הרכיבים המשתנים  

השותפות  ם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב באינטרס  לרכיבים הקבועים. איזון הול

   להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.

ככל שיינתן תגמול הוני המבשיל על פני מספר תקופות, אזי שווי התגמול ההוני אשר יילקח בחשבון  

תקופת   חלקי  ההענקה  במועד  המקסימלי  ההטבה  שווי  יהיה  לעיל,  האמור  היחס  קביעת  לצורך 

 שלה הכוללת. ההב

 פעיל  דירקטוריון"ר יו .11.2

על    לבין  המשתנים  הרכיבים  בין  המקסימאלי  היחס  יעלה  לא  הרלוונטי  המשרה  נושא  תגמול  סך 

 . 2.54 על  יעלה לא  פעיל דירקטוריון"ר יו  לגבי  הקבוע הרכיב.68%
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 מנכ"ל  .11.3

 . 2.54לא יעלה על   מנכ"להיחס המקסימאלי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי  

 מנהלים בכירים .11.4

לגבי    לבין הרכיב הקבוע  בין הרכיבים המשתנים  על    מנהלים בכיריםהיחס המקסימאלי  יעלה  לא 

2.54.   

 משרה   נושאי .11.5

   .2.54 על יעלה  לא משרה  ינושא לגבי הקבוע הרכיב לבין המשתנים הרכיבים  בין המקסימאלי  היחס

חד  בונוס  /שימור/חתימה  מענקי   בחשבון  ההובאהובאו  לא   כאמור  יםהיחס  בחישוב   כי,  יצוין ..11.311.6

   .במזומן שמסולק הוני תגמול  ממימוש הנובעת המקסימאלית ההטבה תקרת את מיוחד אופעמי 

 פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים   .12

 ביטוח נושאי משרה ודירקטורים .12.1

מדיניות ה עת במהלך תקופת  בכל  יהיו רשאים,  הכללי  והשותף  פוליסות  תגמולהשותפות  לרכוש   ,

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה  

בעלי השליטה יש בהם עניין אישי(, כפי שיכהנו מעת לעת, הכוללת גם את נושאי  ו/או נושאי משרה של

המשרה והדירקטורים המכהנים בתאגיד בת של השותפות, ו/או כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו,  

במועד   חדשה  בפוליסה  להתקשר  ו/או  שתהיה(  )ככל  קיימת  ביטוח  פוליסת  לחדש  ו/או  להאריך 

תקופת  במהלך  או  ובלבד    החידוש  בחו"ל,  או  בישראל  אחר  מבטח  או  מבטח  אותו  עם  הביטוח, 

שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק, לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות  

התחייב או  רכושה  וועדת  והשותפות,  להלן  המפורטים  התנאים  עיקרי  בסיס  על  ותהיינה  יותיה 

 זאת: האישר תגמול ה

מיליון דולר    50גרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על  גבול האחריות במס  (א)

הגנה משפטיות סבירות בישראל מעבר   ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות  ארה"ב למקרה 

לישראל   מחוץ  המוגשות  תביעות  ולגבי  האחריות,  סבירות    –לגבול  משפטית  הגנה  הוצאות 

 מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי;

השנתית וגובה ההשתתפות העצמית בפוליסה יהיו בהתאם לתנאי השוק  עלות פרמיית הביטוח   (ב)

על ידי ועדת התגמול   שייקבעכפי  לשותפותבמועד עריכת הפוליסה והעלות לא תהיה מהותית 

 ;לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

כנגאם   (ג) שתוגשנה  תביעות  לכסות  תורחב  הביטוח  הכללי  פוליסת  השותף  ו/או  השותפות  ד 

)להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם( שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך  

(entity coverage for securities claims  בקשר עם ניירות הערך הנסחרים בבורסה, ו/או כנגד )

י ביטוח לפיהם זכותם לתגמו השותף הכללי בגין תפקידו כשותף כללי, ייקבעו סדרי תשלום של  

פי הפוליסה קודמת לזכות  -של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על

 השותפות ו/או השותף הכללי;
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הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או   (ד)

אי הכיסוי בגינם לא יעלו על  הכללי, מעת לעת, ובלבד שתנ נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף

 אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין; 

ידי תאגידים קשורים לשותפות,  -ידי השותפות עצמה ו/או על-פוליסה כאמור יכול שתיערך על (ה)

)במסגרת פוליסה  -המוחזקים על  והכל בהתאם  ידי בעלי השליטה בשותף הכללי  קבוצתית(, 

 פי דין. -לאישורים הדרושים על 

)דהיינו הפעילות בתקופה שקדמה   (ו) כיסוי לביטוח אחריות נושאי המשרה בגין פעילות העבר 

לתאריך כניסתה לתוקף של פוליסת הביטוח השוטפת(, יכול שייערך במסגרת פוליסת הביטוח  

( בגין Run Offופת גילוי מוארכת )השוטפת בתנאים כמפורט לעיל, או במסגרת כיסוי מסוג תק

שנים ובלבד שהפרמיה הכוללת בגין כיסוי    7פעילות העבר כאמור, וזאת לתקופת ביטוח של עד  

עריכת הפוליסה  זה   יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד  בפוליסה  וגובה ההשתתפות העצמית 

חום ביטוח  תיקבע לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתווהעלות לא תהיה מהותית לשותפות  

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

 שיפוי  .12.2

לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח כפי שיאושר   זכאים עשויים להיות המשרה הדירקטורים ונושאי

בהיקף כולל של עד  ,  פוף לאישורים הדרושים על פי דיןבכו  ידי האורגנים המוסמכים בשותפות-על

   השיפוי.מהונה העצמי של השותפות במועד  25%

 פטור  .12.3

ולאישור האורגנים המוסמכים בשותפות, נושא משרה    לתקנותבכפוף להוראות כל דין,   השותפות 

קרובו,   או  בעל השליטה  נושא משרה שהינו  ולרבות  דירקטור(  כתב  זכאי  יהא  )לרבות  פטור  לקבל 

פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה  .  ידי האורגנים המוסמכים-בנוסח שיאושר על מאחריות  

נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור( יש בה    שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו )גם 

 עניין אישי. 

 גמול דירקטורים .13

)אשר אינם מכהנים כנושאי משרה  גמול הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים בשותף הכללי  

ייקבע בהתאם להוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות  אחרים בשותף הכללי ו/או בשותפות(  

התש"ס חיצוני(,  על  2000- לדירקטור  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות  בשותף הכללי  .  כל אחד מבעלי המניות 

 זו.  תגמוליהיה כפוף להוראות מדיניות  זכאים הםלו  תגמולוה  המכהנים כדירקטורים

 נושאי משרה  תגמולמדיניות, פיקוח ובקרה על  .14

 . דיןהת והורא ל לנושאי המשרה, יהא בהתאם   מולגתאישור  .14.1

ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות   תגמולוהדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית ה  גמולועדת ה .14.2

 בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.  תגמוללשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות ה
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, לוותר על רכיב כלשהו, באופן חד פעמי או לתקופה  םדעת  , לפי שיקול נושאי המשרה יהיו רשאים .14.3

נושא   מזכאות  לגרוע  )ומבלי  וההעסקה  הכהונה  תנאי  ליתר  בזכאותם  לגרוע  מבלי  וזאת  מסוימת, 

 עליו הוא ויתר עם תום תקופת הויתור(. תגמולהמשרה לקבלת רכיב ה

שנקבעה. ככל שיהא צורך בעדכון    תגמולוהדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות ה  תגמולועדת ה .14.4

 פי הוראות הדין. -, יבוצע העדכון עלתגמולמדיניות ה

ה .14.5 וועדת  הדירקטוריון  לנכון,  שימצא  חיצוניים,   תגמולככל  ביועצים  גיבוש/עדכון    יסתייעו  לצורך 

 קבעה. , ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנתגמולמדיניות ה



- נספח ב'-  

פרטים בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך  
 בחברה רשומה( התש"ס-2000 )להלן: "תקנות הצעה פרטית"( 

 

גדעון תדמור, יעקב כץ וחנן  לה"ה    )להלן: "האופציות"(  אופציות לא סחירותפרטים נוספים בקשר עם הקצאת  
 לדוח הזימון   4מספר    כאמור בהחלטה  ("הניצעיםאו "  "השותף הכללינושאי המשרה מטעם  "  )להלן:  וולף

 בדבר הצעה פרטית מהותית של ניירות ערך.   1, בהתאם לתקנות הצעה פרטית ("ההקצאה")להלן: 

 הניצעים  .1

כ  הניצעים של  מצטבר  בשיעור  וכן  בשותפות,  הכללי  השותף  מניות  במלוא  מיחידות    15.94%-מחזיקים 

בה ההצבעה  ומזכויות  השותפות  של  בסעיף    יםונחשב,  ההשתתפות  כמשמעו  מעונין  לחוק  (  5) 270כצד 

 .החברות

 והאישורים הנדרשים  האופציותתנאי  .2

יחידות השתתפות רגילות של   2,934,7592,450,524אופציות לרכישת    ,7599342,  2,450,524  – -  כמות .2.1

 .  (מההון המונפק והנפרע בהנחת מימוש מלא %362.3-כ המהוות השותפות )

, ללא תמורה, אופציות לא סחירות  מנושאי המשרה מטעם השותף הכללימסך הכמות, יוקצו לכל אחד  

 כדלקמן:   

 
 חנן וולף  כץ  יעקב גדעון תדמור 

שיוענקו   האופציות  כמות 
למימוש   אחת  כל  )הניתנות 

 ליחידת השתתפות אחת( 
2,096,2991,750,410 419,230350,057 419,230350,057 

האופציות    השיעור  שיהוו 
יחידות   מהון  שיוענקו 
והנפרע   המונפק  ההשתתפות 

השותפות יחידות  של  בניכוי   ,
)בהנחה תיאורטית של    רדומות 

האופציות   מלוא  מימוש 
 * המוקצות לניצע(

1.69%2.02% 0.34%0.41% 0.34%0.41% 

האופציות   שיהוו  השיעור 
יחידות   מהון  שיוענקו 
והנפרע   המונפק  ההשתתפות 

)לאחר  של   השותפות 
 ההקצאה( בדילול מלא* 

 %0.40-כ0.34% 0.40%-כ0.34% 1.68%2.00%

בלבד.   שיעור תיאורטי  עשויות  ש   משום  יותר  קטנה  להיות  עשויה  שתמומשנה  ההשתתפות  יחידות   כמות)*(  האופציות 

 (. cashlessלהיות ממומשות במנגנון מימוש נטו )

 

  ושל "(  הראשונה  המנה  של  המימוש  מחיר)להלן: "  ''חש  23.230066.23מימוש של    מחיר  -  מימוש  מחיר .2.2
"ש"ח    24.159  24.027 "יחד  להלן";  והשלישית  השנייה   המנה   של  המימוש  מחיר)להלן:    מחיר : 

המימוש לא יהיה צמוד למדד ו/או למטבע כלשהם והוא כפוף להתאמות כמפורט    חירמ  "(.המימוש
  להלן.   8 בסעיף

 
 .ת, ואולם השותפות החילה על עצמה את ההוראות מכוחןיועל שותפואינן מוחלות חברה רשומה ו על התקנות האמורות חלות     1



 "(.מועד ההענקה מועד אישור ההענקה בדירקטוריון )להלן: " ,15.9.2022 - מועד הענקה  .2.3

למנה    ההענקה   שנים ממועד  5, ובתום  למנה הראשונה ההענקהשנים ממועד   4.25בתום    -   מועד פקיעה .2.4

 ."(מועד הפקיעה)להלן: "  השנייה והשלישית

  2022בספטמבר    15יום  החל משנים,    4שנתיות על פני  מנות    3- האופציות יוקצו ב  -  תקופות ההבשלה  .2.5

 כדלקמן: 

 חנן וולף  כץ יעקב  גדעון תדמור  הבשלה  מועדי

 תום שנתיים ממועד הענקה  
(15.9.2024 ) 

50% 50% 50% 

 הענקה שנים ממועד  3תום 
(15.9.2025 ) 

35% 35% 35% 

 שנים ממועד ההענקה  4תום 
(15.9.2026 ) 

15% 15% 15% 

 

2.6. ( בסעיף  Vestingתקופת ההבשלה  כמפורט  הינה  של האופציות  של  2.5(  האופציות  יתרת  כל    א לעיל, 

והאופציות לא יהיו ניתנות למימוש החל ממועד    ,עד למועד הפקיעה, תפקע  ים על ידי הניצע  תמומש

 זה, והכל בכפוף לתנאי תכנית האופציות של השותפות. 

