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 מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות כלליתכינוס אסיפה  הנדון: 
 
 

תקנות דוחות להלן: ") 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
"( ולפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, חוק החברות)להלן: " 1999-, לחוק החברות, תשנ"ט"(מידיים

 כלליתניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה  "(,פקודת השותפויות)להלן: " 1975-התשל"ה
בע"מ אנרגיה נאמנויות פטרוליום רציו ידי -מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו על

" בהתאמה( והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל הנאמן"-ו" האסיפה: "להלן)
 " וכןיחידות ההשתתפותו/או " "היחידות" שותפות מוגבלת )להלן: - פטרוליום אנרגיהרציו ב
  :כדלקמן( , בהתאמה"השותפות"
 
 מקום האסיפה ומועדה .1

 
אמצעות שיחת ועידה טלפונית ב,  14:00בשעה    ,2020  אפרילב  23  ,חמישיתתקיים ביום    האסיפה

 שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית. 
  .ולאחר מכן # 11792: גישה קוד ;9180699-03טלפון:  להלן פרטי ההתקשרות:
רשאי )כהגדרתו להלן(  במועד הקובע  ביחידות השתתפות של השותפות  יצוין כי רק מי שהחזיק  

 אסיפה.להשתתף ב
 .רביעיתהקומה ב . האסיפה תתקייםאביב-, תל85 הלוירח' יהודה 

 
 סדר יום האסיפה  .2

 
 אישור מינויה מחדש של גב' רינת גזית כדח"צית - 1החלטה מס'  .2.1

 חיצונית בדירקטוריון כדירקטורית רינת גזיתגב'  שלמחדש  מינויהמוצע לאשר את 
 .25.4.2020מיום ל שנים, הח שלוש בתנוספת  כהונה בשותפות לתקופת הכללי השותף

 
 רינת גזיתאישרה האסיפה הכללית של השותפות את מינויה של גב'  25.4.2017ביום 

 .24.4.2020אשר תסתיים ביום כהונה , כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי
 

רינת גב'  , בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסרה,הכללי השותף דירקטוריוןלהערכת 
תקנות החברות ב זה מונח בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת ההינ גזית

 בעל כשירות ולדירקטור ופיננסית חשבונאית בעל מומחיות לדירקטור ומבחנים )תנאים
 "(.תקנות הכשירות)" 2005-מקצועית(, התשס"ו

 
לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים  תזכאיתמשיך להיות  רינת גזיתגב' 

כללים בדבר גמול ) לתקנות החברות השניה והשלישיתהמופיעים בתוספת  הקבועים
בהתאם לדרגת השותפות כפי   "(,תקנות הגמול)"  2000-, תש"ס(והוצאות לדירקטור חיצוני



2 
 

לגבי נושאי לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג , , וכן לכיסוי ביטוחישתהיה מעת לעת
 .הסכם השותפותוהכל בהתאם להוראות הדין ו, בשותפותמשרה 

 
 )א( לחוק241-)ב( ו224פים סעי להוראות בהתאם , כנדרשרינת גזיתגב'  הצהרתה של

 זה. לדוח 'א נספחכ החברות, מצורפת
 
)א( לתקנות דוחות מידיים, למיטב ידיעת השותף 26פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה ל

 של התקופתי לדוח' ד שבפרק 26 תקנה לפי הפירוט ראו, הכללי, ביחס לגב' רינת גזית
 אשר (, 2020-01-019294)אסמכתא  8.3.2020 ביום שפורסם כפי, 2019 לשנת השותפות

 .ההפניה דרך על בזאת מובא בו המידע
  

 "(1החלטה מס' )להלן: " נוסח ההחלטה המוצעת
 השותף חיצונית בדירקטוריון גזית כדירקטורית רינתשל גב'  מחדש האת מינוי לאשר"

 ".25.4.2020 מיום לשנים, הח שלוש בת נוספת כהונה בשותפות לתקופת הכללי
 

 מר עמוס ספיר כדח"צמחדש של  ומינוי אישור - 2החלטה מס'  .2.2
 

 השותף חיצוני בדירקטוריון רכדירקטו מר עמוס ספירשל ו מחדש מינוימוצע לאשר את 
 .25.4.2020ל מיום שנים, הח שלוש בתנוספת  כהונה בשותפות לתקופת הכללי

 
אישרה האסיפה הכללית של השותפות את מינויו של מר עמוס ספיר  25.4.2017ביום 

 .24.4.2020אשר תסתיים ביום כהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי, 
 

מר עמוס  , בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר,הכללי השותף דירקטוריוןלהערכת 
 תקנות החברות )תנאיםב  זה מונח מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתבעל   ואהספיר  

