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 מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפותשנתית ו כלליתכינוס אסיפה  הנדון: 
 

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

"  1975- התשל"ה השותפו)להלן:  אסיפה  יותפקודת  כינוס  בדבר  הודעה  בזאת  ניתנת    כללית "(, 
אנרגיה  נאמנויות פטרוליום  רציו ידי - מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו עלשנתית ו
" בהתאמה( והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף  הנאמן" ו "  האסיפה : "להלןבע"מ )

"  יחידות ההשתתפותו/או "   "היחידות"  מוגבלת )להלן: שותפות    -  פטרוליום אנרגיהרציו  מוגבל ב
   :כדלקמן(  , בהתאמה"השותפות" וכן

 
 מקום האסיפה ומועדה .1

 
ועידה    ,14:00בשעה    ,2021בפברואר    24  רביעי,ביום  תתקיים    האסיפה שיחת  באמצעות 

 1. טלפונית שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית
 . ולאחר מכן #  08718; קוד גישה: 03-9180699טלפון: להלן פרטי ההתקשרות: 

)כהגדרתו להלן(   ביחידות ההשתתפות של השותפות במועד הקובע  כי רק מי שהחזיק  יצוין, 
 רשאי להשתתף באסיפה. 

 
 סדר יום האסיפה   .2

 
 דיון בדוח התקופתי של השותפות )ללא החלטה(   .2.1

ודוח   השותפות  של  הכספיים  הדוחות  )לרבות  השותפות  של  התקופתי  בדוח  דיון 
ביום   ביום , אשר פורסם  31.12.2019הדירקטוריון של השותף הכללי( לשנה שנסתיימה 

  ."(הדוח התקופתי)להלן: " (2020-01-019294  )אסמכתא 8.3.2020
 

 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של השותפות  - 1החלטה מס'  .2.2
  השותפות  של  יםמבקרה  קסלמן וקסלמן כרואי החשבוןמשרד  מחדש של    םימינוי   אישור

דירקטוריון   והסמכת  השותפות,  של  הבאה  השנתית  האסיפה  בתום  שסיומה  לתקופה 
  וע את שכרם. לפרטים"( לקב השותף הכלליהשותף הכללי, רציו פטרוליום בע"מ )להלן: "

' בלחלק    4ראו סעיף    2019של השותפות בשנת    יםהחשבון המבקר   ירואטרחת    שכר  בדבר
     לדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי.

 
 : "(1החלטה מס' )להלן: " נוסח ההחלטה המוצעת

רואי משרד  את  מחדש  וקסלמן    "למנות  קסלמן  המבקר  ילרואהחשבון  של   ים החשבון 

 
, בנושא ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות  16.3.2020בהתאם להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום    1

 התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.באמצעי 
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האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את  השותפות לתקופה שסיומה בתום
 ".םהשותפות לקבוע את שכר  דירקטוריון השותף הכללי של

ונושאי    3.7תיקון סעיף    -  2החלטה מס'   .2.3 למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים 
 משרה

ולאור   הקורונה  משבר  התמשכות  רקע  חיצוניות  על  במשמעותיות  תמורות  שנים שחלו 
בכלל,   הביטוח  בשוק  הפרמיות  האחרונות  של  הדרמטית  ההתייקרות  וסכומי  ובפרט 

העצמית   ונושאי  ההשתתפות  דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסות  של  הביטוח  בשוק 
למדיניות התגמול לנושאי    7.3יף  מוצע לתקן את סעזה,    2.3כמפורט להלן בסעיף    משרה

לתשקיף להשלמה שפרסמה    10שצורפה כנספח ג' לפרק  משרה בשותפות ובשותף הכללי,  
:  להלן)(  2017-01-003063( )מס' אסמכתא  6.1.2017)נושא תאריך    5.1.2017השותפות ביום  

לביטוח  (, בנושא רכישת פוליסות  ", בהתאמההתשקיף " -ו  "הנוכחית   מדיניות התגמול "
לדוח זימון    נספח א'"(, בהתאם לנוסח המצורף כהפוליסותדירקטורים ונושאי משרה )" 

 האסיפה.   
 

לקבוע את סכומי הפרמיה וההשתתפות   ועדת התגמול תוסמך  בהתאם לתיקון המוצע, 
העצמית בפוליסות שתרכוש השותפות, בהתאם לתנאי השוק כפי שישררו במועד רכישת 

ות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  הפוליסות ולאחר התייעצ
זאת בכפוף לגבולות אחריות הביטוח בפוליסות כפי שהוגדרו במדיניות התגמול  ומשרה,  

   אשר יוותרו ללא שינוי. 
 

למדיניות    3.7: "לאשר תיקון של סעיף  "(2החלטה מס'  )להלן: "  נוסח ההחלטה המוצעת
 2.3התגמול בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בסעיף  

 לדוח זימון האסיפה".  נספח א'לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כ
 

 : פרטים נוספים בדבר התיקון המוצע למדיניות התגמול
ות דירקטורים  כפי שנמסר לשותפות על ידי יועץ הביטוח שלה, שוק ביטוח אחרי  .2.3.1

ונושאי משרה השתנה בתקופה האחרונה באופן דרמטי, על רקע ריבוי תביעות בענף  
בסקטור   הפועלים  תאגידים  ולעניין  ככלל,  בענף  משמעותיים  שינויים  ולאור 
האנרגיה בפרט, בין היתר כתוצאה מהמשבר הכלכלי הגלובלי והמקומי מהתפרצות  

המשמעותי השינויים  לנוכח  הקורונה.  אחריות  נגיף  ביטוח  בענף  הללו  ים 
משרה,   ונושאי  העצמית  השנתית  הפרמיה    סכוםדירקטורים  ההשתתפות  וסכום 

ידי ועדת  - בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה החדשה שאושרה על
גבוהים במידה    13.12.2020  -ו  9.12.2020התגמול ודירקטוריון השותף הכללי ביום  

מ ו  סכוםניכרת  הקודמת,  סכום  הפרמיה  הביטוח  בפוליסת  העצמית  ההשתתפות 
 גבולות ההשתתפות העצמית שנקבעו במדיניות התגמול הנוכחית. גבוהים מואף 

 
ביולי    1בהקשר זה יצוין כי לנוכח פניות רבות שהועברו לרשות ניירות ערך ביום   .2.3.2

בנושא מדיניות    101-21, עדכנה רשות ניירות ערך את עמדה משפטית מספר  2020
( מיום  Best Practiceתגמול  על5.10.2016(  כאשר  מנת  -,  על  האמור,  העדכון  פי 

- לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם ענין(, תש"ס  1ב1לעשות שימוש בהקלה  
הביטוחי  2000 להסדר  ביחס  התגמול  במדיניות  שיינתן  שהפירוט  בכך  די   ,

וד עלות  לדירקטורים ונושאי משרה יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי, כל ע
עריכת   במועד  השוק  לתנאי  בהתאם  יהיו  העצמית  ההשתתפות  וגובה  הפרמיה 

 2הפוליסה, והעלות אינה מהותית לשותפות. 
  

ביום   .2.3.3 לדירקטוריון    9.12.2020בהתאם,  להמליץ  התגמול  ועדת  החלטת  התקבלה 
למדיניות התגמול הנוכחית בנושא    7.3השותף הכללי על תיקון כאמור של סעיף  

פול התגמול  רכישת  למדיניות  התיקון  משרה.  ונושאי  דירקטורים  לביטוח  יסות 
 .13.12.2020יום  בהחלטתו מיום ידי דירקטוריון השותף הכללי - כאמור אושר על

 
, הינם: 9.12.2020חברי ועדת התגמול אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול מיום  

כל חברי הדירקטוריון    .גיורא רוםומר  רינת גזית  ועדה(, גב'  ו )יו"ר ה  מר עמוס ספיר
מר ליגד  )  13.12.2020אישרו את התיקון המוצע במדיניות התגמול בהחלטתם מיום  

 
2http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%

A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/0

5102016_1.pdf 

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
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מר  רוטלוי )יו"ר הדירקטוריון(, מר יגאל לנדאו, מר יובל לנדאו, מר יאיר רוטלוי,  
 זוריק רוטלוי, מר עמוס ספיר, גב' רינת גזית ומר גיורא רום(.