חדש[  102  סעיף  הוראותלפי    כץ  יעקב   למר  יוקצו  האופציות .2.7 ]נוסח  הכנסה  מס  )להלן:    לפקודת 

לשאר הניצעים יוקצו לפי הוראות     האופציות  . "(102  ניצע)להלן: " הוני )עם נאמן(    במסלול  "(הפקודה"

   .לפקודה  (ט)3 סעיף

ובכלל   סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית יםהאופציות יוקצו לניצע .3

 זה:

 קבלת אישור האורגנים הנדרשים על פי הדין להקצאה;  .3.1

לרישום למסחר של יחידות    "(הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-לניירות ערך בתל  קבלת אישור הבורסה .3.2

 " )להלן:  האופציות  ממימוש  שינבעו  השותפות  של  המימושהשתתפות  תפנה  "(יחידות  השותפות   .

 לבורסה בבקשה לרישום יחידות המימוש למסחר בסמוך לאחר פרסום דוח הזימון. 

למסחר בבורסה   ותרשמנה  בע"ממזרחי טפחות חברה לרישומים  יחידות המימוש יירשמו על שם   .3.3

והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות השתתפות הקיימות  

אשר המועד הקובע הטבה אחרת  כל  או  בזכות לקבלת דיבידנד    יםשל השותפות, ותזכינה את הניצע

 .או לאחריו יחידות המימושהקצאת מועד ב חל את הזכאות

 התמורה בגין האופציות המוצעות .4

והן מוענקות במסגרת חבילת התגמול זכאי  האופציות מוצעות ללא תמורה,  נושאי המשרה מטעם  ם  לה 

 . בדוח הזימון 2.4.2וכהונתם כנושאי משרה בשותפות כמפורט בסעיף   בעבור שירותי הניהול השותף הכללי

 ההשתתפות בבורסה והיחס ביניהם באחוזיםמחיר יחידות  .5

ביום .5.1 בבורסה  השותפות  של  השתתפות  ליחידת  שנקבע  הסגירה  יום  ,  2022119.0215.  מחיר  שהינו 

דוח   פרסום  למועד  שקדם  האחרון  היה  המשלים  הזימון המסחר  יחידת  ש"ח    18.77  19.33,  לכל 

מחיר היחידה בבורסה ביום המסחר הקודם למועד ש"ח ע.נ. של השותפות )להלן: "  1השתתפות בת  

 "(.הזימון

ממחיר היחידה בבורסה ביום המסחר    %123.763119.3- כ  מהווההמנה הראשונה  מחיר המימוש של   .5.2

 . הזימוןהקודם למועד 



ביום  ממחיר היחידה בבורסה    %128.71.3124- כ  מהווה  והשלישית  המנה השנייהמחיר המימוש של   .5.3

 הזימון. הקודם למועד  המסחר 

  פרוצדורת מימוש האופציות .6

ניצע  ה .  ולנאמן )ככל ורלוונטי(שבידו ימסור על כך הודעה בכתב לשותפות    ות ניצע המבקש לממש את האופצי

;  ןתמורת מלוא מחיר המימוש שלה  האופציותיוכל לבחור באחת משתי דרכי המימוש הבאות: )א( מימוש  

)ב(   )או  ( לפיו תוקצנה לניצע יחידות השתתפות ששווי השוק שלהן לפי שער  cashless exerciseמימוש נטו 

יחידות ההשתתפות בבורסה    הסגירה )להלן:    ביום המסחר האחרון לפני יום מסירת הודעת המימוששל 

סך    "(הסגירהשער  " לשותפות  שילם  שהניצע  )ובלבד  במימוש  שהוקצו  היחידות  של  הנקוב  ערכן  בניכוי 

  הסגירה שער  הינו ההפרש בין מכפלת  באופציות )השווה לערך הנקוב( שווה לסכום ההטבה הכספי הגלום  

מוכפל במספר האופציות שניתנו לגביהן הודעת מימוש לבין מחיר המימוש מוכפל במספר האופציות שניתנו  

 . (גביהן הודעת מימושל

האופציות  בהודעת המימוש יפרט הניצע האם הוא מעוניין בהקצאת מלוא יחידות השתתפות המימוש נשוא  

בגינ  אותן המימוש  מחיר  את  בפועל  ולשלם  לממש,  מבקש  בשווי    ןהוא  השתתפות  יחידות  בהקצאת  או 

 (.cashless exerciseההטבה בלבד )

   יםהתקשרות בין השותפות לבין הניצעהוראות למקרה של סיום  .7

  7.3בסעיף  במקרה של סיום ההתקשרות בין השותפות לבין הניצע מכל סיבה שהיא, למעט כאמור   .7.1

האופציות אשר הוקצו לניצע ואשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות כאמור, תהיינה ניתנות    ,להלן

מבין:   המוקדם  למועד  עד  סיום    90)א(  למימוש  ממועד  מועד  ההתקשרותימים  )ב(  או  .  הפקיעה; 

סיום   במועד  הבשילו  טרם  אשר  אופציות  וכן  לעיל  לאמור  בהתאם  מומשו  לא  אשר  אופציות 

 באופן מיידי.   ההתקשרות, תפקענה

יהיה רשאי לקבוע הגבלות על מימוש האופציות, לרבות  "(  התוכנית האופציות )להלן: "מנהל תוכנית   .7.2

אם   בין  הענקתן,  ביטול  בדבר  אם    הבשילו הוראות  לאו,  אם  השותפות  ובין  לבין  בינו  ההתקשרות 

 2תסתיים בעילה.

, לפי  הניצע, תהיה לניצע או ליורשיו החוקייםשל  או מוות    3במקרה של סיום ההתקשרות בשל נכות  .7.3

מכוח    ההתקשרותזכות לממש את האופציות שהניצע היה זכאי לממש במועד המוות או סיום    העניין,

( חודשים ממועד  12בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך שנים עשר )   האופציותהסכם  

   .התקשרותסיום ה 

  

 
סיבה או בסיס   -בהקשר לסיום יחסי עובד מעביד של ניצע או סיום שירות או כהונה של ניצע, בשותפות או בתאגיד קשור  - "עילה"  2

מור, בגין מעשה או מחדל אשר לדעת מנהל התוכנית שולל או מאפשר הפחתת פיצויי פיטורין  לסיום עבודה או שירות או כהונה כא
כזו   או  בעבירה שיש עמה קלון  יושר כלפי השותפות או תאגיד קשור, הרשעה  בהתאם להוראות הדין, לרבות אך לא רק: חוסר 

נים, גילוי מידע סודי אודות עסקי השותפות או  המשפיעה על השותפות ו/או על חברות קשורות, אי ציות, זדון, הפרת חובת אמו 
( הסכם העסקה או שירות,  1תאגיד קשור, התנהגות הפוגעת בעסקי השותפות או תאגיד קשור, והפרה מהותית על ידי הניצע של: ) 

הסכם    ( כל התחייבות אחרת כלפי השותפות או התאגיד הקשור. על אף האמור, לגבי ניצע שהינו מועסק ארה"ב, במקרה שבו2)
לגבי אותו    האופציות  ההתקשרות עם הניצע כולל הגדרה למונח "עילה", הגדרה זו תהווה "עילה" גם לצורך תחולת הוראות תוכנית
 ניצע, אחרת המונח "עילה" יכלול את המצבים המתוארים לעיל, אלא אם נקבע אחרת על ידי מנהל התוכנית. 

שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, שכתוצאה ממנה אין הניצע מסוגל לעבוד. על אף האמור,    100%נכות בדרגה של    - "  נכות"  3
ת" משמעותו שהניצע לא יכול לפעול בפעילות מהותית ובעלת ערך לאור מצב שניתן  לגבי ניצע שהינו מועסק ארה"ב, המונח "נכו

לקביעה רפואית שמהווה לקות רפואית, פיזית או נפשית, שניתן לצפות שתוביל למוות או שנין לצפות שתימשך לתקופה מתמשכת  
    חודשים. 12-של לא פחות מ



 ים הניצעהוראות התאמה להגנה על   .8

יבוטלו ו/או יימכרו   האופציותבכל מקרה של עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני אחר של השותפות,   .8.1

כל    ןאו תתבצע בהתייחס אליה ות,  חליפי  אופציותמזומן ו/או תמורת    ו/או יוחלפו ו/או יומרו תמורת

לאישורים על פי  התאמה אחרת והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של דירקטוריון השותפות, בכפוף  

דין, לרבות אישור מקדמי מרשויות המס, ככל שנדרש, וללא צורך בקבלת הסכמת הניצע, לרבות לגבי  

 אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות להלן: 

של   .8.1.1 ההבשלה  תקופת  וכיצד  הבשילואם  שטרם  ואם    האופציות  שתקופת    האופציותתואץ 

בתאגיד אחר  אופציות  לא תואץ, יבוטלו, יימכרו, ייפדו על ידי השותפות או יוחלפו ב  תןההבשל

 ;ולבצע לשם כך שינויים במחיר המימוש אם וככל שידרשו

אם וכיצד האופציות שהבשילו )כולל אופציות שתקופת הבשלתן הואצה כאמור לעיל( יבוטלו,   .8.1.2

 ניצע;עבור ה  ימומשו, יוחלפו ו/או יימכרו על ידי השותפות,

)כולל   .8.1.3 שהבשילו  ההשתתפות  יחידות  ו/או  שמומשו  ההשתתפות  יחידות  אופציות  כיצד 

ו/או  ש יוחלפו  הנאמן  ידי  על  הניצע  עבור  המוחזקות  לעיל(  כאמור  הואצה  שלהם  ההבשלה 

 . יימכרו ו/או יומרו על ידי הנאמן עבור הניצע

, ככל שיידרש  ןותנאיה  האופציותלקבוע כל הוראה ולבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר עם   .8.1.4

 לפי שיקול דעתו. 

או כל אירוע הוני תאגידי בעל  בכל מקרה של פיצול או איחוד הון יחידות השתתפות של השותפות,   .8.2

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

שטרם מומשו על ידי  האופציות  ניצע ביחס למספר יחידות ההשתתפות נשוא  ה או הגדלת זכויותיו של  

 הניצע וטרם פקעו ו/או ביחס למחיר המימוש. 

רווחים .8.3 השותפות  תחלק  והתאריך    במזומן   אם  שלה,  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  את  לכל  הקובע 

אך לפני מועד המימוש שלהן,    האופציות הזכות לקבלת חלוקת רווחים זו יחול לאחר מועד הקצאת  

כל   לפני חלוף התאריך הקובע הנ"ל, במלוא סכום    אופציה שלא מומשה יופחת מחיר המימוש של 

 חלוקת הרווחים ליחידת השתתפות ברוטו, אשר חולק כאמור. 