 בעל כשירות ולדירקטור ופיננסית חשבונאית בעל מומחיות לדירקטור ומבחנים
 "(.תקנות הכשירות)" 2005-מקצועית(, התשס"ו

 
זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים מר עמוס ספיר ימשיך להיות 

כללים בדבר גמול ) לתקנות החברות השניה והשלישיתים בתוספת המופיע הקבועים
בהתאם לדרגת השותפות כפי "(,  תקנות הגמול)"  2000-, תש"ס(והוצאות לדירקטור חיצוני

לגבי נושאי לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג , , וכן לכיסוי ביטוחישתהיה מעת לעת
 .והסכם השותפותוהכל בהתאם להוראות הדין , בשותפותמשרה 

 
 )א( לחוק241-)ב( ו224פים סעי להוראות בהתאם , כנדרשמר עמוס ספיר של והצהרת

 זה. לדוח 'ב נספחכ החברות, מצורפת
 

השותף  ידיעת דוחות מידיים, למיטב )א( לתקנות26לתקנה  בהתאם הנדרשים לפרטים
לדוח התקופתי של שבפרק ד'  26, ראו הפירוט לפי תקנה עמוס ספיר מרהכללי, ביחס ל

(, אשר 2020-01-019294)אסמכתא  8.3.2020, כפי שפורסם ביום 2019השותפות לשנת 
 המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

 
  :"(2החלטה מס' )להלן: " נוסח ההחלטה המוצעת

 השותף חיצוני בדירקטוריון עמוס ספיר כדירקטור מרשל  מחדש ואת מינוי לאשר"
 ".25.4.2020 מיום לשנים, הח שלוש בת נוספת כהונה בשותפות לתקופת הכללי
 

 שעל סדר היום ההחלטות לקבלת הנדרש הרוב .3
 

ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב יבמנ (1ובלבד שיתקיים אחד מאלה: ), רוב קולות
השליטה בה או בעלי שאינם חברת השותף הכללי או בעל יחידות השתתפות מכלל קולות בעלי 

עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 
האמורים לא יובאו יחידות ההשתתפות ן כלל הקולות של בעלי יהמשתתפים בהצבעה; במני
האמורים יחידות ההשתתפות סך קולות המתנגדים מקרב בעלי  (2בחשבון קולות הנמנעים; )

  .בשותפות( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 1בפסקה )
 
  האסיפה לקיום חוקי מניין .4

 
 יהיה נוכח כן אם אלא ההשתתפות יחידות מחזיקי של הכללית באסיפה דיון בשום לפתוח אין



3 
 

 החוקי המנין נוכח אם אלא תתקבל לא החלטה וכל לכך ניגשה שהאסיפה בשעה חוקי ןימני
 ההחלטה. על שהצביעו בעת

 
ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים -, בעצמם או עליהיו נוכחיםבשעה שן חוקי יתהווה  ימני

מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן   50%-ביחד יחידות השתתפות המהוות לא פחות מ
 עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

 
תקיים האסיפה ן החוקי, תיימצא המנישעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא  חציאם כעבור 

שיחת ועידה טלפונית שבה כל המשתתפים יוכלו  אמצעותב 15:00בשעה הנדחית באותו יום 
 11792: גישה קוד; 9180699-03: טלפון: ההתקשרותלשמוע זה את זה בו זמנית. להלן פרטי 

  אותו מקום..# מכן ולאחר
 

שעה מן המועד שנקבע, אזי הן חוקי תוך מחצית ימצא מניינדחית כאמור לא יהאם באסיפה 
, והאסיפה תהיה רשאית ן חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחייהוו מני

 -כאמור לעיל באסיפה נדחית    ן חוקייאם לא יימצא מנילעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה.  
 תתבטל האסיפה.

 
כח של בעל יחידות -בעלי יחידות השתתפות" גם שני באין החוקי, ייחשבו כ"שני ילענין המני

חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות  -השתתפות רשום אחד, שהוא חברת רישומים )דהיינו 
תנו להם בגין יחידות השתתפות יכח שנ-ערך עבור אחרים(, המשתתפים באסיפה מכח יפויי

 .ידי אותו בעל יחידות רשום-עלשונות, 
 
 זכאות להשתתף בהצבעה  .5
 

 תקנות)להלן: " 2005-עמדה(, התשס"ו והודעות בכתב החברות )הצבעה לתקנות בהתאם
 השתתפות יחידות מחזיקי באסיפת להצבעה לעניין הזכאות הקובע "(, המועדהצבעה בכתב

)להלן:  , בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ26.3.2020, חמישי יום ואה
 "(.המועד הקובע"