 

 : יניות התגמולבמד 7.3להלן הנוסח הקיים בסעיף   .2.3.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, בכל עת במהלך "
תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  
דירקטורים/נושאי   ו/או  ונושאי משרה  )לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים 

עניין   נושאי  משרה שלבעלי השליטה  גם את  לעת, הכוללת  כפי שיכהנו מעת  אישי(, 
לשותף  כיסוי  ו/או  השותפות,  של  הבנות  בחברות  המכהנים  והדירקטורים  המשרה 
הכללי בגין אחריותו, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת )ככל שתהיה( ו/או  
להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח  
או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי  
או  רכושה  השותפות,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויות  תהיינה  לא  שוק, 
התגמול   וועדת  להלן  המפורטים  התנאים  עיקרי  בסיס  על  ותהיינה  התחייבויותיה 

 והדירקטוריון אישרו זאת: 

  50ות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על  גבול האחריות במסגרת פוליס .א
מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטית  

  - סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל  
הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות משפט  

 ; אל ובהתאם לדין הישראליהנהוגות בישר

אלפי    100ההשתתפות העצמית לתביעה לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תעלה על   .ב
 ;דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה

 אלפי דולר ארה"ב;  95פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של  .ג

השות  .ד ו/או  השותפות  כנגד  שתוגשנה  תביעות  לכסות  תורחב  הביטוח  ף  פוליסת 
שעניינן   בהם(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  כנגד  מתביעות  )להבדיל  הכללי 

ערך ניירות  חוקי  עם    (entity coverage for securities claims) הפרת  בקשר 
כשותף   בגין תפקידו  כנגד השותף הכללי  ו/או  בבורסה,  הנסחרים  הערך  ניירות 

זכ לפיהם  ביטוח  וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי  ותם של הדירקטורים  כללי, 
לזכות   קודמת  הפוליסה  פי  על  מהמבטח  שיפוי  לקבלת  המשרה  נושאי  ו/או 

 השותפות ו/או השותף הכללי;

תפקידיהם   .ה בתוקף  וזאת  השליטה  בעלי  של  אחריותם  את  גם  תכסה  הפוליסה 
כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד  

א יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה  שתנאי הכיסוי בגינם ל
 בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין. 

על .ו שתיערך  יכול  כאמור  על-פוליסה  ו/או  עצמה  השותפות  תאגידים  - ידי  ידי 
על  המוחזקים  לשותפות,  הכללי  -קשורים  בשותף  השליטה  בעלי  במסגרת  (ידי 

 " .פי דין-קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על הפוליס
 

 : התיקון המוצע במדיניות התגמול הנוכחית .2.3.5

ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, נוסח  - פי התיקון המוצע, כפי שאושר על - על 
באופן  לעיל, יתוקן    2.3.4למדיניות התגמול הנוכחית, כמפורט בסעיף    7.3סעיף  
 : )בסימון שינויים(   הבא 

בכפוף לכל דין  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, "
בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש    ולאישור האורגנים המוסמכים,

פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות בעלי שליטה המכהנים  
דירקטורים/נושאי משרה שלבעלי השליטה עניין    כדירקטורים ונושאי משרה ו/או

והדירקטורים   המשרה  נושאי  את  גם  הכוללת  לעת,  מעת  שיכהנו  כפי  אישי(, 
המכהנים בחברות הבנות של השותפות, ו/או כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו,  
להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת )ככל שתהיה( ו/או להתקשר בפוליסה  
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חידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר  חדשה במועד ה 
לא   שוק,  בתנאי  תהיינה  האמורות  שההתקשרויות  ובלבד  בחו"ל,  או  בישראל 
או   רכושה  השותפות,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויות  תהיינה 

וועדת התגמול  התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן  
 : וריון אישרו זאתוהדירקט 

  50גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על   .א
מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטית  

  - סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל  
הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות משפט  

 ; הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי

הביטוח .ב פרמיית  על   גבולות  ייקבעו  העצמית  ההשתתפות  וגבולות  ידי  -השנתית 
הביטוח,   פוליסת  רכישת  במועד  שישררו  השוק  לתנאי  בהתאם  התגמול  ועדת 
ונושאי   דירקטורים  אחריות  ביטוח  בתחום  מומחה  יועץ  עם  התייעצות  לאחר 

 משרה.

אלפי    100ההשתתפות העצמית לתביעה לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תעלה על   .ג
 ;ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתהדולר ארה"

 אלפי דולר ארה"ב;  95פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של  .ד

השותף   .ה ו/או  השותפות  כנגד  שתוגשנה  תביעות  לכסות  תורחב  הביטוח  פוליסת 
שעניינן   בהם(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  כנגד  מתביעות  )להבדיל  הכללי 

ערך ניירות  חוקי  עם    (entity coverage for securities claims) הפרת  בקשר 
כשותף   בגין תפקידו  כנגד השותף הכללי  ו/או  בבורסה,  הנסחרים  הערך  ניירות 
זכותם של הדירקטורים   לפיהם  ביטוח  וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי  כללי, 
לזכות   קודמת  הפוליסה  פי  על  מהמבטח  שיפוי  לקבלת  המשרה  נושאי  ו/או 

 או השותף הכללי;/השותפות ו

תפקידיהם   .ו בתוקף  וזאת  השליטה  בעלי  של  אחריותם  את  גם  תכסה  הפוליסה 
כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד  
שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה  

 בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין. 

עלפו .ז שתיערך  יכול  כאמור  על-ליסה  ו/או  עצמה  השותפות  תאגידים  - ידי  ידי 
על  המוחזקים  לשותפות,  הכללי  -קשורים  בשותף  השליטה  בעלי  במסגרת  (ידי 

 " .פי דין-קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על הפוליס
 

כ .2.3.6 א'מצ"ב  התגמול  נספח  מדיניות  זה  המובא  המתוקנת   לדוח  התיקון  כאשר   ,
ביחס למדיניות התגמול    7.3לאישור האסיפה, בסעיף   למדיניות התגמול, מסומן 

 . הנוכחית

 
 תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל השותפותעדכון אישור   - 3חלטה מס' ה .2.4

מוצע לאשר עדכון לתשלום החודשי לו זכאי מר איתי רפאל )טביבזדה(, המכהן כמנכ"ל  
 . להלן 3.1בסעיף , והכל כמפורט מענק שנתילהעניק אפשרות עיגון הוכן  ,השותפות

 
   :(3החלטה מס' )להלן: " נוסח ההחלטה המוצעת

השותפות,  לאשר  " מנכ"ל  זכאי  לו  החודשי  לתשלום  הוכן  עדכון  להעניק  אפשרות  עיגון 
 ". 20.1.2021זימון האסיפה הכללית מיום  לדוח 3.1בסעיף והכל כמפורט מענק שנתי, 

 
 שותפותכתבי אופציה למנכ"ל ה  הקצאתאישור   - 4החלטה מס'  .2.5

לאחר אישור ועדת התגמול של השותף    ,אישר דירקטוריון השותף הכללי  20.1.2021ביום  
שותפות, מר  למנכ"ל הלא סחירים  כתבי אופציה    277,370  , הקצאת17.1.2021הכללי מיום  

ניתן   יהיה  כאמור  אופציה  כתב  שכל  באופן  )טביבזדה(,  רפאל  לאיתי  יחידת למימוש 
 להלן.   3.2ראו סעיף  השתתפות. לפרטים,

 
כתבי אופציה למנכ"ל    הקצאת : "לאשר  "(4החלטה מס'  )להלן: "נוסח ההחלטה המוצעת  
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 ". 20.1.2021זימון האסיפה הכללית מיום לדוח  3.2 כמפורט בסעיף שותפותה
 

 לעיל  2.5 עד 2.4פרטים נוספים על הנושאים המתוארים בסעיפים  .3

 תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל השותפות אישור עדכון  -  3החלטה מס'  .3.1
מיום  -על .3.1.1 הסכם  רפאל  3.1.2017פי  איתי  מר  של  שירותיו  את  השותפות  שוכרת   ,

)להלן "זה  3.1בסעיף    )טביבזדה(  ביום  המנהל:  מונה  אשר  כמנכ"ל    2.10.2016"(, 
מת השותפות למנהל סך חודשי  פי ההסכם האמור משל-. על השותף הכללי והשותפות

)"  45,000של   כדין  מע"מ  בתוספת  החודשיש"ח  כולל    "(.התשלום  אינו  ההסכם 
המתייחסת   מענקים.  הוראה  בסך  למתן  חודשי  לשכר  זכאי  המנהל  כך,  על  בנוסף 

מהשותף    7,000 המשולם  והשותפות,  הכללי  השותף  כמנכ"ל  כהונתו  עבור  ש"ח 
 הכללי. 

אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול מיום    20.1.2021ביום   .3.1.2
עדכון  17.1.2021 יחידות ההשתתפות,  בעלי  של  האסיפה הכללית  לאישור  ובכפוף   ,

, בתוקף  ש"ח בתוספת מע"מ כדין  70,000כך שהוא יעמוד על סך של    לתשלום החודשי
 .  1.1.2021מיום 

לאחרבנוסף,   .3.1.3 הכללי,  השותף  דירקטוריון  התגמול  אישר  ועדת  )בתאריכים    אישור 
לעגן בהסכם מדיד    , למען הסר ספק,דלעיל(,  זכאות המנהל לקבל מענק שנתי  את 

לפי   שנה  מדי  שייקבע  מדידיםבמזומן  מדיניות    קריטריונים  להוראות  בהתאם 
השותפות  התגמול  של  לציבור  הראשונה  ההנפקה  בתשקיף  המתייחסות  שתוארה   ,

, וכן  "(המענק  מנגנוןת המדדים וסכום הזכאות )"למתן מענק כאמור, לרבות הגדר
מדידים קריטריונים  על  מבוסס  שאינו  שנתי  דעת(  מענק  בשיקול  כקבוע  )מענק   ,

ככל שבמסגרת עדכון של מדיניות התגמול ייערך  מובהר בזאת כי  במדיניות התגמול. 
במנגנון   על  שינוי  מבוסס  שאינו  למענק  הנוגעות  בהוראות  או  קריטריונים  המענק 

  המעודכן מענקבהתאם להוראות מנגנון ה  מענק כאמור זכאי ל   המנהל יהיה, מדידים
כפי    לפי העניין,  , או בהוראות הנוגעות למענק שאינו מבוסס על קריטריונים מדידים

 . שייקבע במדיניות התגמול העדכנית
 ביתר תנאי הכהונה של המנהל לא יחול שינוי.  .3.1.4
ה .3.1.5 של  הכהונה  תנאי  על  תקנה  לפרטים  לפי  הפירוט  ראו  לדוח    21מנהל  ד'  בפרק 

 , אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה. 2019התקופתי של השותפות לשנת 
להלן תיאור תמציתי של רכיבי התגמול של המנהל במונחי עלות לשותפות ולשותף   .3.1.6

, בהנחה שעדכון  הכללי )הסכומים הם באלפי ש"ח ומתייחסים לתקופה של שנה אחת(
ה החלטות  תנאי  נשוא  למנכ"ל  האופציה  כתבי  והקצאת  וההעסקה    5  -ו  4כהונה 

 :יאושרו בידי האסיפה הכללית
 

 סך הכל  תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

החזקה   שיעור 
ביחידות  

 3השתתפות 

תשלום   מענק   שכר 
מבוסס  
יחידות  

 השתתפות 
 

ללא   אחר  סה"כ 
מבוסס   תגמול 

יחידות  
 השתתפות 

כולל   סה"כ 
מבוסס   תגמול 

יחידות  
 השתתפות 

רפאל   איתי 
 )טביבזדה( 

מנכ"ל  
השותפות  

והשותף  
 הכללי

 1.313 -כ 961-כ - 3525 - 961-כ 1.74% 96%4

 
של   .3.1.7 והעסקתו  כהונתו  תנאי  עדכון  עם  בקשר  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  נימוקי 

 : המנהל
ו התגמול  הכללי  השותשל  דירקטוריון  הועדת  לאישור  ף  בכפוף  אחד,  פה  אישרו 

, בין היתר, על בסיס הנימוקים  עדכון התשלום החודשי למנהלהאסיפה הכללית, את  
 הבאים: 

 

 
היס  3 החזקות  גם  כוללות  זה  דוח  למועד  נכון  ההשתתפות  ביחידות  הניצע  החזקות  כי  הנפקת  יובהר  מיום  טוריות 

 השותפות שאינן קשורות עם תנאי העסקתו.
 . נותן שירותים ומועסק בחברות פרטיות בבעלות בעלי השליטה בשותף הכללייצוין כי הניצע   4
סכום התשלום מבוסס יחידות השתתפות המפורט כאמור הינו שווי ההטבה השנתי של כתבי האופציה שהקצאתם   5

)ו( 3.2.2הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציות שיוקצו למנכ"ל כמפורט בסעיף מובאת לאישור )המבוסס על 
וכן של כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל בהתאם לאישור האסיפה הכללית של   להלן, בחלוקה למספר שנות ההבשלה(

פציות שהוקצו  )אשר מבוסס על הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האו  16.8.2018מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום  
 למנכ"ל בהתאם לאישור האסיפה הכללית כאמור, בחלוקה למספר שנות ההבשלה(.
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של   .3.1.7.1 הפעילות  מיזמי  והוא  הקמתה  מאז  השותפות  כמנכ"ל  מכהן  המנהל 
 השותפות;

יתוח  המנהל ממלא את תפקידו בהצלחה ובמסירות רבה, פועל לקידום ופ .3.1.7.2
 עסקי השותפות ומתוקף תפקידו נושא באחריות רבה; 

מיום הנפקת השותפות לפני למעלה  התשלום החודשי של המנהל לא עודכן   .3.1.7.3
 ;בתקופה זובעוד פעילות השותפות גדלה והתרחבה מארבע שנים 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי העסקתו הנוכחיים של   .3.1.7.4
ורט לעיל. הוצגו בפני חברי ועדת התגמול  והשינוי המוצע בהם כמפ המנהל 

ה הכלליודירקטוריון  מנכ"לים  לתגמול    ים השוואתי  נתונים  שותף 
ה  תאגידיםב של  נסחרים  מסוגה  שלהם  הערך  ניירות  אשר  שותפות, 

הבבורסה מממצאי  כי    ושהוצג   נתונים .  המנהל  עולה  של  העסקתו  תנאי 
הי העסקתו  תנאי  עדכון  בהשוואה    אלאחר  וסבירה  ואף  להוגנת  נתונים 

 נמצאת ברף הנמוך שלהם;

לעניין הזכות לקבלת מענק שנתי, הרי שמדובר בתמריץ מקובל והוא אף   .3.1.7.5
  מעוגן במדיניות התגמול של השותפות;

, ניסיונו המקצועי, האחריות והסמכויות  המנהל  לאור כישורי  ראויהתגמול   .3.1.7.6
השותפותובשים    בידיו  ותהמופקד  בפני  העומדים  לאתגרים  בשנים    לב 

 סורינאם;-רציה באגן גיאנה וקידוחי אקספלגם  הקרובות, הכוללים 

למדיניות   .3.1.7.7 בהתאם  הם  המנהל  של  המעודכנים  וההעסקה  הכהונה  תנאי 
 התגמול של השותפות. 

 
 שותפות כתבי אופציה למנכ"ל ה  הקצאתאישור  -  4החלטה מס'  .3.2

דירקטוריון השותף הכללי  20.1.2021ביום   .3.2.1 ועדת התגמול של    , אישר  לאחר אישור 
מנכ"ל  ללא סחירים  כתבי אופציה    277,370  , הקצאת17.1.2021השותף הכללי מיום  

)טביבזדה(מהשותפות,   רפאל  איתי  ניתן  ר  יהיה  כאמור  אופציה  כתב  שכל  באופן   ,
"(. כתבי האופציה  כתבי האופציהזה: "  3.2  יחידת השתתפות )להלן בסעיףלמימוש ל 

למנכ"ל   ללבהתאם  יוקצו  אופציות  ונותני  תוכנית  יועצים  עובדים,  משרה,  נושאי 
"   שירותים נוספים של השותפות ו/או השותף הכללי    " תוכנית האופציות )להלן: 

)לאחר    12.7.2018ידי דירקטוריון השותף הכללי ביום  -רה עלשאוש,  ( " התוכנית או " 
מיום   התגמול  ועדת  השותפות  5.7.2018המלצת  של  התגמול  למדיניות  בהתאם   ,)

  5.1.2017לתשקיף להשלמה שהשותפות פרסמה ביום    10המצורפת כנספח ג' לפרק  
תאריך   אסמכתא  6.1.2017)נושא  )מס'  מוב2017-01-003063(  בו  המידע  אשר  א  (, 

   ", בהתאמה(.התשקיף"  -" ומדיניות התגמולבזאת על דרך ההפניה )להלן: "
  לפקודת מס הכנסה   102סעיף  לההקצאה הפרטית למנכ"ל השותפות תיעשה בהתאם  

במסלול רווח הון עם    "(פקודת מס הכנסה)להלן: "   1961  - ]נוסח חדש[, התשכ"א  
 נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה. 

על פי תכנית האופציות    כתבי האופציהפרטים נוספים בקשר עם הקצאת  להלן יובאו   .3.2.2
למנכ"ל בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,  

ההצעה)"  2000התש"ס   פרטיתקנות  הצעה  בדבר  ערך  "(,  ניירות  של  מהותית  ת 
 : למנכ"ל

 זהות הניצע  ( א)
)להלן בסעיף   )טביבזדה(, מנכ"ל השותפות  זה:    3.2הניצע הוא מר איתי רפאל 

 6. "(הניצע"

 ניירות הערך המוצעים  ( ב)
כתבי אופציה לא סחירים,    277,370בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לניצע  

יחידות  : " זה  3.2  יחידות השתתפות )להלן בסעיף  277,370  -הניתנים למימוש ל 
יחידות  "(.  המימוש תהוונה  האופציה,  כתבי  כמות  מלוא  מימוש  של  בהנחה 

כ הדוח,  נכון למועד  ומזכויות    0.12%  -המימוש,  מהונה המונפק של השותפות 
וכ בה  ומזכו  0.12%  -ההצבעה  השותפות  של  המונפק  בה  מהונה  ההצבעה  יות 

  7בדילול מלא. 