ההשתתפות   יחידות מספר, ההשתתפות יחידות מחזיקיל  שותפותהשל הנפקת זכויות על ידי   במקרה .8.4

בהתאם למרכיב ההטבה של הזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס    יותאם  האופציות   ממימוש  הנובעות

ביום המסחר האחרון שלפני יום ה"אקס" לבין שער    בבורסהההשתתפות    יחידתשבין שער הנעילה של  

 "אקס זכויות".  ההשתתפות יחידתהבסיס של  

לא תקצה שברי יחידת השתתפות, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל    יובהר כי השותפות  .8.5

 .הלמספר השלם הקרוב כלפי מט

בורסה אחרת אשר יחידות ההשתתפות  כן כל  זה כפוף להוראות הבורסה ו  8  יובהר כי האמור בסעיף .8.6

 . תיסחרנה בה, כפי שתקבענה מעת לעת

 השווי הכלכלי של האופציות .9

הינו   .9.1 ההענקה  במועד  הכלכלי  הראשונה,    3236.6.799השווי  במנה  לאופציה  ש"ח    6.9727.456ש"ח 

ש"ח לאופציה במנה השלישית אשר חושב לפי מודל הערכת    3317.7.711  -לאופציה במנה השנייה ו

  24.1523.20 -ש''ח למנה הראשונה ו 23.2322.27בהתבסס על: )א( מחיר מימוש של  סושולשווי בלאק  



שנים ממועד ההענקה והמנה    4.25ש''ח למנה השנייה והשלישית; )ב( המנה הראשונה תפקע בתום  

שנים ממועד ההענקה; )ג( הונחה התאמה מלאה לדיבידנד; )ד(    5השנייה והשלישית תפקענה בתום  

ו  .%54.594355למנה הראשונה,    .%56.186156סטיות תקן של   למנה    .%53.965253  -למנה השנייה 

 ת; )ה( ושיעור ריבית חסרת סיכון מבוססת על פרסומי בנק ישראל.    השלישי

)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  בהתאם לתוספת השישית לתקנות   לפרטים .9.2 ,  1970-ניירות ערך 

במונחי עלות שנתית  בגין שירותי הניהול  לנושאי המשרה מטעם השותף הכללי  התגמול הצפוי    בדבר

תאושר על ידי האסיפה, ראו    נשוא דוח הזימון  שההקצאה)בגין שנה קלנדרית מלאה( לשותפות, ככל  

 לדוח הזימון.  2.4.2סעיף 

 ושל בעלי עניין בשותפות יםהון השותפות, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע  .10

לאחריה   ומיד  הזימון  דוח  נשוא  להקצאה  עובר  השותפות  מהון  יחידות    93,625,393  93,666,230- מורכב 

את כל    ויממש   יםלאחר ההקצאה ובהנחה שהניצע,  ש"ח ע.נ. כל אחת  1בנות    4רשומות למסחר, שתתפות  ה

 ש"ח ע.נ. כל אחת.  1יחידות השתתפות בנות   96,560,15296,116,754יעמוד על האופציות נשוא דוח הזימון,  

בעלי עניין בשותפות וכן סך החזקות שאר בעלי היחידות בשותפות    , שליםלהלן פירוט אחזקותיהם של הניצע 

נשוא   האופציות  ומימוש  הזימון  דוח  פי  על  ההקצאה  ביצוע  של  ובהנחה  הזימון  דוח  פרסום  ליום  נכון 

   :*ההקצאה

 שם המחזיק 

והנפרע טרם   בהון המונפק  אחזקות  ושיעור  כמות 

 ההקצאה ומיד אחריה 

המונפק והנפרע לאחר  כמות ושיעור אחזקות בהון  

שהניצע בהנחה  כל    יםההקצאה  את  יממש 

 ** )בדילול מלא(  האופציות

 % -שיעור ב  יחידות השתתפות  % -שיעור ב  יחידות השתתפות 

 .%416812 13,276,78812,930,899 11.94% 11,180,489 מר תדמור 

 .%15212 2,312,8922,243,719 2.02% 1,893,662 מר כץ 

 .%11172 2,272,8922,203,719 1.98% 1,853,662 מר וולף 

ולגננות   למורים  חברה   –קרנות ההשתלמות 

 מנהלת בע"מ 
3,570,586 3.81% 3,570,586 %43413. 

מורי   תיכוניים  למורים  השתלמות  קרנות 

 חברה מנהלת בע"מ  –סמינרים ומפקחים  
1,356,956 1.45% 1,747,404 %86671. 

 .%75947 8,320,0258,080,060 %8.638.89 8,320,0258,080,060 נוקד קפיטל בע"מ 

 .%10085 5,320,0715,317,494 5.68% 5,320,0715,317,494 הפניקס גמל 

 0.58% 609,138 0.43% 400,896 הפניקס נוסטרו 

 .%08012 2,104,9512,163,004 .%25202 2,057,3012,109,528 אקסלנס השקעות בע"מ 

 0.03% 33,885 .%03040 33,88526,459 עשיית שוק   -השקעות בע"מ אקסלנס  

פיננסיים   ושירותים  בביטוח  השקעות  הראל 

 קרנות נאמנות  -בע"מ 
1,406,6391,493,222 %95501. 1,467,2911,553,874 %94401. 

פיננסיים   ושירותים  בביטוח  השקעות  הראל 

 קופות גמל  -בע"מ 
4,947,9765,386,210 %75295. 5,386,2104,947,976 4.725.17% 

 .%88870 913,854 0.48% 451,854 5עמית קורנהאוזר 

 0.01% 13,293 0.01% 13,293 עירית שדר טוביאס 

 57,829,73057,444,535 .%53.952954 50,831,39150,531,859 ציבור 
 

%132255. 

 100.00% 104,727,483104,204,248 100.00% 39362593,93,666,230, סה"כ 

, כאשר השיעור מחושב בהתאם להון השותפות  2022  בספטמברביוני    30  – למועד האחרון שדווח לשותפות ניירות הערך    הנתונים בטבלה מתייחסים לכמות)*(  

   .העדכני הרשום למסחר )בניכוי יחידות השתתפות רדומות(

 
 יחידות השתתפות רדומות.  372,117בניכוי   4
 . RSUיחידות  462,000-ם בכבנוסף גמר קורנהאוזר מחזיק   5



ההשתתפות שתמומשנה עשויה להיות קטנה יותר משום שהאופציות עשויות להיות ממומשות במנגנון מימוש נטו ארוטי בלבד. כמות יחידות  ישיעור ת  )**(

(cashless.) 

אינו בעל עניין בשותפות מכוח שיעור    השותף הכלליהינו בעל עניין מעצם כך שהינו משמש כשותף הכללי המנהל את השותפות,    פלר נפט וגז ניהול בע"מ  *(*)*

  אחזקתו ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח אחזקה כתוצאה מההקצאה נשוא דוח הזימון.

 עניין אישי  .11

  ים קצאה נשוא דוח הזימון, למעט הניצעמי מבעלי העניין בה עניין אישי בהלמיטב ידיעת השותפות, אין ל

  .םעצמ

  לבין מחזיקים ביחידות ההשתתפות יםהסכמים בין הניצע .12

 . כמחזיקים יחד  יםיש ליראות בניצע,  יםלמיטב ידיעת השותפות, ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם הניצע 

 החלות ביחס לניצע יעקב כץ  הלפקוד  102הוראות סעיף  .13

סעיף    102אופציות   .13.1 לפי  נאמן(  )עם  הוני  במסלול  )סעיף    102יוקצו  התקנות    102לפקודה  האמור, 

 "(.102הוראות סעיף  שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחו יקראו לעיל ולהלן יחדיו: "

ג לגבי אופציות  , והנאמן ינה102  יוקצו לנאמן עבור ניצע  102, אופציות  102בהתאם להוראות סעיף   .13.2

סעיף    102 להוראות  בהתאם  המימוש  ונוהל  102ויחידות  הנאמנות  הסכם  להוראות  בהתאם  וכן   ,

 מימוש כתבי האופציה ומכירת יחידות המימוש, כפי שנקבעו בין השותפות לבין הנאמן.

כי   .13.3 יובהר  ומימוש    102ניצע  למען הסר ספק,  בגין הענקת  יישא בכל חבויות המס  האופציות,  בלבד 

  102תשלום עבור יחידות ההשתתפות מכוח מימוש כתבי האופציה. הנאמן ינכה על פי הוראות סעיף  

 את כל המיסים בדרך של ניכוי מס במקור. 

 , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות:102בהתאם להוראות סעיף   .13.4

עקבות המימוש יוקצו או יונפקו על שם כתבי האופציה ויחידות השתתפות שיוקצו או יונפקו ב  .13.4.1

 "(.תקופת החסימה)להלן: "  102נאמן ויוחזקו בידיו במשך התקופות הקבועות בהוראות סעיף  

הנאמן לא יעביר לניצע יחידות השתתפות, אשר הוקצו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, טרם  .13.4.2

 לעיל.  13.3ר בסעיף  במסלול עם נאמן", כאמו  102תשלום מלוא חבות המס הנובעת מ"אופציה  

לא ימכור או יוציא מידי הנאמן יחידות השתתפות, אשר   102 , ניצע102בכפוף להוראות סעיף  .13.4.3

במסלול עם נאמן", עד חלוף תקופת החסימה. על אף    102הוקצו כתוצאה ממימוש "אופציה  

  האמור לעיל, אם מכירה או העברה כאמור יתרחשו במהלך תקופת החסימה, יחולו על ניצע 

 .  102הסנקציות מכוח הוראות סעיף  102

 ים הוראות חסימה החלות על הניצע .14

ולתקנות ניירות ערך    1968-ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח15מכירת יחידות המימוש כפופה להוראות סעיף  

 : כמפורט להלן, 2000-, התש"ס(ג לחוק15-א ו 15לעניין סעיפים  פרטים)

תוך כדי המסחר בבורסה את יחידות המימוש אם טרם חלפו  איסור להציע    –  תקופת חסימה מוחלטת .14.1

 ( חודשים ממועד הקצאת האופציות. 6שישה )

(  1)רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה  (  6)במשך שישה    –  תקופת טפטוף .14.2

יחידות שלא תעלה על הממוצע  םרשאי  ם, הניצעילעיל יום מסחר כמות של  היומי של    להציע בכל 

ביחידות השותפות בתקופה בת שמונה   ליום ההצעה,  (  8)מחזור המסחר בבורסה  שבועות שקדמה 



שהניצע יציע  יםובלבד  על    ולא  העולה  יחידות  כמות  אחד  של    1%ברבעון  והנפרע  המונפק  מההון 

 .השותפות
שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך    יחידות השתתפות  למעט  –"  ונפרע  מונפק  הון"  זה  לעניין

 שהוקצו עד ליום ההצעה הפרטית וטרם מומשו או הומרו.  המירים

ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה  ;  חודשים  שלושהתקופה של    משמעו  –"  רבעון"  זה  לעניין 
 . לעיל 14.1האמורה בס"ק 

 ח הוראות החסימה. ומכ  הםלקיים את המגבלות המוטלות עלי והתחייב  יםהניצע 

 הגבלת עבירות על פי תכנית האופציות של השותפות .15

ות, אלא על פי צוואה  אופצילא ניתן למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, לעקל או לעשות כל פעולה אחרת ב

   או חוקי ירושה.

 



 - 'גנספח -

 שיפוי נוסח כתב 

 ( נאוויטס פטרליום, שותפות מוגבלת )"השותפות"

 תאריך: ___________  

 לכבוד 

 "( נושא המשרה)להלן: "  ____________________ 

 

 א.ג.נ,

 כתב התחייבות לשיפויהנדון: 

מאחריות  הואיל  בשותפות  משרה  נושאי  לשפות  מראש  התחייבות  לתת  רשאית  והשותפות 

 ולהוראות כל דין;   בהסכם השותפותבכפוף לתנאים המפורטים 

והשותפות קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי כל דין למתן התחייבות מראש לשפות   והואיל

 "(;כתב השיפוי"נושאי משרה בשותפות, בהתאם לכתב התחייבות לשיפוי זה )להלן: 

והינך מכהן/ת ו/או כיהנת ו/או הינך עשוי/ה לכהן כנושא/ת בשותף הכללי ו/או בשותפות  והואיל

או שהינך מועסק/ת ו/או הועסקת ו/או הינך עשוי/ה להיות מועסק/ת בשותף הכללי ו/או  

 בשותפות ו/או בחברות בנות ו/או חברות קשורות של השותפות. 

 

 מתחייבת כלפיך כדלקמן: השותפות לפיכך, 

 כותרות והגדרות  .1

 חלק בלתי נפרד ממנו.  יםהתוספת לכתב שיפוי זה מהוו המבוא ו .1.1

או   .1.2 זה  שיפוי  כתב  פירוש  לצורך  ישמשו  ולא  נוחות  לצרכי  נועדו  זה  שיפוי  בכתב  הכותרות 

 הוראה מהוראותיו. 

משתמעת כוונה  בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם   .1.3

אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו  

בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך,  

 אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:

 

נושא  לר - " אדם אחר " כנגד  שהוגשה  תביעה  של  במקרה  בות 

 המשרה על דרך של תביעה נגזרת;

התשנ״ט - " חוק החברות" החברות,  מעת  1999- חוק  שישונה  כפי   ,

 לעת. 

תשל"ה  - "פקודת השותפויות" חדש[,  ]נוסח  השותפויות  ,  1975-פקודת 

 כפי שתשונה מעת לעת; 

, כפי שישונה מעת  1968-חוק ניירות ערך, התשכ״ח - " חוק ניירות ערך"

 לעת. 