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

יחידת  רשומה שלזכותו השתתפות יחידת "(, מחזיקבעלות הוכחת תקנות)להלן: " 2000
 יחידות ההשתתפות הרשומות בין נכללת השתתפות יחידת ואותה בורסה חבר השתתפות אצל

 ולהצביע רשאי להשתתף לרישומים, יהיה חברה שם על ההשתתפות יחידות יקיבמרשם מחז
 הקובע במועד ביחידת ההשתתפות בעלותו בדבר אישור לשותפות ימציא אם באסיפה הנ"ל

 הוכחת בעלות. לתקנות שבתוספת 1לטופס  בהתאם חבר הבורסה מאת
 

 5יא44א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 4בהתאם להוראות תקנה 
לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה 

דינו כדין אישור בעלות לגבי   –"מערכת ההצבעה האלקטרונית"(    להלן:)בתקנות הצבעה בכתב  
 כל בעל יחידות הנכלל בו.

 
ידי שלוח. -על ו/או בעצמם ולהצביע להשתתף במועד הקובע יכולים השתתפות יחידות מחזיקי

למשרדי ד"ר זאב הולנדר,  או להמציא השותפות להפקיד במשרדי יש הכוח לאסיפה ייפויי את
היועמ"ש החיצוני של   -  לידי עו"ד איתי ברפמן תל אביב,  ,49שד' רוטשילד  משרד עורכי דין, שב

 באמצעותאו itay@holender.co.il  אלקטרוני באמצעות דואר או במסירה ביד, השותפות
  שעות לפני האסיפה. 48כך שיגיעו לפחות  רשום דואר

 
לכך, או אם הממנה  בכתב סמכות להם שיש כוחו-באי ידי על או הממנה ידי על ייפוי כוח ייחתם

 בא כוחו המוסמך. בחתימת או התאגיד ע"י כדין חתום בכתב המנוי תאגיד, ייעשה הוא
 

או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה  
תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו 

 .לותו ביחידת השתתפות במועד הקובעאישור בדבר בעאת תעודת יחידות ההשתתפות או 
 

חמישה  המהווה בשיעור השתתפות ביחידות המחזיק יותר או אחד השתתפות יחידת מחזיק
מתוך  כאמור בשיעור שמחזיק מי בשותפות, וכן ההצבעה כל זכויות מסך יותר או ( אחוזים5)

נא)א( 65בסעיף  כהגדרתוהשליטה בשותפות,  בעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה סך זכויות
כמפורט  ההצבעה בכתבי כינוס האסיפה הכללית, לעיין לפקודת השותפויות זכאי, לאחר
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 בכתב. הצבעה לתקנות 10בתקנה 
 

יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות בעל 
בעל יחידות חברה לרישומים )להלן: "הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם 

הכללית ובלי לשלוח מיופה   המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה  "(,לא רשום
 מפורט להלן., בהתאם לבמערכת ההצבעה האלקטרוניתכוח, רשאי להצביע בכתב או 

 הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .6
 

אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם 
השני של כתב   חלקו  באמצעות  תיעשה  בכתב  הצבעה.  זה  לדוחכתב ההצבעה המצורף    באמצעות

 ההצבעה האמור.
 

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא 
לחוק החברות, הינם כדלקמן:  88את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

הבורסה לניירות ערך בתל   ואתר www.magna.isa.gov.il אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  
 . www.maya.tase.co.ilאביב: 

 
בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, 

 או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
 

ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא  חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה
תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק 
יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, 

י משלוח בלבד, ובלבד או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמ
  שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

 
בעל יחידות שיחידותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר 
הבורסה שבאמצעות הוא מחזיק את יחידותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו 

ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך   תמורת דמי משלוח בלבד, אם
 מסוים. 

 
בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של 
כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו 

ת, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה כמפורט בדואר רשום בצירוף אישור בעלו
 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.4להלן( לא יאוחר מארבע )

 
בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב 
הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור 
אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום 

ודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה כמפורט דרכונו או צילום תע
 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.6)שש להלן(  עד 

 
 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית     .7
 

הכללית בקשר עם אישור  בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה
ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה 

 האלקטרונית.
 