 
 מעביד.  -מתקיימים יחסי עובד שותפותבין המנכ"ל לבין ה 6
בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל, לנושאי משרה ועובדים, מימוש מלוא כתבי האופציה למנכ"ל    7

לדוח זה, מימוש מלוא כתבי האופציה לנושאי    3.2פי סעיף  -לאישור האסיפה הכללית עלאשר הקצאתם מובאת בזאת  
( וכן  2021-01-008755)מס' אסמכתא    20.1.2021עובדים המוענקים במקביל כמתואר בדוח מיידי מיום  ומשרה נוספים  

 



7 
 

כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל  
דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה ואישור  

יחידות  "( לרישום למסחר של  הבורסהאביב בע"מ )"-הבורסה לניירות ערך בתל
הבורסה לניירות  שם החברה לרישומים של    מו עלהמימוש יירש  יחידות  המימוש.

ות  ערך בבורסהיבע"מ  למסחר  הבורסה,רשמנה  אישור  לקבלת  בכפוף  והן    , 
ל  ועניין  דבר  לכל  בזכויותיהן  שוות  הקצאתן  ממועד  החל  יחידות  תהיינה 

 שותפות.הרגילות הקיימות בהון הההשתתפות 
 עיקר תנאי כתבי האופציה  ( ג)

ש"ח. שער הנעילה של יחידת    1.403מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא   (1)
ביום   בבורסה  ליום  19.1.2021ההשתתפות  שקדם  האחרון  המסחר  יום   ,

  - ש"ח. מחיר המימוש גבוה ממחיר זה ב  1.336ההחלטה בדירקטוריון, היה  
5%  . 

הנדרשים   (2) האישורים  כל  קבלת  לאחר  יהיה  האופציה  כתבי  הקצאת  מועד 
 . "(ההקצאה מועד)להלן: " להלן  )י( "קההקצאה לניצע כמפורט בס לצורך

תקופה בת שלוש שנים החל ממועד הקצאתם    כתבי האופציה יבשילו במהלך (3)
 ( בתשע  של  9לניצע  ראשונה  מנה  כדלקמן:  מנות  האופציה    1/3(  מכתבי 

בחלוף   תבשיל  ו   12המוקצים  ההקצאה  ממועד  של    8-חודשים    1/12מנות 
חודשים   שלושה  כל  תבשלנה  אשר  אחת,  כל  המוקצים  האופציה  מכתבי 

 ממועד הבשלת המנה הראשונה.  

הוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע  כל כתב אופציה ש (4)
)א(   מבין:  המוקדם  במועד  ההקצאה  תוםויבוטל  ממועד  שנים  )ב(  חמש   ;

  (7)"ק  בס  אמורמועד סיום יחסי העבודה בין השותפות לבין הניצע בכפוף ל
 על פי הוראות תוכנית האופציות.  להלן, אלא אם פקע קודם לכן

האופציות  בכפוף (5) תוכנית  כתבי  להוראות  את  לממש  רשאי  יהיה  הניצע   ,
ידי משלוח הודעת  - האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על

חת בכתב  ולנאמן  בידיומה  מימוש  השותפות  של  הרשום  למשרדה    הניצע 
ואת  לתוכנית שלו  הזהות  ומספר  הניצע  שם  את  היתר,  בין  תכלול,  אשר   ,

)להלן:   (.  "הודעת המימוש"מספר כתבי האופציה שהניצע מעוניין לממש 
מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש )להלן  

"( או על פי מנגנון מימוש נטו  תשלום מחיר המימוש במזומן: "3.2  בסעיף
"  (6)"ק  כמפורט בס )להלן:  בחירת הניצע. בחירת    לפי"(,  מימוש נטולהלן 

ידו במסגרת הודעת המימוש.  -הניצע בדבר אופן המימוש כאמור תצוין על
  הוא ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן,  

ביחד עם הודעת המימוש. ככל שהניצע  לתוכנית  יעביר את התשלום לנאמן  
  את   יעביר לא  יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן, אך  

מימוש  , כתבי האופציה ימומשו בדרך של  המימוש  הודעת   עם  יחד  התשלום
ל הודעת המימוש תימסר  לניצע.  נוספת  הודעה  כל  ללא  וזאת    שותפות נטו 

השעה    ולנאמן עד  בלבד  מסחר  ביום  ובמידה  13:00לתוכנית  נתקבלה  ש, 
השעה   המסחר  13:00לאחר  ביום  המימוש  הודעת  קבלת  יום  את  יראו   ,

 "(.  המימוש הודעת קבלת יוםלאחר מכן )להלן: "ש

המימוש  בסמוך (6) יום  המוגבל  , לאחר    יחידות את    יקצה  בשותפות  השותף 
, ובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה  לתוכנית  המימוש לנאמן

צע יבחר לממש את כתבי האופציה במנגנון  הניצע. ככל שהני  בידיוחתומה  
 :המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה יחידות מימוש נטו, מספר 

 

(A X B) - (A X C) 

B 

 

 
מימוש מלוא כתבי האופציה הכפופים למסגרת המאושרת הקיימת לביצוע הקצאות פרטיות לנושאי משרה, עובדים  

 ויועצים.
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 כאשר:

A = לממש הניצע מבקש  אותו האופציה  כתבי מספר  

 ; המימוש בהודעת והקבוע

B = בבורסה   השתתפות יחידותהסגירה בש"ח של  שער

 ביום המסחר שקדם ליום המימוש;  

C = כמפורט אופציה כתב לכל"ח בש  המימוש מחיר  

 ; האופציות בהסכם

,  יחידהלהקצות שברי    ידרשי,  לעיל  המפורט  מהחישוב  כתוצאה  בו  מקרה  בכל
שיוקצו לניצע יעוגל    ההשתתפות  יחידותכאמור, ומספר    יחידהשברי    יוקצולא  

השווה    יחידה, וכלפי מעלה לכל שבר  0.5-הנמוך מ  יחידהכלפי מטה לכל שבר  
 .  0.5- מאו הגבוה 

 .הניצע  על יחולו , יהיו  אם, במימוש הכרוכה  עמלה וכל  המימוש  הוצאות
 

רשאי    ה הניצע יהיבשותפות  במקרה של סיום כהונתו או עבודתו של הניצע   (7)
במועד מאוחר ממועד סיום יחסי העבודה, אולם    האופציה  כתבי לממש את  

ל ביחס  יחסי    כתבירק  סיום  במועד  הבשלתם  מועד  הגיע  אשר  האופציה 
של   ההבשלה  לתקופות  בהתאם  בהתאם    יכתב העבודה,  והכל  האופציה, 

 :  להלן המפורטיםלמקרים 

i. עילה"  במקרים" בשל  שלא  הניצע,  ביוזמת  היחסים  סיום    תהיה   8, של 
לניצע זכות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם  

  לאחר   יום  120ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של    ההבשלהלמועדי  
 . ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה היחסים סיום

ii. ו/או    השותפות  ביוזמת  היחסים  סיום  של  במקרה הכללי  השותף  ו/או 
,  ההענקהנאי שחלפה שנה ממועד  , שלא בשל "עילה", ובת התאגיד הקשור

כל כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש   יהא הניצע זכאי לממש את 
היחסי   החלק  את  וכן  פקעו,  שטרם  ובתנאי  ההבשלה  למועדי  בהתאם 
בכמות כתבי האופציה הכלולה במנת כתבי האופציה הקרובה לפי חודשי  

עד סיום  עבודתו או מתן שירותיו בפועל החל ממועד ההבשלה שקדם למו
בחשבון    ילקחוהיחסים ועד למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין זה לא  
וכד מחלה  פדיון  חופשה,  פדיון  מוקדמת,  הודעה  לא    ומהחודשי  שבהם 

אופציה כאמור   כתביניתנו שירותי עבודה בפועל. זכותו של הניצע לממש  
ולא יאוחר ממועד    היחסים  סיום   לאחר  יום 120תהיה למשך תקופה של  

 . פקיעת כתבי האופציה

iii. של סיום היחסים בשל מוות או נכות של הניצע, יהיה לניצע או    במקרה
זכאי   היה  שהניצע  האופציה  כתבי  את  לממש  זכות  החוקיים  ליורשיו 