 חברה, שותפות רשומה או שותפות מוגבלת; - " חברה"

כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו,   - "חברות בנות" או " חברה בת"

כמשמעות ״שליטה״ בחוק ניירות ערך, וכן לצורך  

זה   פטור  השותפות    –כתב  של  קשורה  חברה  כל 

פרטית בשליטתו,  ו/או תאגיד אחר ולרבות חברה  

בשותפות   ככזה  המשרה  נושא  פעל  באמצעותם 

ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה של השותפות  

 . ו/או בתאגיד אחר

לצורך   - "חברה קשורה" וכן  ערך  ניירות  בחוק  זה  מונח  כמשמעות 

תאגיד אחר כלשהו שאינו השותפות    -כתב השיפוי  

שלה   בת  חברת  ו/או  שהשותפות  בת,  חברת  או 

בזכויות, בו  בעקיפין,    מחזיקה  או  או  במישרין 

 בעלת עניין בו; 

כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל,   - " פעולה"

או   כהונתו  בתקופת  פעולה  ו/או  החלטה  לרבות 

תאריך   לפני  שנעשו  המשרה  נושא  של  העסקתו 

 כתב השיפוי; 

ח' - " הליך אכיפה מנהלית" פרקים  לפי  ח'3הליך  ניירות    1ט'או    4,  לחוק 

בחלק  ערך הרביעי  לפרק  ד'  סימן  לפי  הליך   ,

ז'  התשיעי לחוק החברות לחוק    1והליך לפי פרק 

 ;1988-התחרות הכלכלית, התשמ"ח

"הפוליסה" או  פוליסת " 

 " הביטוח

ונושאי   - דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסה 

אם   שתירכש,  או  נרכשה,  אם  שנרכשה,  משרה 

לי ו/או השותפות ו/או  ידי השותף הכל   תירכש, על

שהיא   בין  השותפות,  ו/או  הכללי  השותף  עבור 

 ;בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת

 ; פלר נפט וגז ניהול בע"מ - " השותף הכללי "

מיום   - " מסמכי ההתאגדות " מוגבלת  שותפות  )כפי    30.8.2015הסכם 

בע"מ   ניהול  וגז  נפט  פלר  בין  לעת(,  מעת  שתוקן 

ובין    Flair Oil and Gasכשותף כללי מצד אחד 

LP מצד שני כשותף המוגבל הראשון ; 

 תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי .2

רק לאחר מועד אישורו של כתב שיפוי  בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה, מובהר בזאת,  

ולמסור    בסוף כתב התחייבות זהיידרש לחתום  נושא המשרה    .זה על ידי האורגנים של השותפות

ואולם אין באי החתימה על ידי נושא המשרה כדי לפגוע בתוקפו של  ,  את העותק החתום לשותפות 

נושא המשרה התחייבות קודמת של השותפות לשיפוי,  כתב השי כי אם קיבל  בזה,  פוי. מוסכם 

הסכמתו לקבל כתב שיפוי זה מהווה הסכמתו הבלתי הדירה לכך שסך כל התחייבויות השותפות  

לשיפוי לא תעלנה בסכומן על האמור בכתב שיפוי זה.  עם זאת, הסכמתו של נושא המשרה לקבלת  



מתוקפו של כתב השיפוי הקודם לגבי תקופת כהונתו של נושא המשרה,  כתב שיפוי זה לא תגרע  

 טרם הענקת כתב שיפוי זה. 

 

 התחייבות לשיפוי .3

 התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי .3.1

השותפות מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן  

ולהוראות מסמכי ההתאגדות, בשל כל חבות או  להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה  

״   : )להלן  להלן  כמפורט  השיפויהוצאה  עקב  עילות  שיוציא/ו  או  מהם  מי  על  שתוטל  ״( 

 פעולותיו/הם בתוקף תפקידו/ם כשותף כללי ו/או בשותף הכללי ו/או בשותפות, לפי העניין: 

פי פסק דין, לרבות פסק    חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על .3.1.1

שיפוי   למתן  התחייבות  משפט.  בית  בידי  שאושר  בורר  פסק  או  בפשרה  שניתן  דין 

זה   לסעיף  לכתב  בהתאם  בתוספת  המפורטים  יותר מהאירועים  או  לאחד  מוגבלת 

)להלן: ״ ״(, אשר לדעת דירקטוריון השותף הכללי הינם צפויים  התוספתשיפוי זה 

תפות בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד  לאור פעילות השותף הכללי והשו

שסכום השיפוי המרבי שתשלם השותפות לכל נושאי המשרה במצטבר, ביחס לחבות  

ידי   על  משרה  לנושאי  יוענקו  ו/או  שהוענקו  השיפוי  כתבי  כלל  פי  על  האמורה, 

  מההון העצמי של השותפות על   25%-השותפות מעת לעת לא יעלה על  סכום השווה ל 

דו )להלן:  פי  בפועל  השיפוי  למועד  נכון  השותפות,  של  האחרונים  הכספיים  חותיה 

בנסיבות    שדירקטוריון ״(.  סכום השיפוי המרבי" סביר  הנו  כי  קבע  השותף הכללי 

 העניין; 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה עקב   .3.1.2

נגדו בידי רשות המוסמ כת לנהל חקירה או הליך, ואשר  חקירה או הליך שהתנהל 

כחלופה   כספית  חבות  עליו  שהוטלה  ומבלי  נגדו  אישום  כתב  הגשת  בלא  הסתיים 

נגדו אך בהטלת חבות כספית   פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום  להליך 

פלילית  מחשבה  הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה  פלילי  להליך  בקשר    כחלופה  או 

כספי. תהיינ  לעיצום  זו,  ״בפסקה  למונחים  כתב  ה  הגשת  בלא  פלילי  הליך  סיום 

״,  חבות כספית כחלופה להליך פלילי״  -״ ו אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית

 א( לחוק החברות;1)א()260המשמעות שנקבעה להם בסעיף 

דין, שיוציא נושא המשרה או    כיהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עור .3.1.3

בית משפ ש בידי  בהן  שיחויב  בהליך  השותפות  י ט,  או  השותף הכללי  בידי  נגדו  וגש 

זוכה, או באישום פלילי שבו  יבשמם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו  

 ורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; י

הוצאות   .3.1.4 לרבות  מנהלית,  אכיפה  הליך  עם  בקשר  המשרה  נושא  שהוציא  הוצאות 

 כר טרחת עורך דין;התדיינות סבירות, ובכלל זה ש

()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות  1נד)א() 52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף   .3.1.5

לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות     4ח׳  שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרק  

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 



ההגב  .3.1.6 חוק  לפי  בעניינו  שהתנהל  הליך  עם  בקשר  שהוציאו  העסקיים,  הוצאות  לים 

ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר    1988- התשמ״ח

 טרחת עורך דין; 

נושא משרה   .3.1.7 לשפות  מותר  יהיה  ו/או  מותר  בגינן  אשר  הוצאה אחרת  או  כל חבות 

 פי חוק החברות.  בחברה, על

 חריגים לשיפוי  .3.2

בכפוף להוראת כל דין, השותף הכללי ו/או השותפות לא ישפו את נושא המשרה בגין חבות  

 שיוציא בשל אחד מאלה: הוצאות שיחויב בהן או כספית אשר תוטל עליו או  

או  הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותפות או כלפי חברה בת שלהם  .3.2.1

יסוד    נושא משרהלמעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לחברה קשורה,  

סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותפות ו/או חברת הבת  

 . ו/או חברה קשורה שלהם

בעל   .3.2.2 זהירות של  חובת  ו/או    תפקיד שנעשתה הפרת  ו/או חברת בת  כלפי השותפות 

 בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.  חברה קשורה

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  .3.2.3

 .נושא משרה  קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל על .3.2.4

 .  לעיל 3.1.5-ו  3.1.4פים כמפורט בסעיהליך אכיפה מנהלית למעט   .3.2.5

תביעה   .3.2.6 בעקבות  השותפות  ו/או  הכללי  השותף  של  שכנגד,  תביעה  לרבות  תביעה, 

 שהגיש נושא המשרה כנגד השותפות, שהשותפות זכתה בה כנגד נושא המשרה. 

 השיפוי המרביסכום  .3.3

  מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא המשרה  .3.3.1

השותפות שיפוי,    ו/או  עילות  המעמידים  אירועים  בגין  ביטוח  תגמולי  לקבל 

כן יובהר כי השיפוי  .  להלן  3.8.3, בכפוף להוראות סעיף  המבוטחים בפוליסת הביטוח

מכח פוליסת הביטוח.    נושא המשרה  יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם יחויב

פי כתב שיפוי זה יהוו ״רובד נוסף״ )שאינו    מודגש במפורש, כי תשלומי השותפות על 

כל   לסך  פיצוי( מעבר  כפל  עלמהווה  הביטוח שישולמו  פי  ידי המבטח,    תגמולי  על 

לצורך כך מתחייבת השותפות בזאת להעמיד  ככל שכאלה ישולמו.  פוליסת הביטוח,  

ידי המבטח, ככל שיידרשו, לצורך   על  כל הבטחונות הנדרשים  לטובת המבטח את 

סכום   על  יעלה  לא  האמורים  הבטחונות  שגובה  ובלבד  האמורים,  הכספים  קבלת 

לעיל.  השיפוי המי זו לשיפוי אינה מהווה חוזה  רבי, כהגדרתו  מודגש כי התחייבות 

לא תהא לאף   והיא אינה ניתנת להמחאה. לטובת צד ג׳ כלשהו, לרבות מבטח כלשהו

צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של השותפות בתשלום  

תתפות העצמית  פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההש  אשר לו מחויב מבטח על

   הנקובה בפוליסה כאמור.

במידה ובשלב מאוחר יותר יתברר שנושא המשרה אינו זכאי לכספים אותם יקבל,   .3.3.2

ככל שיקבל, מהמבטח, נושא המשרה יידרש להחזיר למבטח את הכספים האמורים  

המבטח.   לטובת  השותפות  שהעמידה  הביטחונות  לשחרור  להביא  מנת  על  מיידית 



המשרה   ונושא  ידי  במידה  על  שהועמדו  בבטחונות,  יראו  מיידית,  כן  יעשה  לא 

  3.11השותפות למבטח ומומשו על ידו, כהלוואה אשר תישא תנאים כמפורט בסעיף  

 . , בשינויים המחויביםלהלן

נוספים שהיא   .3.3.3 על אירועים  בפועל יהיה ידוע לשותפות  ובמועד השיפוי  אם ובמידה 

״ )להלן:  אחרים  משרה  לנושאי  שיפוי  מתן  עקב  בהם  לחוב  שיפוי  עלולה  מקרי 

והסכום  אחרים על המצטבר  ״(  מקרי  שהשותפות  ובגין  זה  כתב  בגין  בו  לחוב  ולה 

השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית השותפות לעכב תחת  

ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי  

השותפות  שעל  הכולל  הסכום  סופית  שיתברר  לאחר  ורק  האחרים  המשרה  נושאי 

ה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או  פי שיפוי ז  לשלם על

 חלקה, לפי המקרה. 

כאמור  לשלם לנושאי המשרה,    אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהשותפות תידרש .3.3.4

סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי  במועד כלשהו על    לעיל, יעלה

השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי  )כפי שתהיה קיימת באותה עת(, יחולק סכום  

פי כתבי השיפוי ולא   המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לשותפות על

)להלן מועד  אותו  לפני  להם  ״שולמו  הזכאים:  המשרה  שסכום  נושאי  באופן  ״(, 

פי היחס שבין    השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על

השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת    סכום החבות בת 

 השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר. 

שילמה השותפות סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא   .3.3.5

יאושרו   נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים  השותפות בסכומי שיפוי 

פי כל דין, במועד תשלום    יהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על באורגנים בשותפות ש

פי    , אם יידרש לשם כך, עלהסכם השותפותסכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי  

 כל דין. 

 תשלומי ביניים .3.4

עם קרות אירוע שבגינו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל,   .3.4.1

סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים    תעמיד השותפות לרשותו כמקדמה על חשבון

בכל   בטיפול  הכרוכים  למיניהם  האחרים  והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי  הדרושים 

לרבות   אירוע,  לאותו  הקשור  נגדו  משפטי  או  ב הליך  גישור  והליכי  חקירה  הליכי 

בכפוף   והכל  בעצמו,  או לממנם  לשלמם  יידרש  לא  שנושא המשרה  באופן  בוררות, 

יודגש כי השותפות    תב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.לתנאים ולהוראות בכ 

 לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים האמורים העמדת בטחונות כלשהם על ידך.

במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב   .3.4.2

שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת  

 להלן.   3.11יחולו הוראות סעיף השותפות על אותם סכומים  

כחלק מהתחייבויותיה תעמיד השותפות גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה על   .3.4.3

פי החלטות ביניים של ביהמ״ש או של בורר, לרבות לצורך   נושא המשרה להעמיד על

 כום השיפוי המרבי. בכפוף למגבלת ס ,והחלפת עיקולים שיוטלו על נכסי



 תנאי השיפוי  .3.5

על לשיפוי  ההתחייבות  לעיל,  מהאמור  לגרוע  לתנאים  מבלי  כפופה  זה  כתב  המפורטים    פי 

 להלן: 

 פי דין לשפות את נושא המשרה.   אין מניעה על .3.5.1

מייד עם היוודע לו  ות  פי דין, יודיע נושא המשרה בכתב לשותפ  ככל שהדבר מותר על .3.5.2

לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות  על כל הליך משפטי ו/או מנהלי )לראשונה  

תביעה   לרבות  אזרחית  תביעה  ו/או  משפטית  תביעה  מוסמכת,  רשות  של  חקירה 

לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית( שייפתח  

י השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב נגדו  נגדו בקשר לכל אירוע בגינו עשו

״(, ועל נסיבות  הליך משפטיבמסגרתו מיוחסת לו אחריות אישית לנזק כספי )להלן: ״ 

העלולות לידיעתו  מ  שהובאו  וזאת  משפטי  הליך  לפתיחת  לו  להביא  היוודע  עם  יד 

מי שהיא  ״(, ויעביר ללא דיחוי לשותפות או להודעת השיפוילראשונה על כך )להלן: ״

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור    תודיע לו, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

לעיל לא תשחרר את השותפות מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה  

שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של השותפות  

באות תתבע  היא  שגם  )במקרה  בשמה  התביעה  להתגונן  כנגד  בשמך  ו/או  הליך(  ו 

האמור. הפגיעה  מניעה    ובהיקף  יש  בו  מקום  המשרה  נושא  על  תחול  לא  זו  חובה 

 . למסרה על פי דין

שתהיה   .3.5.3 וככל  לעת,  מעת  שתהיה  כפי  השותפות  של  הביטוח  פוליסת  לתנאי  בכפוף 

עילה   המעמיד  אירוע  בגין  המשפטי  לטיפול  בנוגע  הבאות  ההוראות  יחולו  בתוקף, 

 פי תנאי כתב שיפוי זה:  וי על לשיפ

ידי השותף הכללי    מלבד במקרים בהם נפתחו נגד נושא המשרה הליכים על  .3.5.3.1

ו/או   להשתתף  חייבת,  לא  אך  זכאית,  תהיה  השותפות  השותפות,  ו/או 

לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתו בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור  

את הטיפול האמור לכל עורך דין שהשותפות תבחר לצורך זה )פרט לעורך  

עוה״ד  ״נושא המשרה מסיבות סבירות( )להלן:  דין שלא יהיה מקובל על  

   ״( על אחריותה וחשבונה.הממונה

רשאי   יהיה  המשרה  עורך  נושא  לידי  המשפטי  הטיפול  למסירת  להתנגד 

 . להלן 3.5.3.4הדין הממונה מטעמים סבירים, ואז תחולנה הוראות סעיף 

על ידי השותפות )או תקופה קצרה    ימים מקבלת הודעת השיפוי   15אם תוך   .3.5.3.2

המשרה   נושא  תגובת  או  הגנה  כתב  הגשת  לצורך  נדרש  הדבר  אם  יותר 

לא נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי    להליך המשפטי(

על לייצוגו  המשרה  נושא  התנגד  אם  הממונה    או  עוה״ד  מטעמים  ידי 

ה את  למסור  רשאי  יהיה  הוא  לעו״ד  סבירים,  המשפטי  בהליך  טיפול 

ובלבד  שיבחר,   האחר,  לעו״ד  הטרחה  שכר  בגין  אותו  תשפה  והשותפות 

שזהות עוה״ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון  

לא אושר מלוא סכום    .מטעמים סביריםהשותף הכללי, אשר לא יסרב אלא  

המבוקש ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של    שכר הטרחה



זכאי לקבל מן השותפות את סכום שכר    נושא המשרה  עוה״ד שבחר, יהיה 

 הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידו ועל חשבונו. 

נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא השותפות   .3.5.3.3

צאות התדיינות שתוציא בנוגע  מחויבת לשלם לנושא המשרה שיפוי בגין הו

 לניהול ההגנה המשפטית. 

יפעלו במסגרת הטיפול   .3.5.3.4 הדין הממונה  עורך  ו/או  כדי    המשפטיהשותפות 

ימסרו לנושא המשרה דיווח    להביא את ההליך המשפטי הנ״ל לידי סיום.

ניהולו. עם  בקשר  עימו  וייוועצו  ההליך  התקדמות  על  הדין    שוטף  עורך 

חובת נאמנות לשותפות ולנושא המשרה. מקום    הממונה יפעל ויהיה חייב

או לדעת עורך הדין הממונה    , לדעת השותפות שיווצר לדעת נושא המשרה

חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימנה לדעת נושא המשרה או לדעת עורך  

הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינו לבין השותפות  

לבין כל נושא מ שרה אחר שהוא צד להליך, בהגנתו בפני אותו  ו/או בינו 

הליך משפטי, יודיע נושא המשרה ו/או יודיע לנושא המשרה על כך עורך  

לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ונושא המשרה יהיה רשאי  הדין הממונה,  

השיפוי   להוראות  בהתאם  בהגנתו  לטיפול  מטעמו  דין  עורך  למנות 

 לעיל.  3.5.3.2ות בסעיף קטן המפורט 

על אף האמור בסעיף זה, אם פוליסת הביטוח תחול על אותו עניין, נושא    .3.5.3.5

המשרה והשותפות ינהגו בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי  

עם   הפוליסה  דעות  הוראות  אם  המייצג,  הדין  עורך  זהות  בדבר  המבטח 

יחייבו זאת, באופן שמסירת הטיפול לעורך הדין המייצג האחר לא תאפשר  

 למבטח להשתחרר מחובתו לפי הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי. 

השותפות לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ״ל בדרך של פשרה ו/או   .3.5.4

לשלם    נושא המשרה  ידרשי ים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם  הסדר ו/או להסכ 

פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו    סכומים שנושא המשרה לא ישופה בגינם על

ידי השותפות ו/או חברה    במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, על

 .  ומראש בת שלה, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך בכתב

, השותפות לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ״ל  כמו כן .3.5.5

המשרה   נושא  בהסכמת  אלא  גישור,  או  פישור  או  בוררות  של  בדרך  להכרעה 

המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא יסרב לתת הסכמתו זו אלא מנימוקים סבירים  

משפטי  שימסרו לשותפות בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך ה

לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, השותפות תישא בכל  

פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי   ההוצאות הקשורות בכך על

 רגיל. 

על אף האמור לעיל השותפות לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי   .3.5.6

להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי    הנ״ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או

הנ״ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים  

תן לכך נושא המשרה את הסכמתו מראש ובכתב. נושא  ינגד נושא המשרה, אלא אם י



המשרה יוכל לסרב ליתן את הסכמתו האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי  

 ידרש לנמק את אי הסכמתו. ומבלי שי

 שיתוף פעולה עם השותפות .3.6

לפי בקשת השותפות יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך   .3.6.1

דין כאמור, לטפל בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי ולייצג אותו בכל הקשור בכך, 

פי דין,   בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת השותפות, ובמידה שהדבר מותר על

ימסור נושא המשרה לשותפות ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות השותפות, באופן  

מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שיתבקש לצורך הטיפול בהגנתו בהתאם לכתב שיפוי  

 זה.

נושא המשרה ישתף פעולה עם השותפות ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן   .3.6.2

 הטיפול המשפטי. הם במסגרת ידי מי מ  סביר שיידרש ממנו על

פי כל פוליסה    כמו כן, נושא המשרה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על .3.6.3

עם   בקשר  בה  יתקשרו  המשרה  נושא  ו/או  שהשותפות  משרה  נושאי  לאחריות 

ידי מי מהם במסגרת טיפולם בהליך    התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממנו על

 משפטי. ה

 כיסוי החבויות .3.7

השיפוי,    בכפוף כתב  האחרים    תדאגלהוראות  והתשלומים  ההוצאות  כל  לכיסוי  השותפות 

תיקח את הטיפול המשפטי על עצמה ובין אם    ם, בין אלעיל  3.1  למיניהם האמורים בסעיף 

שיהיה בכך כדי    דרש לשלמם או לממנם בעצמו, וזאת מבלייבאופן שנושא המשרה לא י  לא,

שתרכוש השותפות   יטוחהב  פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת  לגרוע מהשיפוי המובטח לו על

 שיפוי זה. תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתבמעת לעת, אם  

 אי תחולת השיפוי  .3.8

פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום    השותפות לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על  .3.8.1

פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך המשפטי אשר בחר לנהל  -שישולם על ידו על

השותפות הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות,  בעצמו אלא אם כן  

מטעמים   אלא  כאמור  הסכמתה  את  מלתת  תמנע  לא  השותפות  ואולם  העניין  לפי 

 סבירים שינומקו. 

יחול במקרה של הודאת נושא המשרה באישום פלילי בעבירה   .3.8.2 כמו כן, השיפוי לא 

קיבל אם  אלא  פלילית  מחשבה  הוכחת  דורשת  המשרה  שאינה  הסכמת   נושא    את 

 בכתב ומראש.  לכךהשותפות 

רוע כלשהו  יבגין אששולמו  סכומים  שיפוי זה  פי כתב    השותפות לא תידרש לשלם על .3.8.3

פוליסת  או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת    נושא המשרהששולמו בפועל ל

או  ה )שרכשה השותפות(  ג׳ שאינו  במסגרת  ביטוח  צד  של  כלשהי  שיפוי  התחייבות 

אלא בסכום  מעט שיפוי מכח כיסוי ביטוחי שלא נערך על ידי השותפות(  )להשותפות  

על  המשרה  נושא  זכאי  לו  השיפוי  סכום  שבין  ההפרש  לבין  -בגובה  שיפוי  כתב  פי 

פוליסת הביטוח בגין אותו א  ו/או הסכם השיפוי האחר,  יהסכום ששולם מכח  רוע 

פוי המרבי. אין  שסכום השיפוי שהשותפות תחויב בו לא יעלה על סכום השי  לבדוב



השותפות   לנשיאת  הנוגע  בכל  המשרה  נושא  מזכויות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור 

שקיבלה   ביטוח  תגמולי  העברת  ו/או  בפוליסה  הנקובה  העצמית  בהשתתפות 

הוציא  השותפות ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות ש 

 נושא המשרה. 

  זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה בחברות בנות פי כתב    כמו כן, היה והשיפוי על  .3.8.4

פי כתב זה יבוא רק אחרי  -על  ו/או בחברות קשורות, נושא המשרה יהיה זכאי לשיפוי 

ידי החברה    מיצוי כל זכויותיו של נושא המשרה במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על

הרלוונטית  הבת הקשורה  החברה  על  ו/או  ו/או  מר  הרלוונטית  התחייבות  אש  פי 

  פי היתר לשיפוי בחברות הבנות, אם וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, - לשיפוי או על

פי כתב שיפוי זה יחול מעבר )ובנוסף( לסכום שישולם )אם    יובהר, כי סכום השיפוי על

החברה הקשורה    החברה הבת ו/או  וככל שישולם( במסגרת פוליסת הביטוח שערכה 

 כאמור.  ו/או החברה הקשורה חברה הבתידי ה  שניתן על  הנפרד  שיפויו/או ה

 תשלום השיפוי  .3.9

תנקוט    השיפויפי כתב  -לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על  נושא המשרה   עם בקשת

על  הנחוצות  הפעולות  בכל  אישור  -השותפות  כל  של  להסדרתו  ותפעל  לתשלומו,  דין  פי 

ואותו    שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כלשהו,

תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא  

 משפט והשותפות תפעל להשגתו. יאושר כאמור כפוף לאישור בית ה

 תקופת השיפוי .3.10

לזכות   ו/או  נושא המשרה  לזכותו של  יעמדו  זה  לפי כתב  התחייבויות השותפות לשיפוי 

לרבות   דין,  פי  על  סיום תפקידו כאחראי  חליפו  גם לאחר  וזאת  זמן  ללא הגבלת  עזבונו 

כנושא משר כהונתו  ו/או  הכללי  בשותף  סיום העסקתו  ו/או  בשותף  לניהול השותפות  ה 

כהונתו   ו/או  בשותפות  כנושא משרה  כהונתו  ו/או  בשותפות  העסקתו  סיום  ו/או  הכללי 

ללא תלות במועד גילוי האירוע בגינו הוא זכאי  כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה,  

ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בעת  לשיפוי לפי כתב התחייבות זה, 

כאח תפקידו  ו/או  ביצוע  הכללי  בשותף  העסקתו  תקופת  ו/או  השותפות  לניהול  ראי 

העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף 

הבנות  בחברות  ו/או  קשורות/ו  הכללי  חברות  השותפות  או  לפעולות  של  ביחס  לרבות   ,

   ההתחייבות לשיפוי לא תחודש בעתיד.שהחלו לפני מועד כתב השיפוי, וזאת גם אם 

 החזרת סכומי שיפוי ששולמו .3.11

במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת   .3.11.1

משפטי   ייצוג  העמדת  של  בדרך  לרבות  כאמור,  משפטי  להליך  בקשר  זה  כתב 

אותם סכומים, בגין  כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות  

בתוספת    ידי השותפות,- ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על 

פי דין על מנת שלא תהווה בידי  -הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על 

נושא   על  ויהיה  הצמדה,  הפרשי  ובתוספת  במס  חייבת  הטבה  ההלוואה  מקבל 

פי  - המשרה להחזיר את הסכומים הללו לשותפות בצירוף מע״מ בגין הריבית על

 תשלומים שהשותפות תקבע. הדין, לכשיידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר  



 

במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגינו שילמה השותפות סכומי שיפוי או שסכומו   .3.11.2

פחת מכל סיבה שהיא, מתחייב נושא המשרה להמחות את מלוא זכויותיו להשבת  

סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה.  