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 
רות ( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניי3)א()4יא44

"(; ואולם, חבר רשימת הזכאים להצביע במערכתערך באמצעותו במועד הקובע )להלן: "
 12:00בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 

בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת 
 )ד( לתקנות הצבעה בכתב.13פי תקנה ההצבעה האלקטרונית, ל

 
חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית 

אישור על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית )להלן: "
רכת "(, לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במעמסירת הרשימה

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


5 
 

ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או 
באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם 

 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
 

ת בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין א
אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה 
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד 

"(, ותהיה ניתנת מועד נעילת המערכת( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: "6שש )
 נעילת המערכת.לשינוי או לביטול עד למועד 

 
 והודעות עמדה  מען למסירת כתבי ההצבעה .8
 

משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד  -לשותפות לידי נציגה  והודעות עמדה יומצאוכתבי ההצבעה 
היועמ"ש החיצוני של  -לידי עו"ד איתי ברפמן  תל אביב, ,49שד' רוטשילד עורכי דין, שב

דואר אלקטרוני באמצעות  או ביד מסירה, ב03-5665015פקס  03-5665005, טלפון השותפות
itay@holender.co.il דואר רשום באמצעות או . 

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

בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה   דירקטוריון השותף הכללי.  13.4.2020, ב'יום  
 .18.4.2020, שבת ( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום5עד חמישה )

 
חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר 

מתום יום העסקים ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר 
שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע 
בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים 

 ובמועד קודם למועד הקובע.
 
 עיון בכתבי ההצבעה .9

( אחוזים או יותר מסך 5בשיעור המהווה חמישה ) חידותיהמחזיק  ,אחד או יותרבעל יחידות, 
היינו )נכון למועד פרסום פות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, יבאסכל זכויות ההצבעה 

, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות יחידות השתתפות 8,605,703זה(  דוח
היינו )נכון בשותף הכללי, השליטה  יבעלהשותף הכללי ובידי ההצבעה שאינן מוחזקות בידי 

הרשום של  ה, זכאי לעיין במשרדיחידות השתתפות 7,744,962זה( כתב הצבעה למועד פרסום 
 .לשותפותהמקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו  העבודה , בשעותהשותפות

 
 שינויים בסדר היום  .10

הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של   יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה
ל)ב( לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר 65האסיפה בהתאם לסעיף 

היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 
www.magna.isa.gov.il הבורסה לניירות ערך בתל אביב:  אתרוwww.maya.tase.co.il. 

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור 
 ( ימים לאחר מועד זימון האסיפה. 7עד שבעה ) הוא

 
 נציג השותפות לענין הטיפול בדוח זה .11

 85שותפות מוגבלת מרח' יהודה הלוי  - , רציו פטרוליום אנרגיהו/או ערן קריו "ד מיכל פריהעו
עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב ו/או  03-5661280; פקס: 03-5661338תל אביב, טלפון: 

-03, פקס: 03-5665005, תל אביב. טלפון: 49הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד 
5665015. 

, 85השותפות, ברחוב יהודה הלוי  במשרדי המוצעות ההחלטות של המלא בנוסח לעיין יתןנ
 האסיפה. כינוס למועד עד וזאת 03-5661284טלפון ב מראש טלפוני , בתיאוםתל אביב

 
 

 בכבוד רב,      
 

     בע"מ פטרוליוםרציו          
 שותף הכלליה              
  רוטלוי, יו"ר הדירקטוריוןע"י ליגד           
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נספח א' - הצהרתה של גב' רינת גזית



 8.3.2020תאריך:                       לכבוד
 בע"מ רציו פטרוליום

 שותפות מוגבלת -רציו פטרוליום אנרגיה 

 
 הצהרת מועמד לכהן כדירקטור הנדון:

 )ח( לפקודת השותפויות65וסעיף  1999-תשנ"טהב לחוק החברות, 224 פיםפי סעי-על

מחדש מינוי למתקיימים בי התנאים המתאימים בזאת כי  ה, מצהיררינת גזיתמטה,  מהאני החתו

 -רציו פטרוליום בע"מ, השותף הכללי ברציו פטרוליום אנרגיה בחברת  תחיצוני יתכדירקטור

 כדלקמן: ,שותפות מוגבלת

 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 241 -ו 240, )ב(224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיף  .1

 ."(חוק החברות)להלן: "

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  .2

השותף המיוחדים של  ם, בשים לב, בין השאר, לצרכיהשותף הכלליב תחיצוני יתדירקטור

 ., ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כןםגודללוהכללי והשותפות 

 האמורים:בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי  .3

  :השכלה

שני במנהל המדינה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה; תואר  תואר ראשון במדעי  

 , בית הספר למנהל עסקים ע"ש רקאנטי באוניברסיטת תל אביב.עסקים

  :ניסיון מקצועי

יועצת בתחום מיזוגים ורכישות לחברות כגון: אורמת טכנולוגיות, מגל מערכות   –היום   -  2012