חודשים   12לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך 
 (. ממועד סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה

iv. סיום  רשאי  יהיה  האופציות  תוכנית  למנה למועד  מוקדם  במועד   ,
שטרם מומשו    האופציה כתבימימוש    תקופתהארכה של   לאשרהיחסים,  

מעבר למועד סיום היחסים לתקופה שלא תעלה על התקופה המקורית  
 . האופציות  כתבישנקבעה למימוש 

לכל    יפקעוכתבי האופציה    אזי"עילה"    בשל  נגרם  היחסים  סיום  בו  במקרה
דבר ועניין )בין אם הניצע היה זכאי במועד הסיום היחסים לממש חלק מן  

 .( כתבי האופציה ובין אם לאו

ענקו לניצע כתבי אופציה, ולאחר ההענקה אך לפני מועד ההבשלה היה  הו (8)
בחל"ת   על  משך  להניצע  העולה  רצופה   תקופת" )להלן:    שבועות  8תקופה 

ההבשלה של כתבי האופציה שהוענקו לאותו ניצע    מועדייידחו  ,  "(חל"תה

 
בהקשר לסיום יחסי עובד מעביד של ניצע או סיום שירות של ניצע, בשותפות, בשותף הכללי או    -" לעניין זהעילה"     8

סיבה או בסיס לסיום עבודה או שירות או    -"(  תאגיד קשורבשליטת השותפות )להלן: "בתאגיד )לרבות שותפות(  
כהונה כאמור, בגין מעשה או מחדל השולל פיצויי פיטורין בהתאם להוראות הדין או להסכמי שירות המקובלים  

 בשותפות.  
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תקופה השווה לתקופת החל"ת. מועדי פקיעת כתבי האופציה לא ישתנו  ב
פציה שהוענק לאותו ניצע יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין:  וכל כתב או

ההקצאה  תום  ))א ממועד  שנים  בין  חמש  העבודה  יחסי  סיום  מועד  )ב(   ;
כתב האופציה  , אלא אם  עילל  (7)"ק  בס  אמורהשותפות לבין הניצע בכפוף ל

 פי הוראות תוכנית האופציות. -על  פקע קודם לכן

, רשאי הניצע לוותר על כתבי  המוענקים  אופציה  כתבי  פקיעת  לפני  מועד  בכל (9)
של   הראשי  במשרדה  בכתב  הודעה  מתן  ידי  על  לו  שהוענקו  האופציה 

. הודעת הוויתור תפרט את מספר כתבי האופציה שהוענקו לניצע  שותפותה
ואשר עליהם הוא מוותר ותיחתם על ידי הניצע. עם קבלת הודעת הוויתור  

, כתבי האופציה יחזרו למאגר כתבי האופציה המשמש את  שותפותבידי ה
 להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית האופציות.  שותפותה

 התאמות ( ד)

התאמות   (1) לרבות  האופציות  תוכנית  להתאמות  כפופים  האופציה  כתבי 
 במקרים הבאים: 

של השותפות, או כל    ההון   במבנה, שינוי  צולמקרה של עסקת מיזוג, פי)א( ב
ו  אירוע דומה אחר  )ג(  י  אזי מספר כתב   - )ד( להלן(  -)למעט כמפורט בס"ק 

ככל   יפגע,  שלא  באופן  יחסי,  באופן  יותאם  המימוש  מחיר  או  האופציה 
ידי  י ההתאמה במקרים אלו    ביצועהאפשר, בזכויות הניצע. אופן   יקבע על 

 ;  הדירקטוריון, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות
אם בתקופת המימוש של כתבי האופציה   - )ב( התאמות בגין חלוקת רווחים

רווחים תחלק  הבסיס  השותפות  שער  שבין  ביחס  המימוש  מחיר  יוכפל   ,
"אקס חלוקת הרווחים" לבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה  

, כי לא ניתן  מובהר ."האקס חלוקת רווחים"ביום המסחר האחרון לפני יום  
ימי המסחר שקדמו למועד    5יהיה לממש את כתבי האופציה בתקופה של  

  ניתן  לא  אם. ואולם, עצמו הקובע ובמועד   בשותפות רווחיםהקובע לחלוקת 
  מהנדרש   יפחת  המימוש  שממחיר  כך  בשל,  זו  בדרך  ההתאמה  את   לבצע  יהיה 

ביצוע  הבורסה  והנחיות  לתקנון  בהתאם אופן  את  התוכנית  מנהל  יקבע   ,
 ; יפגעו, ככל האפשר, זכויות הניצע יההתאמה, באופן שלא  

זכויות  האם התאריך הקובע לעניין הנפקת    -   )ג( התאמות בגין הנפקת זכויות
המימוש,   תקופת  תום  לפני  יחידות    יותאםיחול  למרכיב    המימושמספר 

בזכויות,   שבין    מתבטא  שהוא   כפיההטבה    יחידות   של  הנעילה  שערביחס 
  שער   לבין"אקס"  ה  יום  לפני  האחרון  המסחר  ביום  בבורסה  ההשתתפות

 ; "זכויות "אקס  ההשתתפות יחידת  של הבסיס
   -   השותפות  שלההשתתפות    יחידותפיצול או איחוד הון  )ד( התאמות בגין  

יהיה    להן  המימוש  יחידות  מספראו תקטין, לפי העניין, את    תגדיל  השותפות
 ;  פקעו וטרם הניצע  ידי  על מומשו  שטרם אופציה כתבי בגיןזכאי הניצע 

תידרש השותפות  לעילהמפורטת    מההתאמה  כתוצאה  בו  מקרה  בכל)ה(    ,
יחידהלהקצות   תקצה  שברי  לא  ומספר    יחידה  שברי  השותפות,  כאמור, 

  מעלה )כלפי    הקרוב  השלם  למספרלניצע יעוגל    שיוקצוההשתתפות    יחידות
( ובלבד שסך יחידות המימוש שיוקצו לניצע לא  המקרה  לפי,  מטה  כלפי  או

   .יעלה על סך היחידות שנכלל בהסכם האופציות

כי לא תבוצע המרה של כתבי  מובהר (2)   ביום  ההשתתפות  ליחידות  אופציה, 
, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון  רווחיםהקובע לחלוקת  

"(. כמו כן, מובהר,  שותפות   אירועיקרא: "י או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל  
לפני היום הקובע של אירוע    חל   שותפות כי מקום שיום האקס של אירוע  

 . , לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמורתשותפו

 מיסוי ושיפוי ( ה)

לעיל (1) הניצע,    ,כמפורט  עבור  לתוכנית  הנאמן  על שם  יוקצו  כתבי האופציה 
 . רווח הוןלפקודת מס הכנסה במסלול    102הוראות סעיף  בהתאם ל

השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר, כתוצאה  כל   (2)
ידי או עבור הניצע, ישולמו על  -כתבי האופציה עלמהענקה או הקצאה של  

את   ו/או  לתוכנית  הנאמן  את  ו/או  השותפות  את  ישפה  הניצע  הניצע.  ידי 
השותף הכללי ו/או תאגיד קשור, לפי העניין, ויפטור אותם מכל אחריות לכל  

 תשלום מס או כל קנס, ריבית או הצמדה. 

 הערך הכלכלי של כתבי האופציה  ( ו)
הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה הפרטית,  

 ש"ח.  0.778 -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל -על
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 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: 
 (;19.1.2021ש"ח )נכון ליום  1.336 -מחיר יחידת השתתפות  (1)

 ש"ח; 1.403 -מחיר המימוש של כתב האופציה  (2)

 ; שנים 5 -רך החיים של כתב האופציה או (3)

 ; 73.51%  -תנודתיות )סטיית תקן(  (4)

האופציה   (5) כתב  של  החיים  אורך  את  התואם  הסיכון  חסרת  ריבית    - שער 
0.34% ; 

 .  0%  -תשואת הדיבידנד הצפויה   (6)
  

עם בקשר  לעיל  המובאים  הכלכלי    הנתונים  שיוענקו  הערך  האופציה  כתבי  של 
 להנחות שלהלן: לניצע חושבו בהתאם 

מחיר יחידת השתתפות נקבע לפי שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של   (1)
 השותפות ביום המסחר הקודם למועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה. 