זיר את הסכומים האמורים לשותפות בצירוף  לא עשה כן, חייב נושא המשרה להח

מאת   זה  סכום  להחזר  זכאי  שהינו  ולתקופה  בשיעור  הצמדה  והפרשי  ריבית 

 התובע. 

 שונות .4

השותפות מתחייבת להודיע לנושא המשרה על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם  .4.1

 האפשרי. 

ככל המותר   ד לקיימן,פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיוע  התחייבויות השותפות על  .4.2

פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה    על

ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה  

כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר 

ת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב הורא

 זה.

פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי    השותפות תהא רשאית, על  .4.3

פיו,  -פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על -על

ם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק  או לצמצם את האירועים עליה

ובלבד כי נתנה לנושא    –ירועים שיחולו לאחר מועד השינוי  מהם ככל שהוא מתייחס לא

יום לפני המועד בו תכנס החלטתה    10בכתב, לפחות    המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו,

כאמור, אשר יש בה כדי להרע את מובהר בזאת כי כל החלטה    לתוקף. למען הסר כל ספק,

תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי  

ועניין בנוגע לכל  ולהיות תקף לכל דבר  טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול 

ה, לאחר  אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשר 

 שינויו או ביטולו של כתב השיפוי. 

במסגרת   .4.4 השותפות  זההתחייבות  שיפוי  של    כתב  ההתאגדות  מסמכי  להוראות  כפופות 

השותפות ולהוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהם, ובפרט לכל מניעה על פי דין לשיפוי  

גורע מהוראות הסכם הש  נושא משרה, ככל שתיהיה. ובפרט, כתב שיפוי זה  ותפות  אינו 

בכדי לגרוע מהפטור    השיפויבהתאם לכתב    השיפוי  בדבר שיפוי בדיעבד ואין בהתחייבות

 במסמכי ההתאגדות. , אם ניתן,נושא המשרהל  או יינתן  שניתן

למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג׳ כלשהו לרבות   .4.5

ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במק ואינו  )חו״ח(, כתב שיפוי זה  מבטח  רה של פטירה 

המשרהיחול נושא  של  חליפו  על  המחוייבים,  בשינויים  על    ,  לרבות  דין  כל  הוראות  לפי 

 . ועיזבונ

על  .4.6 אורכה  מתן  או  מפעולה  הימנעות  שיהוי,  ויתור,  על  שום  או  השותפות  נושא   ידי  ידי 

ות הצדדים על פי  המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבוי



 

פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים   כתב שיפוי זה ו/או על 

 והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור. 

 הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.  .4.7

כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין   .4.8

תפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, השו

בעניינים   המשרה  נושא  לבין  השותפות  בין  נעשו,  אם  שנעשו,  והבנה  הסכם  הצהרה, 

 האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה. 

י כתב השיפוי הקודם כתב שיפוי קודם, מודגש בזאת כ  שותפותאם נושא המשרה קיבל מה .4.9

ימשיך לעמוד בתוקפו ויזכה את נושא המשרה ללא שינוי ביחס לכל האירועים והפעולות  

 שחלו בתקופה הקודמת למועד הנפקת כתב שיפוי זה.  

מובהר כי אין בכתב שיפוי זה כדי לגרוע, במישרין או בעקיפין, מהוראות כתב פטור שקיבל   .4.10

 . ים כתב כאמור, אם קישותפותאו יקבל נושא המשרה מה

 

 

מורשי   באמצעות  החתום,  על  השותפות  באה  ביום  ולראיה  כדין,  שהוסמכו  שלה  החתימה 

_________. 

 

 

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 לכל תנאיו.  השיפוי, והסכמתי כתב כי קיבלתי את אני מאשר 

 חתימת נושא המשרה 

__________________  תאריך:



 התוספת לכתב השיפוי 

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של נושא המשרה מטעם השותפות כנושא משרה  

 בחברות הבנות ו/או קשורות וכן ביחס לכל מדינה בעולם. 

אשר לדעת דירקטוריון השותף הכללי  השיפוי ובכפוף להוראות הדין, אלה סוגי האירועים עליהם יחול כתב  

 :  הם צפויים לאור פעילות השותפות בעת חתימתה על כתב השיפוי

בסעיף   .1 )כמשמעותן  פעולה  או  השותפות   1עסקה  של  הפעילות  לתחום  הקשורה  החברות(    לחוק 

טבעי   וגז  נפט  של  ופיתוח  הפקה  לישראל  בחיפושים,  ומחוץ  הנוגעות  בישראל  פעולות  זה  ובכלל 

ונפט, אחסונם, הולכתם, מכירתם, חלוקתם ושיווקם, הקמת מתקנים   ונפט, הפקת גז  לקידוחי גז 

ואופן עבודתם, וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות  

רק, לא  אך  לרבות,  או    הנ״ל  נכסים  של  שעבוד  או  השכרה  חכירה,  רכישה,  מכירה,  העברה, 

 ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון. , התקשרויות בהסכמים לקבלת אשראי התחייבויות

במהלך העסקים הרגיל של    מתבצעת  לחוק החברות( בין שהינה   1עסקה או פעולה )כמשמעותן בסעיף   .2

השותפות ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות ו/או של חברות בנות של השותפות, ובכלל  

קיומה(,   אי  )לרבות  נאותות  בדיקת  בעסקה,  להתקשרות  ומתן  משא  עניין,  בעל  עם  עסקה  זה 

חיצוני  קבלנים  עם  התקשרויות  סיומם,  ו/או  ביצועם  לרבות  בהסכמים  לקוחות,  התקשרויות  ים, 

ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם השותפות, וכן  

העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות )לרבות ניירות ערך(,  

בטחונו קבלת  או  ומתן  אשראי  והענקת  קבלת  מהם,  אחד  בכל  זכות  קבלת  או  מתן  לרבות  או  ת, 

או   עסקאות  מימון  לצורך  אחרים  פיננסיים  גורמים  ו/או  בנקים  עם  מימון  בהסכמי  התקשרויות 

התקשרויות המבוצעות, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו  

 מכל סיבה שהיא. 

או חברת בת שלה,  אי קיום הליכי בדיקות נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של השותפות ו/ .3

אשר גרר אובדן השקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי השותפות ו/או חברת בת שלה ו/או  

 להפרת התחייבות כלפי צד שלישי.  

ו/או    הנפקת ניירות ערך )לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל( בישראל ומחוץ לישראל .4

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת    ה,רישומם למסחר בבורסה בישראל או מחוצה ל

ת, רכישה עצמית של ניירות הערך על  פי תשקיף, הצעה פרטי  ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על

ידי השותפות ו/או על ידי חברת הבת ו/או על ידי חברה קשורה ו'או על ידי בעלי יחידות ההשתתפות  

 ך אחרת כלשהי. או הצעת ניירות ערך בדר  בשותפות

 כל פעולה הקשורה למכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם השותפות.  .5

פעולות הקשורות לניהול, ייעוץ או שירותים אחרים שמעניקה השותפות או נושאי המשרה בשותפות,   .6

 בין אם לתאגידים בשליטת השותפות ובין אם לצד ג' כלשהו. 

כלשהו וכל הליך, חוות    השתתפות  ידי השותפות או בעל יחידות   כר על ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מ .7

לרבות חוות דעת דירקטוריון השותף הכללי לניצעים בהצעת    ,דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם

 רכש, או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור. 



 

ידי    של השותפות תאגיד מדווח או הנובע מכך שניירות הערך שלה מוחזקים על  אירוע הנובע מהיותה .8

 ונסחרים בבורסה בארץ או בחו"ל.  הציבור

תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן   .9

 פי כל דין.  גילוי כנדרש על

על .10 הודעה המוגשים  או  פקודת השו  דיווח  לרבות תקנות שהותקנו  פי  ערך,  ניירות  חוק  או  תפויות 

או חוק של מדינה אחרת    פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה,   מכוחם, או על 

 המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור. 

מתן  .11 לרבות  השותפות  בדיווחי  וגילוי  דיווח  ומתן  החלטות  וקבלת  אפקטיביות    דיון  לגבי  הערכה 

הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של השותף הכללי, וכן מתן הצהרות  

 והתייחסות לדוחות הכספיים.

הכללי   .12 השותף  דירקטוריון  בישיבות  החלטות  וקבלת  והשתתפות  אישי,  עניין  על  הודעה  מתן 

 וועדותיהן. 

עם בעלי עניין, כהגדרתן של עסקאות אלה בפרק החמישי    החלטות ו/או פעולות הקשורות לעסקאות  .13

 לחלק השישי לחוק החברות. 

אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך   .14

 גילוי אחר לפי דיני ניירות ערך.

, הכנה וחתימה על  כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית .15

לרבות    הדוחות הכספיים של השותפות וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם,

וכן    קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים ו/או תקני דיווח והצגה מחדש בדוחות הכספיים

 בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות. 

וחים בהתאם להוראות הסכם השותפות, ובלבד ששיפוי בגין  כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רו  .16

יחידות   לבעלי  רווחים  חלוקת  עם  בקשר  דרישה  או  תביעה  כל  וכן  דין  עפ״י  מותר  כאמור  פעולה 

 ההשתתפות בשותפות. 

שינוי מבנה השותפות או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות   .17

מיזוג, פיצול, שינוי בהון    , מכירת נכסים ו/או עסקי השותפות )כולם או חלקם( פירוק  האמור לעיל,

 השותפות, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.

לבין בעלי יחידות השתתפות,  ו/או חברת בת שלה  תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין השותפות   .18

ו/או נושים של   ידה, ובכלל זה    השותפות או של חברות המוחזקות עלמחזיקי אגרות חוב, בנקים 

 נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם. התיקונים בשטרי 

 כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך. .19

אישורים מכל מין וסוג שהוא,    היתרים ו/או    פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או .20

 ופטורים בנושא הגבלים עסקיים. לרבות היתרי שליטה והחזקות בחברות

ובכללם הסדרים    לתחרות כלכליתכל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין,   .21

 כובלים, מיזוגים ומונופולין. 

 ו/או זכיה במכרזים וכל פעילות עסקית ו/או יזמית אחרת. השתתפות במכרזים ו/או עריכתם .22



 

במהלך ומכוח  על ידי נושא המשרה  אות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב  התבט .23

, לרבות במו״מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות  ו ומכוח תפקידודתפקי

 הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדותיו, ולרבות באמצעי התקשורת. 

נעשתה בתום לב והיה יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע  ובלבד ש פעולה בניגוד להסכם השותפות .24

 בטובת השותפות. 

עובד .25 ויישום הסכמי עבודה  -פעולה או החלטה בקשר ליחסי  מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות 

פנסיונים, קופות   לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים  עובדים, הטבות  אישיים או קיבוציים, קידום 

 ואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים. ביטוח, גמל או חיסכון, הלו

פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו   .26

 . השונים  השותפות  באתרילנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה  

בל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי  כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסו .27

לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לשותפות, או  

בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם השותפות, בין אם  

 הליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי.הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מת

של   .28 אחרים  מחזיקים  או  שוכרים  משכירים,  בעלים,  רוכשים,  בידי  המוגשת  דרישה  או  תביעה  כל 

 נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים. 

דרישה בקשר עם   כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או .29

מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן  

 לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח. 

 כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.  .30

עם פעולות   .31 בקשר  דרישה  או  תביעה  וכן  מסוכנים  לחומרים  זה  ובכלל  הסביבה  לאיכות  הנוגעות 

  ת עסק, רישיונותנסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונו

ו/או על פי   פי חוקי איכות הסביבה אישורים נוספים הנדרשים עלרישיונות וסביבתיים, היתרים, או 

 לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.  יןכל ד

ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר    1981-פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א  .32

 בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה. 

לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי    גיבוש תכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות .33

 פעולה עם מתחרים.  

כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות,   .34

טענות, חקירות, הליכים )לרבות הליכי אכיפה מנהלית( או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של  

אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה,    פעולה של רשות שלטונית או גוף

ידי השותפות ו/או של נושאי    מדיניות ו/או פס״ד על  צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה,

 המשרה בשותפות במסגרת תפקידם בשותפות. 

המדינה ורשויות אחרות, ובכלל  מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות  .35

לגרוע מכלליות    זה לכל רשות מוסמכת על  דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מבלי  כל  פי 

פי הוראות דיני המס    האמור, החברות פקודת השותפויות לרבות תקנות שהותקנו מכוחה, או על



 

דיווח או הודעה או מידע  ו/או הימנעות מהגשת    פי כל דין  החלים על השותפות, ותיעוד הנדרש על

 כאמור. 

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם לדין   .36

ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות  

ל הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש,  ערך של השותפות ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכ

חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של השותפות ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת  

ו/או המושפעת מניירות הערך של השותפות ולרבות במקרה של מיזוג השותפות עם יישות משפטית  

כות הסביבה, רשויות מקומיות וכל  ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאי  אחרת, ולרשויות המס,

 גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר. 

פעולות הקשורות לקניין הרוחני של השותפות והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין   .37

רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות  

 רוחני של צד ג׳ לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ״ב.  קניין

ניהול תיק ההשקעות של השותפות וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת השותפות בבנקים וביצוע   .38

פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט״ח )כולל פיקדונות במט״ח(, ני״ע )כולל  

ת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאילה של ניירות ערך(, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי  עסק

הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות    חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי,

 ( וכיו״ב. swapגידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף )

לה .39 בקשר  ופעולות  ביצוע  אירועים  אחרי  או  לפני  שונים,  בתאגידים  השותפות  שמבצעת  שקעות 

 ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה. 

בתקנים   .40 עמידה  אי  )כולל  המוצרים  והפצת  לאספקת  לרבות בקשר  כלשהן,  חוק  דרישות  קיום  אי 

לייצו באלה(,  וכיוצא  כנדרש  אי מתן אזהרות  צדדים  הרלוונטים,  עם  ולהתקשרויות  לפיתוחם  רם, 

 שלישיים. 

צד לו, בין אם    ו/או חברת הבת שלה ו/או חברה קשורה   הפרת הוראות הסכם כלשהו שהשותפות  .41

 בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה. 

 פעולה הנוגעת לחבות מס של השותפות ו/או חברה בת ו/או בעלי היחידות ו/או המניות של מי מהן.  .42

דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או בחלקו,  כל תביעה ו/או  .43

ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של השותפות, בכל הנוגע לתשלום,    בידי השותפות ו/או על

רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום  מסמכים, של אחת מרשויות המדינה,    דיווחו ו/או תיעוד

לרבות תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה,    פי חוקי מדינת ישראל,  נדרש עלאחר ה

בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים  

 לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.  אחרים,

 חקירה של רשויות המדינה.  .44

יעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות או רכושה או זכויותיה  אירועים שהשפ  .45

 או התחייבויותיה. 

 כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות. .46

 כל פעולה בקשר לכהונתו של דירקטור כחבר בוועדה מאיזה מבין ועדות הדירקטוריון. .47



 

או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע  ידי מלווה או נושה    כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על .48

 ידיהם ו/או חובות של השותפות כלפיהם. לכספים שהולוו על

פועלת   .49 עמן  מחשב  מערכות  או  השותפות  של  המחשב  למערכות  הנוגעים  אירועים  או  הליכים 

השותפות, עם אבטחת המידע בשותפות, לרבות בכל הנוגע לאירועי סייבר, אירועי כופרה, הצפנה או  

ל אירוע אחר במסגרתו עשויות להיפגע מערכות המחשב של השותפות או מערכות קריטיות אחרות  כ

 שלה.

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי   .50

וכן  ו/או חברות קשורות  ובקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותפות ו/או בחברות הבנות  

 ביחס לכל מדינה בעולם. 

 

בקשר לכהונתו של נושא משרה בחברה )לרבות בגין כהונתו כנושא משרה בחברות  כל הוראה בתוספת זו  

בנות ו/או קשורות של החברה( בתוקף תפקידו כנושא משרה ו/או כעובד ו/או כמשקיף בישיבות אורגנים  

קשור,   תאגיד  ו/או  החברה  של  בת  חברות  של  תפורש  מוסמכים  מסוימת,  פעולה  ביצוע  שעניינה  לעיל 

גם   הדברים  כמתייחסת  הקשר  אם  אלא  והכול  פעולה,  אותה  של  מביצועה  הימנעות  או  ביצועה  לאי 

  בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נוסח כתב פטור

 ( נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )"השותפות"

 תאריך: ___________  

 לכבוד 

 "( נושא המשרה)להלן : " ____________________ 

 

 א.ג.נ,

 כתב פטור מאחריותהנדון: 

מאחריות    שותפותבבשותף הכללי ו/או  רשאית לתת פטור מראש לנושא משרה    שותפותוה הואיל 

 ולהוראות כל דין;   בהסכם השותפותבכפוף לתנאים המפורטים 

פי כל דין למתן התחייבות מראש לפטור    שותפות וה  והואיל על  קיבלה את ההחלטות הנדרשות 

כתב , בהתאם לכתב פטור מאחריות זה )להלן: " שותף הכללי ו/או בשותפותנושאי משרה ב

 "(;מאחריות הפטור

ו/או בשותף    שותפות במשרה  כהן/ת ו/או כיהנת ו/או הינך עשוי/ה לכהן כנושא/ת  והינך מ והואיל

ו/או שהינך מועסק/ת    שותפותו/או בחברות או שותפויות בנות ו/או קשורות של הלי  הכל

ב מועסק/ת  להיות  עשוי/ה  הינך  ו/או  הועסקת  בשותפותו/או  ו/או  הכללי  ו/או    שותף 

 .  שותפותבחברות או שותפויות בנות ו/או חברות או שותפויות קשורות של ה

 

 מתחייבת כלפיך כדלקמן:והשותפות  לפיכך מאשרת 

 כותרות והגדרות  .1

פטור   .1.1 כתב  פירוש  לצורך  ישמשו  ולא  נוחות  לצרכי  נועדו  זה  מאחריות  פטור  בכתב  הכותרות 

 .מאחריות זה או הוראה מהוראותיו

אלא אם משתמעת    מאחריות זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם,בכתב פטור   .1.2

תהא   זה  מאחריות  פטור  בכתב  אחר  ביטוי  או  מונח  לכל  הדברים.  מהקשר  אחרת  כוונה 

המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו  

, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה  בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת

 : המונחים

התשנ״ט - " חוק החברות" החברות,  מעת 1999- חוק  שישונה  כפי   ,  

 ;לעת

, כפי  1975-פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ב - "פקודת השותפויות"

 ;שתשונה מעת לעת

מעת    שישונה, כפי  1968-חוק ניירות ערך, התשכ״ח  - " חוק ניירות ערך"

 . לעת

 מוגבלת; שותפות שותפות רשומה או , חברה - " חברה"

אשר   - "חברות בנות" או " חברה בת" תאגיד  בעלתכל  הינה  בו,    השותפות  שליטה 

, וכן לצורך  בחוק ניירות ערך  כמשמעות ״שליטה״



 

כל חברה קשורה של השותפות ו/או    –כתב פטור זה  

בשליטתו,   פרטית  חברה  ולרבות  אחר  תאגיד 

באמצעותם פעל נושא המשרה ככזה בשותפות ו/או  

בחברה בת ו/או בחברה קשורה של השותפות ו/או  

 ; בתאגיד אחר

לצורך   - " חברה קשורה" וכן  ערך  ניירות  בחוק  זה  מונח  כמשמעות 

חברה או תאגיד אחר כלשהו שאינו    –כתב פטור זה  

השותפות או חברה בת, שהשותפות ו/או חברת בת  

שלה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או  

 ; בעלת עניין בו

במחדל  - " פעולה" ובין  במעשה  בין  פעולה,  ו/או  החלטה    כל 

או    החלטהלרבות   כהונתו  בתקופת  פעולה  ו/או 

העסקתו של נושא המשרה שנעשו לפני תאריך כתב  

 ; הפטור

 ; לחוק ניירות ערך  1או ט'  4, ח' 3הליך לפי פרקים ח' - " הליך אכיפה מנהלית"

 ; פלר נפט וגז ניהול בע"מ - " השותף הכללי "

מיום   - " מסמכי ההתאגדות " מוגבלת  שותפות  כפי  )  30.8.2015הסכם 

לעת מעת    מ "בע  ניהול  וגז  נפט  פלר   בין  (,שתוקן 

 Flair Oil and Gas LPכשותף כללי מצד אחד ובין  

 . הראשון מוגבלהמצד שני כשותף 

 הפטור מאחריותב תוקפו של כת .2

זה יהא    מאחריותבכפוף לכל האמור להלן בכתב פטור מאחריות זה, מובהר בזאת, כי כתב פטור  

נושא המשרה יידרש לחתום    .על ידי האורגנים של השותפותכדין  החל ממועד אישורו  בתוקף רק  

בסוף כתב פטור מאחריות זה ולמסור את העותק החתום לשותפות, ואולם אין באי החתימה על ידי  

 נושא המשרה כדי לפגוע בתוקפו של כתב הפטור. 

 פטור מאחריות .3

הקבועות   .3.1 למגבלות  השותפות בכפוף  ניתן    בהסכם  ושלא  לעת  מעת  שיהיו  כפי  דין  ובהוראות 

, כולה או  מאחריותומראש ובדיעבד,  ,  נושא המשרה בזאת את  פוטרת    השותפותלהתנות עליהן, 

)למעט    השותפותמקצתה, בשל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות כלפי  

בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות( ו/או בשל כל הפרה אחרת  

בגינה,    לחברה שהדין מתיר   נושא משרה בה  לב  לפטור  נגרם כתוצאה מפעולותיו בתום  אשר 

,  השותפותו/או בחברות בנות ו/או קשורות של    בשותפותובתוקף היותו נושא משרה ו/או מועסק  

 כפי שתהיינה מעת לעת. 

כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבל השותף הכללי  לעיל, יובהר  3.1  האמור בסעיףעל אף   .3.2

ו/או נושא משרה בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות, או על עסקה שאושרה על ידי השותף  

נושא משרה בשותף הכללי  ו/או  ושלבעל השליטה בשותף    הכללי  נושא משרה בשותפות  ו/או 



 

הכללי או לנושא משרה כלשהו בשותף הכללי ו/או בשותפות )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו  

 מוענק כתב הפטור( עניין אישי באישורה. 

 תקופת הפטור  .4

ת  התחייבות השותפות לפטור לפי כתב זה תעמוד לזכות נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבל

זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או סיום העסקתו בשותף הכללי ו/או  

משרה   כנושא  כהונתו  ו/או  בשותפות  העסקתו  סיום  ו/או  הכללי  בשותף  משרה  כנושא  כהונתו 

לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור    בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות,

בעת ביצוע תפקידו כאמור וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה    נעשו

 לפטור מאחריות לפי כתב פטור מאחריות זה. 

 

 שונות .5

התחייבויות השותפות על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר   .5.1

י הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות זה  היה ויקבע כ על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.  

אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה  

עליה, להוסיף  או  לשנותה  עליה,  להתנות  ניתן  דין שלא  הוראות  לבין  זה  בכתב  תגבר    כלשהי 

 ר ההוראות בכתב זה. הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שא

פי כתב זה,  -פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את הפטור על- השותפות תהא רשאית, על .5.2

או לשנות תנאי מתנאיו, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס  

ל כוונתה  ובלבד שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת ע  –  אירועים שיחולו לאחר מועד השינוי ל

כל ספק, מובהר    10זו, בכתב, לפחות   בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר  לפני המועד  יום 

בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת  

תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור מאחריות טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין,  

 ך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול. ימשי

למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג׳ כלשהו   .5.3

לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה )חו״ח(, כתב פטור זה  

 . ולפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונ המשרהו של נושא  יחול על חליפ

ידי נושא המשרה    ידי השותפות או על- שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על .5.4

פי כתב פטור זה    לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על

 פי כל דין. -ו/או על

 יות זה הינו הדין בישראל. הדין החל על כתב פטור מאחר .5.5

בין   .5.6 ההתקשרות  על  החלים  וההוראות  התנאים  של  וממצה  בלעדית  הסכמה  מהווה  זה  כתב 

השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה,  

זה,    הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב

זה, וזאת ככל שהם עומדים בסתירה להתחייבויות  בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב  

 זה.השותפות על פי כתב פטור 



 

ככל שניתן לנושא המשרה כתב פטור קודם ו/או כתב שיפוי, מודגש בזה כי אלו ימשיכו לחול   .5.7

במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים והעילות אותם הם מכסים. ואין באמור בכתב פטור  

יינתן    השותפותזה בכדי לגרוע מהתחייבות   לנושא  לשיפוי כמפורט בכתב השיפוי שניתן ו/או 

 . השותפותדי  על יהמשרה 

 

 _________. ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום 

 

 

 

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

 חתימת נושא המשרה 

 _______________ תאריך:



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

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

 חלק ראשון 

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

  בנובמבר   14,  'בתיערך ביום  ש  מיוחדתשנתית וכללית  אסיפה  :  סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

 "(.האסיפה, הרצליה פיתוח )להלן: "12אבא אבן  ברח'  השותפותבמשרדי   15:00, בשעה 2022

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

 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של השותפות  .3.1

לתקופה שסיומה   השותפותקוסט, פורר, גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של   מוצע למנות מחדש את

לפרטים נוספים   ון., וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבהשותפותבתום האסיפה השנתית הבאה של  

 לדוח הזימון.   2.2ראו סעיף 

לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי  ":  "(1החלטה מס'  )"  טה המוצעתנוסח ההחל

של   הבאה  השנתית  האסיפה  בתום  שסיומה  לתקופה  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  קסירר  את 

 . השותפות"

 אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי  .3.2

( שנים החל  3מעודכנת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של שלוש ) מוצע לאשר מדיניות תגמול  

לסעיפים   בהתאם  האסיפה,  אישור  התשל"ה 65-מד65ממועד  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת  ,  1975-מו 

אישור, ראו סעיף  מדיניות התגמול המובאת ללפרטים אודות    לדוח זימון האסיפה.נספח א'  בנוסח המצורף כ

 לדוח הזימון.  2.3

"לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות  :  "(2החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת )" 

 . זימון"ה' לדוח כנספח אשנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף  3ובשותף הכללי לתקופה של  

   השותף הכללי של השותפותאישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה מטעם  .3.3

,  5, ובכפוף לתיקון הסכם השותפות במסגרת נושא מס'  3בכפוף לאישור מדיניות התגמול במסגרת נושא מס' 

כי חלף תשלום דמי הניהול לשותף הכללי, אשר שולמו במסגרת הסכם הניהול שהסתיים ביום    לאשר  מוצע

המשרה מטעם השותף הכללי בהסכם לקבלת    , תתקשר השותפות באופן ישיר עם נושאי2022בספטמבר    12

לפרטים אודות  "(.  חבילת התגמול)להלן: "   שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול שנתיים קבועים ותגמול הוני

 לדוח הזימון.   2.4ראו סעיף חבילת התגמול 

  3בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת במסגרת נושא מס'  "  :"(3החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת )"

נושא מס'  הלדוח   ובכפוף לאישור תיקון הסכם השותפות במסגרת  זימון, לאשר את תנאי  ה לדוח    5זימון, 

 . "לדוח הזימון 2.4התגמול לכל אחד מנושאי המשרה מטעם השותף הכללי כמפורט בסעיף 

 תף הכללי בקשר עם התגמול לשו תיקון הסכם השותפות .3.4

, נדרש לתקן את הסכם השותפות בקשר עם דמי הניהול המשולמים לשותף הכללי.  3בהמשך להחלטה מס'  

 לדוח הזימון.    2.5 ףאודות התיקון ראו סעינוספים לפרטים  



 "( המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  סעיף    :"(4החלטה  תיקון  את  המוגבלת,    110."לאשר  השותפות  להסכם 

 . "הזימוןלדוח  2.5כמפורט בסעיף 

 תיקון הסכם השותפות בנושא תרומות .3.5

  למטרות   סבירים   סכומיםשותפות לתרום  ל  בנושא תרומות בכדי לאפשראת הסכם השותפות    לתקן  מוצע

  גם לצד פעילות התנדבותית אישית או קבוצתית של מנהלי ועובדי השותפות והשותף הכללי, וזאת  ,  ראויות

לפרטים נוספים   .ואינה לצורך מטרות השותפות השותפות של  רווחיה את  להשיא מיועדת  אינה  התרומה אם

 לדוח הזימון.  2.6אודות התיקון ראו סעיף 

 "( המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  סעיף    :"(5החלטה  הוספת  את  המוגבלת,    31.5"לאשר  השותפות  להסכם 

 ". הזימוןלדוח  2.6כמפורט בסעיף 

 משרה בשותפותההענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח החדש לנושאי  .3.6

בשותפות   המכהנים  משרה  ונושאי  הדירקטורים  לכל  המעודכנים  והשיפוי  הפטור  כתבי  את  להעניק  מוצע 

לרבות   הכללי,  זה ובשותף  למועד  נכון  השותפות  של  בנות  ובחברות  הכללי  השותף  "  חברת  נושאי  )להלן: 

אודות  נוספים  , וכן לנושאי המשרה שיכהנו בשותפות ובשותף הכללי מעת לעת. לפרטים  "(המשרה הזכאים

 לדוח הזימון.   2.7השיפוי והפטור המעודכנים ראו סעיף  יכתב

את נוסח כתבי השיפוי והפטור המעודכנים של השותפות    לאשר":  "(6  החלטה מס'נוסח ההחלטה המוצעת )"

לדוח הזימון לאשר את הענקת כתבי השיפוי והפטור    3ובכפוף לאישור מדיניות התגמול כמפורט בנושא מס'  

, לכל נושאי המשרה הזכאים וכן לנושאי המשרה  הזימון  לדוח  נספח ג'המעודכנים בהתאם לנוסח המצורף כ

 .   "ובשותף הכללי מעת לעת שיכהנו בשותפות 

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

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

www.magna.isa.gov.il    בכתובת כן, הדwww.maya.tase.co.ilובאתר הבורסה  כמו  מכל  .  ועותק  המיידי  וח 

, הרצליה פיתוח, בימים א' 12מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן  

ומזכירת  היועצת המשפטית  ולאחר תיאום מראש עם מיטל הלל אברמוב,  ה', בשעות העבודה המקובלות,  עד 

 . סיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום, וזאת עד למועד כינוס הא073-3237464השותפות בטלפון  

 :הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום .5

לעיל, הוא רוב רגיל מקרב    3.1, המתוארת בסעיף  לדוח הזימון  1הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מספר   5.1

 מחזיקי יחידות ההשתתפות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.  

  , לעיל  3.6,  3.3,  3.2  פיםת בסעי ו שעל סדר היום המתואר  6- ו  2-3ות מספר  החלטהרוב הדרוש לצורך אישור   5.2

   הינו רוב קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

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

 או הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

קולות   (ב) על    בהצבעההמתנגדים  סך  יעלה  לא  )א(  בס"ק  יחידות ההשתתפות האמורים  מחזיקי  מקרב 

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



בשיעור של  הינו רוב  ,  לעיל  3.4  בסעיףשעל סדר היום המתוארת    4מספר    החלטההרוב הדרוש לצורך אישור   5.3

  ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  המשתתפים בהצבעהקולות מחזיקי יחידות ההשתתפות מכלל  75%

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

יחידות ההשתתפות החלטהאישי באישור ה   , המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי 

 או  האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

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

בשיעור של  הינו רוב  ,  עילל   3.5בסעיף  שעל סדר היום המתוארת    5החלטה מספר  הרוב הדרוש לצורך אישור   5.4

 המשתתפים בהצבעה. קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות מכלל  75%

 : ציון זיקה של בעל מניה .6

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

יובהר,  .  "(, ולתיאור העניין האישי הנ"ל, אם קייםפויותפקודת השות )"  1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

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

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

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

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

 "(.  האלקטרונית

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

,  שעות לפני מועד האסיפה   6רשום הינו עד    מחזיק יחידות השתתפותהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי  

 . 09:00בשעה:  2022  בנובמבר 14קרי: 

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

   .11:00בשעה   בנובמבר 14קרי: , האסיפה

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

 :  הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

  . 09:00, עד השעה  2022  בנובמבר  14קרי:    ,שעות לפני מועד כינוס האסיפה  6מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל  

לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת  מחזיק יחידות השתתפות 

 המערכת כאמור.  

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

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



  :למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה השותפותמען  .9

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

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

 . 2022 מברב בנו 4 ',ו עד ליום

   :להודעות העמדה דירקטוריון השותף הכלליהמועד האחרון להמצאת תגובת  .11

 .2022  מברבבנו 9', דעד ליום 

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

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

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

 אישורי בעלות  .13

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

"( את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר,  חבר הבורסההשותפות על ידי אותו מחזיק )"

אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, מחזיק יחידות השתתפות לא  

 . לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר

 עיון בכתבי הצבעה  .14

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

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

מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת מחזיק  אינו  

מחזיק יחידות השתתפות אחד   .יחידות השתתפות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה

כויות ההצבעה בשותפות,  או יותר המחזיק יחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל ז

וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי חברת השותף הכללי או בעל  

לאחר כינוס האסיפה במשרדה של השותפות )שמענו מצוין   ,השליטה בה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו

כתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לשותפות באמצעות  לעיין ב  ,לעיל(, בשעות העבודה המקובלות  9בסעיף  

( מסך כל זכויות ההצבעה  5%כמות יחידות ההשתתפות המהווה חמישה אחוזים ) .מערכת ההצבעה האלקטרונית

יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל    4,683,311  -כ   :בשותפות הינה

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

יחידות השתתפות רשומות על שם   3,936,920  -השליטה בה הינה: כ  ימוחזקות בידי חברת השותף הכללי או בעל 

   .ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות

 שינויים בסדר היום של האסיפה .15

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

להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום  

 .ההפצההעדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי השותפות שבאתר 

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


רסם באתר ההפצה בד בבד עם ו כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפ

לתקנות החברות )הודעה    'ב5פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה  

 . 2000-היום(, התש"סומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר 

 

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



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

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

 חלק שני 

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת :  השותפותשם 

 . , הרצליה פיתוח12אבא אבן שד' (: )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה השותפותמען 

 . 550263107: השותפותמס' 

 . 15:00 , בשעה 2022 מברבבנו 14',  ב: יום מועד האסיפה

 . מיוחדתושנתית  : אסיפה כללית  סוג האסיפה

 . 2202 ,בספטמבר 26',  ביום   :המועד הקובע

 

     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 

 סיווג משתתף באסיפה  .5

 נא ציין האם הינך: 

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

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

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

 . 1994-משותפות בנאמנות, התשנ"ד 

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

    .אינני אחד מהנ"ל 

 



 אופן ההצבעה

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

נא   65ההחלטה המוצעת )לפי סעיף 

 4 (?לפקודת השותפויות

 לא  5כן נמנע  נגד בעד 

של   המבקר  החשבון  רואה  של  מחדש  מינוי 

 לעיל(  3.1)כמפורט בסעיף השותפות 

     

לנושאי המשרה   מעודכנת  תגמול  אישור מדיניות 

 לעיל(   3.2)כמפורט בסעיף  בשותפות ובשותף הכללי  

     

המשרה   נושאי  של  והעסקה  כהונה  תנאי  אישור 

השותפות   של  הכללי  השותף  )כמפורט  מטעם 

 לעיל(  3.3בסעיף 

     

תיקון הסכם השותפות בקשר עם התגמול לשותף  

 לעיל(  3.4)כמפורט בסעיף הכללי 

     

תרומות   בנושא  השותפות  הסכם  )כמפורט  תיקון 

 לעיל(  3.5בסעיף 

     

בנוסח   ופטור  לשיפוי  התחייבות  כתבי  הענקת 

)כמפורט בסעיף  החדש לנושאי המשרה בשותפות  

 לעיל(  3.6

     

 

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

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

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

 כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית. 

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

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. צילום תעודת 

  

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

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



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

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                         תאריך: ____________ 

 

  