 ועוד GP Minerals ,TSC Capitalביטחון, 

 ראש מחלקת מיזוגים ורכישות, שיכון ובינוי בע"מ קבוצת אריסון  - 2.2012 - 6.2010

-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .4

לחוק ניירות ערך,   54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428עד    422

. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח

פסק בשוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי 

בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או  בערכאה ראשונה דין

או בחברה פרטית שהיא חברת  ציבוריתבחברה  יתלשמש כדירקטור הנסיבותיה אינני ראוי

כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית  .אגרות חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

)כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( לא הטילה עלי אמצעי אכיפה )כהגדרת מונח זה בחוק 

או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות   ציבוריתניירות ערך( האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה  

כשיר לפעולות   וני פסול דין שאינ, אינהכמו כן, הנני בגיר  .חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

 רגל. תמשפטיות ולא הוכרזתי כפושט

 לו פהכפו שאני למי למעבידי, לשותפי, לקרובי, לי, אין וכן השליטה בעל של הקרוב אינני .5

 שקדמו בשנתיים או המינוי במועד בו, השליטה תבעל שהנני לתאגיד או בעקיפין במישרין או

 המינוי במועד השליטה, בעל של לקרוב או בחברה השליטה לבעל זיקה לחברה, למועד המינוי,

 אחר. לתאגיד או

 זה: סעיף לעניין

ם יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה וקי  -"  הזיק"



- 2 - 2 

ומדת למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שע, הרכנושא מש

להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, 

 .2006 -התשס"ז 

יד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, גתא - "ריד אחגתא"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן  בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, -" קרוב"

 הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לו  פהלעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו 5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6

שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם  תבמישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל

ה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד החברה, עם בעל השליטה בחבר

אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה 

 )ב( לחוק החברות. 244תמורה בניגוד להוראות סעיף  תואינני מקבל

ים עם תפקידי תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינ .7

 בחברה. תחיצוני יתחיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור יתכדירקטור

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה  .8

 .יתכדירקטור נתאני מכה

 של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. תאינני עובד .9

בתנאים  תבזאת כי הנני עומד תומאשר ההריני מצהירמבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל,  .10

מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש  תוכי הנני בעל תחיצוני יתהנדרשים למינויי כדירקטור

ת ופיננסית ולדירקטור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאי

 , וזאת לאור התקיימות התנאים הבאים: 2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

 הנני בקיאה בסוגיות חשבונאיות וכן סוגיות בקרה חשבונאיות; .א

 הנני בקיאה בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; .ב

 וק החברות ותקנות ניירות ערך.הנני בקיאה בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי ח .ג
 
 

 לידיעתי הובאשל החברה,  תחיצוני יתקודם לקבלת הסכמתי למינוי מחדש כדירקטור .11

" יםם הקבועמילגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכו תכי אהיה זכאי ולהסכמתי

 לדירקטור והוצאות גמול בדבר החברות )כללים לתקנותניה והשלישית  מופיעים בתוספת השה

 .פי דרגת החברה כפי שתהא מעת לעת-על, "(תקנות הגמול)להלן: " 2000-, התש"ס(חיצוני

 

יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי שבזאת בפני החברה כי במידה  תומתחייב ההנני מצהיר .12

להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי המפורטות לעיל או שיחדל 

 תחיצוני יתבחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור תחיצוני יתכדירקטור

 כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי

 .ן ההודעהתפקע במועד מת תחיצוני יתכך שכהונתי כדירקטור
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 מר עמוס ספירשל  והצהרת -' בנספח 
 

 



 8.3.2020תאריך:                       לכבוד
 בע"מ רציו פטרוליום

 שותפות מוגבלת -רציו פטרוליום אנרגיה 

 
 הצהרת מועמד לכהן כדירקטור הנדון:

 )ח( לפקודת השותפויות65וסעיף  1999-תשנ"טהב לחוק החברות, 224 פיםפי סעי-על

 מחדש מינוילמתקיימים בי התנאים המתאימים , מצהיר בזאת כי עמוס ספירמטה,  םאני החתו

שותפות  -רציו פטרוליום בע"מ, השותף הכללי ברציו פטרוליום אנרגיה בחברת  חיצוני כדירקטור

 כדלקמן: ,מוגבלת

 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 241 -ו 240, )ב(224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיף  .1

 ."(חוק החברות)להלן: "

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  .2

השותף הכללי המיוחדים של  ם, בשים לב, בין השאר, לצרכיהשותף הכלליב חיצוני דירקטור

 ., ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כןםגודללווהשותפות 

 ים:בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמור .3

  :השכלה

כלכלה ויחב"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני  -תואר ראשון במדעי החברה 

 -התמחות במימון, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק; לימודי דוקטורט  –במנהל עסקים 

 התמחות במימון ובנקאות )ללא תואר(, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק.