ו  (2) נסחרים  הואיל  השותפות  של  הערך  ניירות  הדוח,  למועד  לתקופה  נכון 
נאמדה   התקן  סטיית  האופציה,  כתבי  של  החוזי  החיים  מאורך  הקצרה 

של  בה התקן  סטיית  בין  משוקלל  ממוצע  על    של   הערך   ניירותתבסס 
 .השותפות

על לניצע  שיוקצו  האופציה  כתבי  כל  של  המצרפי  הכלכלי  זה  - הערך  דוח  פי 
 . ש"ח 215,769 -כתבי אופציה(, בהתאם לאמור לעיל הוא כ 277,370)

 תנאי העסקתו של הניצע בשותפות  ( ז)

לניצע   (1) האופציה  כתבי  כחלקהקצאת  ו תנאי    נעשית  העסקתו  כהונתו 
ראו  , נכון למועד דוח זה פרטים אודות תנאי העסקתו של הניצעל.  בשותפות

 . לעיל 3.1.5סעיף 

של (2) העסקתו  עלות  בדבר  ש"ח(  לפירוט  )באלפי  שנתיים  במונחים    , הניצע 
ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט    לניצע  הקצאת האופציותבהנחה כי  

 לעיל.   3.1.6, ראו סעיף האסיפה הכללית יאושרו בידי  לעיל 2.4בסעיף 

 שותפות , הכמות ושיעור האחזקות של הניצע ושל בעלי עניין בהשותפותהון  ( ח)

יחידות השתתפות    224,824,160נכון למועד הדוח, קיימים ורשומים למסחר   (1)
השותפות רשומים  -כמו  .של  רש  3,019,765כן,  לא  אופציה  ומים  כתבי 

ל  דירקטוריון השותף    .עובדיםלמסחר, שהוענקו  כי במקביל לאישור  יצוין 
הכללי להקצאת כתבי האופציה לניצע כמפורט בדוח זה, אישר הדירקטוריון  

מיום  ) הכללי  השותף  של  התגמול  ועדת  אישור    הקצאת   (17.1.2021לאחר 
עובדים ונושאי משרה    נוספים שהם  ה ניצעיםשמונלכתבי אופציה    1,200,286
מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של  בהתאם להחלטה בדבר תנאי ה  ,בשותפות

ידי האסיפה הכללית  -על  16.8.2018שאושרה ביום    ותניירות ערך של השותפ 
. לפרטים ראו דוח מיידי מיום  של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות

אסמכתא    20.1.2021 שהאמור(2021-01-008755)מס'  על    ,  בזאת  מובא  בו 
 .   "(ההקצאה הנוספת לעובדים ונושאי משרה)להלן: " דרך ההפניה

ובזכויות    יחידות ההשתתפות של השותפותלפרטים בדבר שיעור ההחזקות ב (2)
בה,   ליום  ההצבעה  ההקצאה(   31.12.2020נכון  מיום    )לפני  מיידי  דוח  ראו 

בעלי    (,2021-01-002775)אסמכתא    7.1.2021 בהחזקות  שחלו  ולשינויים 
זה,   דוח  למועד  ועד  מאז  משרה  ונושאי  דוח עניין  מים  מי  יםמיידי   ותראו 

  - ו  2021-01-005137;  2021-01-004777)אסמכתאות    17.1.2021  -ו  12.1.2021
ב(,  2021-01-007033 המופיעים  הפרטים  של  נכ  הם אשר  בדרך  בזאת  ללים 

להלן נתונים, למיטב ידיעת השותפות, בדבר שיעור החזקות הניצע    .הפניה
ביחידות ההשתתפות של השותפות, החזקות בעלי העניין, וסך החזקות שאר  
בהתחשב   בה,  ההצבעה  ובזכויות  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  בעלי 

סעיף נשוא  משרה זה    3.2  בהקצאה  ונושאי  לעובדים  הנוספת    ובהקצאה 
זה    3.2  ובהנחה כי הניצע יממש את כל כתבי האופציה, אשר יוקצו לפי סעיף

 וכי לא ישתנו החזקותיהם של יתר בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות: 
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 תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה  ( ט)
והעסקתו   כהונתו  מתנאי  כחלק  תמורה,  ללא  לניצע  מוענקים  האופציה  כתבי 

מחיר המימוש של  ובהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי.  
ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לפי הגבוה מבין  -כתבי האופציה נקבע על

במהלך   בבורסה  השתתפות  יחידת  שער  של  הממוצע  המ  30המחיר  סחר  ימי 
מעל מחיר    5%  -שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על הענקת כתבי האופציה ו

החלטת   למועד  שקדם  המסחר  יום  בתום  בבורסה  ההשתתפות  יחידת 
 . הדירקטוריון על הענקת כתבי האופציה

 בתמורה  עניין אישי  ( י)
הנהנה   לניצע,  פרט  השותפות,  ידיעת  איןמהתמורהלמיטב  יחידות    מחזיק  , 

 . תמורהבמהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי  השתתפות
 האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה  ( יא)

בהתאם    מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות אישור האסיפה הכללית של   (1)
 ן. להל 3לרוב המפורט בסעיף 

הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה לרישומן    -אישור הבורסה   (2)
ה. בכוונת השותפות לפנות  המימוש נשוא כתבי האופצי  יחידותלמסחר של  

 לבורסה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח זה. 

  ביחידות השתתפות של השותפותם בין הניצע לבין מחזיקים הסכמי ( יב)
ניירות   הנפקת  עם  בקשר  נחתם  אשר  והעברה,  הקצאה  הסכם  בדבר  לפרטים 
יחידות   ובעלי  הניצע  היתר  בין  לו  שותפים  אשר  לציבור,  השותפות  של  הערך 

 
מלוא כתבי האופציה למנכ"ל  בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל, לנושאי משרה ועובדים, מימוש    9

לדוח זה, מימוש מלוא כתבי האופציה לנושאי    3.2פי סעיף  -אשר הקצאתם מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית על
( וכן  2021-01-008755)מס' אסמכתא    20.1.2021ענקים במקביל כמתואר בדוח מיידי מיום  משרה נוספים ועובדים המו

מימוש מלוא כתבי האופציה הכפופים למסגרת המאושרת הקיימת לביצוע הקצאות פרטיות לנושאי משרה, עובדים  
 ויועצים.

יחידות   כמות מניה  בעל
השתתפות לפני  
 ההקצאה לניצע 

  בהון% -ב שיעור
לפני  ובהצבעה
לאחר  ההקצאה ו

 בלא דילול( )ההקצאה 

בהון  % -ב שיעור
לאחר ההקצאה  ובהצבעה 

ובהנחת מימוש כתבי  
האופציה המוקצים  

למנכ"ל בלבד, במסגרת  
 דוח זה

% -ב שיעור
 ובהצבעה  בהון

 9)בדילול מלא( 

 2.36 1.86 1.74 3,915,304 הניצע 

 ניצעים  שאינם בחברה עניין בעלי 

רציו פטרוליום  
 בע"מ

20,734,960 9.22 9.21 9.04 

 0.67 0.68 0.68 1,536,000 ליגד רוטלוי 

 0.70 0.71 0.71 1,600,000 יגאל לנדאו 

 0.02 0.02 0.02 54,094 יובל לנדאו 

רציו חיפושי נפט  
שותפות   -( 1992)

 מוגבלת 

44,964,832 20.00 19.98 19.61 

קבוצת דלק  
 בע"מ

14,104,000 6.27 6.27 6.15 

הפניקס אחזקות  
קופות   -בע"מ 

גמל וחברות  
לניהול קופות  

 גמל

16,517,123 7.35 7.34 7.20 

הפניקס אחזקות  
 נוסטרו  -בע"מ 

3,553,328 1.58 1.58 1.55 

אקסלנס  
 השקעות בע"מ 

1,309,106 0.58 0.58 0.57 

  משרה  נושאי
 בחברה 

- - - 0.26 

יחידות   בעלי יתר
   ההשתתפות

116,535,413 51.85 51.77 50.82 

 98.95 100 100 224,824,160 סך הכל
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)ז( לתשקיף, אשר המידע  8.1.2  -ו   3.2.2השתתפות נוספים בשותפות, ראו סעיפים  
 בא בזאת על דרך ההפניה. בו מו

פרט לאמור  , ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם הניצע, השותפותלמיטב ידיעת  
ביחידות השתתפות  בין הניצע לבין מחזיקים אחרים לא קיימים הסכמים לעיל, 

או זכויות    השותפותבנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של    של השותפות
 . הצבעה בה

או   ( יג) מניעה  על  פירוט  שתחול  המוצעים  הערך  בניירות  פעולות  בביצוע  הגבלה 
 הניצע 

על כתבי האופציה ויחידות המימוש אשר תנבענה ממימושם חלה חסימה על   (1)
"( חוק ניירות ערך)להלן: "   1968-ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח15פי סעיף  

 . 2000-ג לחוק(, התש"ס15א עד  15ותקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים  
לאישור  כת (2) בכפוף  אך  בבורסה,  למסחר  ירשמו  לא  המוקצים  האופציה  בי 

 הבורסה, יחידות המימוש תירשמנה למסחר.  
ניתנת   (3) שאינן  אישיות  זכויות  הינן  האופציות  תוכנית  מכוח  הניצע  זכויות 

 להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי צוואה או על פי דין.  
  לתוכנית   המימוש מוחזקות בידי הנאמן כל עוד כתבי האופציה ו/או יחידות  (4)

לא יעשה כל עסקה או פעולה בכתבי האופציה    לתוכנית  לטובת הניצע, הנאמן
ו/או ביחידות המימוש, לא יעביר אותן, לא ימחה אותן, לא ימשוך אותן, לא  
יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה,  

ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח  בין אם תוקפם מיידי  
צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר  
שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתתפות מכוח צוואה  

על יורשיו    10211והוראות כללי סעיף    10210או על פי דין, יחולו הוראות סעיף  
הניצ של  נעבריו  בס"ק  או  )כאמור  הנאמן   (8)ע  בנוסף,  העניין.  לפי    להלן(, 

הניצע,    לתוכנית לרבות  כלשהו,  שלישי  לצד  כתבי האופציה  יעביר את  לא 
 למעט בהתאם להוראות שיקבל ממנהל תוכנית האופציות.