  :ניסיון מקצועי

 ת החיים המצ"ב.כמפורט בקורו

-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .4

לחוק ניירות ערך,   54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-ונשין, התשל"ז, לחוק הע428עד    422

. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח

בפסק שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי 

רת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או בעבירה אח בערכאה ראשונה דין

או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות  ציבוריתנסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה 

כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת  .חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

הגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( מונח זה בחוק ניירות ערך( לא הטילה עלי אמצעי אכיפה )כ

או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב  ציבוריתהאוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה 

כשיר לפעולות  וכמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינ .)כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

 משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

במישרין  לו ףכפו שאני למי למעבידי, לשותפי, לקרובי, לי, אין וכן השליטה בעל של קרוב אינני .5

למועד  שקדמו בשנתיים או המינוי במועד בו, השליטה בעל שהנני לתאגיד או בעקיפין או

 או המינוי במועד השליטה, בעל של לקרוב או בחברה השליטה לבעל זיקה לחברה, המינוי,

 אחר. לתאגיד

 זה: סעיף לעניין

יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה ם  וקי  -"  הזיק"

ומדת למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שע, הרכנושא מש
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להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, 

 .2006 -התשס"ז 

יד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, גתא - "ריד אחגתא"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן  -" קרוב"

 הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו  5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6

במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם 

החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד 

מור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה אחר, גם אם הקשרים כא

 )ב( לחוק החברות. 244ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי  .7

 חיצוני בחברה. כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה  .8

 אני מכהן כדירקטור.

 אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. .9

הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל,   .10

למינויי כדירקטור חיצוני וכי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש בתקנות החברות 

)תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 

 ם הבאים: , וזאת לאור התקיימות התנאי2005-מקצועית(, התשס"ו

 לעיל; 3ראו סעיף  -השכלה  .א

 לעיל. 3ראו סעיף  -ניסיון מקצועי  .ב
 

 .MBA; תעודת BAתעודת  מצורפים המסמכים והתעודות הבאים התומכים בהצהרתי זו:
 

 ולהסכמתי לידיעתי הובאקודם לקבלת הסכמתי למינוי מחדש כדירקטור חיצוני של החברה,  .11

מופיעים בתוספת " היםם הקבועמית בגובה "הסכוכי אהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפו

-, התש"ס(חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר החברות )כללים לתקנותהשניה והשלישית 

 .פי דרגת החברה כפי שתהא מעת לעת-על, "(תקנות הגמול)להלן: " 2000

 

יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי שהנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה  .12

המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי 

כקבוע  חיצוני בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני כדירקטור

כך  השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי בחוק, איידע את החברה בדבר

 .תפקע במועד מתן ההודעה חיצוני שכהונתי כדירקטור

הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור חיצוני ידוע לי כי  .13

החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו ותצרף הצהרתי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וכי  

 .לזימון האסיפה למינויי לתפקיד דירקטור חיצוני בחברהזו לדוח המיידי 
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 קורות חיים ורשימת פעילויות  -עמוס ספיר 

 
 
 

 השכלה : 
 

האוניברסיטה  -כלכלה ויחסים בינלאומיים  -(   BAבוגר במדעי החברה  )  1962
 העברית בירושלים.

 
 קולומביה, אוניברסיטת  -התמחות במימון  -(  MBAמוסמך במנהל עסקים  ) 1965

 יורק, ארה"ב.-ניו 
 

 אוניברסיטת קולומביה,  -התמחות במימון ובנקאות  -לימודי דוקטוראט  1965 - 1967
 יורק, ארה"ב )ללא תואר(-ניו 

 
 נסיון עסקי

 
 בנק לפתוח התעשיה בישראל בע"מ. 1967 - 1968

 כלכלן ומנהל חברת ההשקעות של הבנק.  
 

 כלל )ישראל( בע"מ 1968 - 1969
 כלכלן 

 
 תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ. 1969 - 1973

 חבר בקבוצת המייסדים ובעל מניות בחברת טכנולוגיות. -מנהל כללי  
 

 החברה הבינלאומית לפיתוח בישראל בע"מ 1974 - 1975
צוות ההקמה של חברה להשקעות חדשה בבעלות אחראי על  -משנה למנכ"ל  

 משקיעים ארופיים.
 

 תוצרת מזון ישראלית בע"מ 1975 - 1978
 סגן יו"ר דירקטוריון פעיל ונציג בעלי המניות. 

 
 טלנית בע"מ 1978 - 1979

 אחראי להקמת מפעל טלויזיות. -מנכ"ל  
 

 כלל )ישראל( בע"מ 4.1980-5.1997
 מנהל כספים 1980 - 1985 
 סמנכ"ל לכספים ומינהל 1985 - 1989 
 משנה למנכ"ל ומנכ"ל כלל השקעות בנדל"ן בע"מ 1989 - 1991 
 משנה למנכ"ל, ראש המטה, יו"ר הדירקטוריון של א.ב.ן.   1991 - 1997 

 אתרי בריאות ונופש בע"מ )חטיבת התיירות של קבוצת   
גם מנכ"ל כלל שוקי הון ואחראי לפעילות  1/96 -כלל( והחל מ  
 הקבוצה בשוק ההון.   

   
 חבר בדירקטוריונים רבים של חברות בקבוצת כלל ישראל    

 בע"מ.  
 

 חברות שונות של או חבר בדירקטוריונים\יו"ר ו  - 6.1997
 
 

 יו"ר הדירקטוריון – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ מעלות 11.1999-1.2008
 

 יו"ר הדירקטוריון -סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ  10.2009- 1.2008
 
 



 
 השנים האחרונות בחמשחברות בדירקטוריונים 

    
 חברות

 יו"ר הדירקטוריון מגדל ביטוח בע"מ ומגדל אחזקות בע"מ 12.2015 – 12.2014
  אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מדירקטור במגדל ביטוח בע"מ ומגדל  2.2017 – 12.2015

 החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ -ב.ס.ס.ח    - 3.2017
 רציו פטרוליום בע"מ  - 4.2017

 סיקסאייס אחזקות בע"מ )חברה פרטית בבעלותי(  
 ( בע"מ )חברה פרטית בבעלותי(1997סיקסאייס ניהול )

 
 פעילות ציבורית

  הנאמניםחבר בחבר  –אביב -אוניברסיטת תל  
 חבר בחבר הנאמנים  –יפו -אביב-המכללה האקדמית תל  
 חבר המועצה  –המרכז לטכנולוגיה חינוכית   

יו"ר  –עולים ביחד מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה 
  הוועד המנהל

 גופים מנהלים של עמותות שונות לצדקה ולחלוקת מלגות ופרסי מחקר
  

 
. 
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רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 
 ("השותפות" או "השותפות המוגבלת")

כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובשינויים המחוייבים

שם השותפות  .1
רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת.

סוג האסיפה .2
אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי רציו 
פטרוליום נאמנויות אנרגיה בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף 

מוגבל בשותפות.

מועד האסיפה .3
יום חמישי, 23.4.2020, בשעה 14:00. 

מקום כינוס האסיפה .4
ברחוב יהודה הלוי 85, תל אביב. האסיפה תתקיים בקומה הרביעיתהאסיפה תתקיים באמצעות 
שיחת ועידה טלפונית שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית. להלן פרטי 

ההתקשרות: טלפון: 03-9180699; קוד גישה: 11792 ולאחר מכן #.

פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה .5
נושא/החלטה מס' 1 - אישור מינויה מחדש של גב' רינת גזית כדח"צית 5.1

מוצע לאשר את מינויה מחדש של גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף 
הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 25.4.2020. ביום 
25.4.2017 אישרה האסיפה הכללית של השותפות את מינויה של גב' רינת גזית כדירקטורית 

חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי, כהונה אשר תסתיים ביום 24.4.2020.
גב' רינת גזית תמשיך להיות זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים 
הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול 
והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגת השותפות כפי 
שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג לגבי נושאי משרה 

בשותפות, והכל בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות.

הצהרתה של גב' רינת גזית, כנדרש בהתאם להוראות סעיפים 224(ב) ו-241(א) לחוק 
החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות דוחות מידיים, למיטב ידיעת השותף 
הכללי, ביחס לגב' רינת גזית, ראו הפירוט לפי תקנה 26 שבפרק ד' לדוח התקופתי של 
השותפות לשנת 2019, כפי שפורסם ביום 8.3.2020 (אסמכתא 2020-01-019294), אשר 

המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

נוסח ההחלטה המוצעת 
"לאשר את מינויה מחדש של גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף 

הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 25.4.2020".

נושא/החלטה מס' 2 - אישור מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדח"צ 5.2
מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף 
הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 25.4.2020.ביום 
25.4.2017 אישרה האסיפה הכללית של השותפות את מינויו של מר עמוס ספיר כדירקטור 

חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי, כהונה אשר תסתיים ביום 24.4.2020.
מר עמוס ספיר ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים 
המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגת השותפות כפי שתהיה 
מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג לגבי נושאי משרה 

בשותפות, והכל בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות.