יחידות  (5) בעלי  של  הכלליות  באסיפות  להשתתף  מבקש  והניצע    ככל 
ההשתתפות או לממש את זכותו להצביע בגין יחידות המימוש המחוזקות  

ידי הנאמן על  לנאמןלתוכנית  לטובתו  לפנות  עליו  לפחות    לתוכנית  ,  בכתב 
ייפוי  לתוכנית  ארבעה עשר ימים לפני מועד האסיפה והנאמן   לניצע  יעביר 

יחידות המימוש   בגין  ולהצביע  המוחזקות  כוח להשתתף באסיפה הכללית 
 לטובת הניצע אצל הנאמן. 

  102כאמור לעיל, ההקצאה הפרטית למנכ"ל תיעשה בהתאם להוראות סעיף   (6)
לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן. בהתאם למסלול זה, כתבי  

נאמן בידי  ההקצאה  במועד  יופקדו  בהן    לתוכנית  האופציה  יחזיק  אשר 
חודשים מיום    24תקופה של    וביחידות המימוש עבור הניצע לפחות עד תום

במשך   או  הניצע  עבור  הנאמן  בידי  והופקדו  האופציה  כתבי  הוקצו  שבו 
)להלן:    102ולכללי סעיף    102תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף  

החסימה":  3.2  בסעיף תקופת  תום  החסימה  מועד  תקופת  כי  יובהר,    .)"
בס ויכולות    (3))ג("ק  ותקופת ההבשלה כאמור  מצטברים  תנאים  הן  לעיל, 

לכתבי   עצמאי  תנאי  מהווה  מהן  אחת  כל  ואולם  לשנייה,  אחת  לחפוף 
 האופציה המוענקים. 

, הניצע  102ולכללי סעיף    102במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף   (7)
כתבי אופציה או יחידות מימוש שהוענקו    לתוכנית  לא יוכל לקבל מהנאמן 

נית האופציות, למכור כתבי אופציה או יחידות מימוש  ו/או מומשו לפי תוכ
המימוש   ביחידות  או  אופציה  בכתבי  שהיא  פעולה  כל  לעשות  או  כאמור, 
מידי   להעביר  או  למכור  יורה  הניצע  אם  הבשלתן.  לאחר  לרבות  כאמור, 

את כתבי האופציה או יחידות המימוש כאמור לפני מועד    לתוכנית  הנאמן 
)להלן   החסימה  תקופת  "3.2  בסעיףתום  כל  הפרה:  את  הניצע  ישלם   ,)"

. עד  102לכללי סעיף    7המיסים הנדרשים לתשלום עקב ההפרה לפי סעיף  
ן  , זכויות כאמור אינ 102לכללי סעיף    7אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף  

ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי  
כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מיידי או עתידי, למעט פעולות כאמור  

 
ו/או צווים ו/או החלטות מיסוי    לפקודת מס הכנסה והכללים לרבות הנחיות  102" הינו סעיף  102סעיף  לעניין זה, "  10

 21.3.2018)רולינג( ו/או כל הוראות אחרות שהוצאו או שיוצאו מכוח פקודת מס הכנסה )לרבות החלטת המיסוי מיום  
 "(. 102סעיף שקיבלה השותפות בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות לזכויות בשותפות( )להלן: " 

, כפי  2003  –" הינם כללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"ג  210כללי סעיף  לעניין זה, "  11
 "(. 102סעיף כללי שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם  )להלן: " 
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 שלהלן ובכפוף להוראותיו. (8)בס"ק 
העברה של כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות   (8)

תקפה   תהיה  לחוק  בהתאם  או  לצוואה  בהתאם  מהן  שינבעו  זכויות  ו/או 
שלעיל, רק לאחר שיומצאו    (7)ותחייב את השותפות, בכפוף להוראות ס"ק  

 תומים ומאושרים על ידי נוטריון:  לשותפות האישורים הבאים, ח
בקשה כתובה להעברה והעתק של מסמך משפטי היוצר או המאשר   .א

הניצע   לעיזבון  ביחס  לפעול  דין  פי  על  אדם  אותו  של  זכותו  את 
 והיוצר או המאשר את זכותו של הנעבר;

כאמור   .ב לזכויות  ביחס  סכום  כל  לשלם  הנעבר  של  כתובה  הסכמה 
הנדרש   תשלום  כל  לשלם  והסכמה  מהן  שתנבע  זכות  לכל  ו/או 

וכללי סעיף    102בהתאם להוראות תוכנית האופציות והוראות סעיף  
והסכם    102 האופציות  תוכנית  הוראות  לכל  לציית  הסכמה  וכן 

 האופציות כפי שייחתם עם הניצע;  
אח .ג ראיה  מנת  כל  על  האופציות  תוכנית  מנהל  לדעת  הדרושה  רת 

המימוש   ויחידות  האופציה  כתבי  את  להעביר  הזכות  את  לבסס 
מהן   שתנבע  זכות  כל  ו/או  האופצציות  תוכנית  לפי  שהוענקו 

 ותקפותה של ההעברה.
 מועד הקצאת ניירות הערך  ( יד)

 לעיל.   )י("ק כתבי האופציה יוקצו לאחר קבלת כל האישורים האמורים בס
 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון  (טו)

אישרו פה אחד, בכפוף לאישור  ף הכללי  השותשל  דירקטוריון  הועדת התגמול ו
לדוח    3.2  כמפורט בסעיףהאסיפה הכללית, את הקצאת כתבי האופציה לניצע  

 זה, בין היתר, על בסיס הנימוקים הבאים:
חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני המוצע הינו   .א

לניסיונו   לב  בשים  וזאת  בעניין,  בנסיבות  והוגן  הניצע  סביר  כמנכ"ל  של 
השותפות, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, צרכי  

 השותפות לשמר נושאי משרה, תפקידו ותחומי אחריותו. 
  פעול המשיך ולל"ל  המנכ   את   לתמרץאופציה נעשית על מנת  כתבי ה  הקצאת .ב

תמריץ    הארוך  לטווח  יהותוצאותהשותפות    ביצועי  לטובת   יוצרת  והיא 
מטרותיה   את  ומשרתת  השותפות  לטובת  הינו  אשר  ומאוזן  ראוי 

 . ותוכניותיה ארוכות הטווח
  של הוצגו נתונים בדבר השווי הכלכלי    והדירקטוריון  ועדת התגמול   בפני  .ג

של  כתב הכספיים  דוחותיה  על  השפעתם  על  גילוי  וניתן  האופציה  י 
  סבורים שמתן תגמול הוני   והדירקטוריון  התגמול  השותפות. חברי ועדת

על תזרים  הוא   ונושאי משרה מבלי להשפיע  עובדים  דרך ראויה לתגמול 
 המזומנים של השותפות. 