הצהרתו של מר עמוס ספיר, כנדרש בהתאם להוראות סעיפים 224(ב) ו-241(א) לחוק 
החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
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לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות דוחות מידיים, למיטב ידיעת השותף 
הכללי, ביחס למר עמוס ספיר, ראו הפירוט לפי תקנה 26 שבפרק ד' לדוח התקופתי של 
השותפות לשנת 2019, כפי שפורסם ביום 8.3.2020 (אסמכתא 2020-01-019294), אשר 

המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

נוסח ההחלטה המוצעת
"לאשר את מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי 

בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 25.4.2020".

המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות .6
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל 
אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך 
(www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותף הכללי, ברחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, בשעות 
העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5661284 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום .7

רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 
מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי 
עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 
המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו 
בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים 

בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

פרטים נוספים .8
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן 
יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה 
לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות 
אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה 

בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, 
רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד שש 
(6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 23.4.2020 עד השעה 08:00, ולבעלי יחידות לא רשום 

הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 23.4.2020 עד השעה 10:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .9
בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על 
ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת 
ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד 
אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת 
המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת. מערכת ההצבעה 

האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. קרי, 23.4.2020 בשעה 08:00.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה  .10
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד 
עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של 
השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני 

itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום. 

המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות  .11
העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 
יום ב', 13.4.2020. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה 

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
mailto:itay@holender.co.il
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עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום שבת, 18.4.2020.

כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה .12
www.magna.isa.gov.il :באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

www.tase.co.il :באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

קבלת אישור בעלות .13
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 
את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה 

תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת 
ההצבעה האלקטרונית.

קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה .14
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 
והודעות עמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות 
ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל 

את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

עיון בכתבי ההצבעה .15
בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל 
זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, היינו (נכון למועד פרסום דוח 
זה) 8,605,703 יחידות השתתפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה 
שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, היינו (נכון למועד פרסום 
כתב הצבעה זה) 7,744,962 יחידות השתתפות, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, 

בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.

אופן ההצבעה .16
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב 

ההצבעה.

ציון זיקה  .17
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות 
הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן 
זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה 
החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי 
משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג 

המשתתף בהצבעה.

שינויים בסדר היום והודעות עמדה .18
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום, לרבות 
הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור 
ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות 
ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: 

 .www.maya.tase.co.il
כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפורסם באתר 
ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים 
בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית 

והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

ביטול כתב הצבעה .19
בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של 
השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה 

לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
 

בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב 
הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il%D7%95/
http://www.maya.tase.co.il/
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כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות: רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): כתבי ההצבעה יישלחו למשרדי ד"ר זאב הולנדר, 
משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, 
 itay@holender.co.il טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני

או באמצעות דואר רשום. 

מספר השותפות: 550268411

מועד ומקום האסיפה: 23.4.2020, בשעה 14:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית שבה כל המשתתפים 
יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית. להלן פרטי ההתקשרות: טלפון: 03-9180699; קוד גישה: 11792 

ולאחר מכן #.ברח' יהודה הלוי 85, תל אביב, קומה 4.

סוג האסיפה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: יום חמישי, 26.3.2020, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

פרטי בעל היחידות

__________________________________ שם בעל היחידות:

__________________________________ מס' זהות:

__________________________________ מספר יחידות 
השתתפות:

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית – 

__________________________________ מס' דרכון:

__________________________________ המדינה שבה הוצא:

__________________________________ בתוקף עד:

אם בעל היחידות הוא תאגיד – 

__________________________________ מס' תאגיד:

__________________________________ מדינת ההתאגדות:

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הנך:

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

"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)   
(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות 

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

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

mailto:itay@holender.co.il
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אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי 
באישור המינוי, נושא משרה בכירה או 

משקיע מוסדי2? 

אופן ההצבעה1

לא כן* נמנע נגד בעד

מספר הנושא על סדר היום 

החלטה מס' 1 - לאשר את מינויה מחדש של גב' רינת גזית 
כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי 
בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 

.25.4.2020
החלטה מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של מר עמוס ספיר 
כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות 
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 

.25.4.2020

* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת 
הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________ ____________
תאריך         חתימה

אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1

בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.   2