הינה .ד למנכ"ל  האופציה  כתבי  של    הענקת  התגמול  למדיניות  בהלימה 
 שותפות.ה

 ההחלטות לקבלת הנדרש הרוב .4

הינו הרוב    : 1'  מסהחלטה   .4.1 יחידות  רגילרוב    הדרוש  מחזיקי  קולות  ההשתתפות    מכלל 
 . השתתפו והצביעו באסיפה שבעליהן

במניין  (  1קולות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: )רוב הדרוש הינו רוב  ה  :2החלטה מס'   .4.2
ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים   קולות הרוב באסיפה 
בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור 

; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו  המדיניות  תיקון 
( הנמנעים;  קולות  יחידות  ס(  2בחשבון  מחזיקי  מקרב  בהצבעה  המתנגדים  קולות  ך 

על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות  ( לעיל, לא יעלה  1בפסקה )  ההשתתפות האמורים
 .ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

ין  יבמנ  (1ובלבד שיתקיים אחד מאלה: ),  רוב קולות  שעל סדר היום:  4  -ו  3מס'  החלטות   .4.3
הכללית   באסיפה  הרוב  בעלי  קולות  קולות  מכלל  רוב  השתתפות  ייכללו  יחידות 

בעלי  שאינם  המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או  
האמורים יחידות ההשתתפות  ן כלל הקולות של בעלי  י; במני החלטה באישור ה  עניין אישי 

( הנמנעים;  קולות  בחשבון  יובאו  בעלי    (2לא  מקרב  המתנגדים  קולות  ת  יחידוסך 
)ההשתתפות   בפסקה  לא  1האמורים  זכויות  י(  מכלל  אחוזים  שני  של  שיעור  על  עלה 

 . בשותפותההצבעה 
  האסיפה לקיום חוקי מניין .5

 יהיה נוכח כן אם אלא  ההשתתפות יחידות מחזיקי של הכללית באסיפה דיון בשום לפתוח אין
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 החוקי  המנין  נוכח אם אלא  תתקבל לא  החלטה וכל לכך ניגשה שהאסיפה  בשעה חוקי  ןי מני
 ההחלטה.  על שהצביעו בעת

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

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

 
כעבור   המני  חציאם  ימצא  לא  לאסיפה  שנקבע  המועד  מן  תי שעה  החוקי,  האסיפה  ן  תקיים 

 באותו מקום.   15:00בשעה  הנדחית באותו יום 
 

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

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

 
כח של בעל יחידות  -ן החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות השתתפות" גם שני באיילענין המני 

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

 . ידי אותו בעל יחידות רשום- עלשונות,  
 
 זכאות להשתתף בהצבעה   .6
 

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

בע"מ 2021בינואר    28,  רביעי  יום  ואה אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  המסחר  יום  בתום   ,  
 "(. המועד הקובע)להלן: "

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

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

 ולהצביע רשאי להשתתף לרישומים, יהיה חברה שם על ההשתתפות יחידות במרשם מחזיקי
 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  
)כהגדרתה   האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  המשתמשים  נתוני  שעניינו  ערך,  ניירות  לחוק 

דינו כדין אישור בעלות לגבי    –"מערכת ההצבעה האלקטרונית"(    הלן:ל) 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  עורכי דין, שבמשרד  

 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  

 . אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובעאת 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   השליטה בשותפות, כהגדרתו בעל בידי מוחזקות  שאינן ההצבעה  סך זכויות
לאחר זכאי,  השותפויות  לעיין לפקודת  הכללית,  האסיפה  כמפורט   ההצבעה בכתבי כינוס 

 בכתב. הצבעה לתקנות 10בתקנה 
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היחידות  בעל   בין  נכללות  יחידות  ואותן  בורסה  חבר  אצל  יחידות  רשומות  שלזכותו  יחידות 
בעל יחידות  הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים )להלן: "

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

 
 הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .7
 

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום,  
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  

ואתר הבורסה לניירות ערך בתל   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,  

 ר ההפצה.או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באת
 

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

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

 
מחבר   הבעלות  אישור  את  לקבל  זכאי  בורסה,  חבר  אצל  רשומות  שיחידותיו  יחידות  בעל 

א  של חבר הבורסה  בסניף  יחידותיו,  הוא מחזיק את  מענו  הבורסה שבאמצעות  אל  בדואר  ו 
תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך  

 מסוים.  
 

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

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

 
כתב   באמצעות  להצביע  המעוניין  השותפות  של  היחידות  בעלי  במרשם  הרשום  יחידות  בעל 
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      .8
 

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

 האלקטרונית. 
לפי סעיף   ובה הפרטים הנדרשים  יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה  חבר הבורסה 

( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות  3)א() 4יא44
" )להלן:  הקובע  במועד  באמצעותו  במערכתרשערך  להצביע  הזכאים  חבר  ימת  ואולם,   ;)"

  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.13ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 
רסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית  חבר בו

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

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

 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. 

http://www.magna.isa.gov.il/
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בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את  

באמצע לשותפות  אותה  ולהעביר  הצבעתו  ההצבעה  אופן  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  ות 
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד  

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

 
 ודעות עמדה וה מען למסירת כתבי ההצבעה  .9
 

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

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 ) 

תגוב.  2021בפברואר    14,  ראשוןיום   רשאי להמציא  בשותפות  תו  דירקטוריון השותף הכללי 
בפברואר    19,  שישי( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום  5להודעות עמדה עד חמישה )

2021 . 
 

באתר  העמדה,  הודעות  לנוסח  קישורית  תמורה,  בלא  אלקטרוני,  בדואר  ישלח  בורסה  חבר 
ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים  
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  .10
 

( אחוזים או יותר מסך  5ווה חמישה )בשיעור המה  יחידות המחזיק    ,אחד או יותרבעל יחידות,  
היינו )נכון למועד פרסום  פות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן,  י באסכל זכויות ההצבעה  

, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות  יחידות השתתפות  11,241,208  זה(  דוח
היינו )נכון  תף הכללי,  בשוהשליטה    י בעל השותף הכללי ובידי  ההצבעה שאינן מוחזקות בידי  

הרשום של    ה, זכאי לעיין במשרדיחידות השתתפות  10,044,955זה(  כתב הצבעה  למועד פרסום  
 . לשותפותהמקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו  העבודה  , בשעותהשותפות

 
 שינויים בסדר היום   .11

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

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

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

 
 השותפות לענין הטיפול בדוח זה נציג  .12

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

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

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

 
 

 בכבוד רב,       
 

     בע"מ פטרוליוםרציו          
 שותף הכללי ה              
   ע"י ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון           

mailto:itay@holender.co.il
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 תגמול המדיניות  -' אנספח 



                                                           1 

 
 מדיניות תגמול 

 

 שותפות מוגבלת )"השותפות"(  -ם אנרגיה רציו פטרוליו
 רציו פטרוליום בע"מ )"השותף הכללי"(

 מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי 
 

להלן תובא מדיניות התגמול שנועדה לקבוע ולהתוות עקרונות וקווים מנחים לעניין קביעת תגמול  
וב בשותפות  וסבירלנושאי המשרה  ראוי  באופן  נושאי המשרה  שותף הכללי,  של  בגין העסקתם   ,

 "(.  מדיניות התגמולבשותפות ובשותף הכללי )להלן: "
 

אין   הכללי,  בשותף  משרה  נושאי  לתגמול  גם  מתייחסת  התגמול  שמדיניות  הגם  כי  מובהר 
כומים במדיניות התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או את הס

לש לשלם  נדרשת  עלשהשותפות  הכללי  הסכם -ותף  שינוי  שירותיו.  בגין  השותפות  הסכם  פי 
בעלי   של  הכללית  האסיפה  אישור  דורש  הכללי  לשותף  המשולמים  סכומים  ו/או  השותפות 

 יחידות ההשתתפות של השותפות.   

 הגדרות .1

 במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות שלצדן:

 ; בע"מ הבורסה לניירות ערך בתל אביב –" הבורסה" .1.1

 דירקטוריון השותף הכללי;  – "הדירקטוריון" .1.2

התגמול"   .1.3 על  –"ועדת  תמונה  אשר  התגמול,  שתמונה( -ועדת  )ככל  הדירקטוריון  ידי 
 ; בהתאם להוראות הדין

 ; 1975-]נוסח חדש[, התשל"ה פקודת השותפויות –"הפקודה"  .1.4

התגמול ״ .1.5 במונחי  –״  חבילת  התגמול  עלות  עלו  סך  כולל  למעביד,  השכרעלות  , ת 
 ;מענקים ושווי אופציות לשנת הבשלה ]בפריסה ליניארית[

 ; 1999-חוק החברות, התשנ"ט  –" חוק החברות" .1.6

כהגדרת המונח בחוק החברות ובפקודה. קרי, מנהל כללי, מנהל    –"נושא/י משרה"   .1.7
בשותפות  עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור  

וארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל ובשותף הכללי אף אם ת
 הכללי; 

 משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;    -"נושאי משרה בכירים" .1.8

נוספים"   .1.9 משרה  ואינם   –"נושאי  מנכ"ל  אינם  דירקטורים,  שאינם  משרה,  נושאי 
 נושאי משרה בכירים; 

י עלות ונחוציאליות ותנאים נלווים במשכר בסיס בתוספת הפרשות ס  –״"עלות שכר .1.10
 למעביד; 

 שכר ברוטו חודשי;  –״ משכורת״ או ״שכר בסיס״ .1.11

בת"   .1.12 מחזיקה  –"תאגיד  השותפות  אשר  שותפות(,  )לרבות  או  תאגיד  במישרין   ,
 או יותר מההון המונפק והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו;   50%  -ב בעקיפין,

נלווים" .1.13 והט  –"תנאים  סוציאליות  עלות  הפרשות  במונחי  נוספות  ד,  למעביבות 
 למדיניות זו.  7כמפורט בסעיף 

 כללי  .2



                                                           2 

מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה   .2.1
ל  בשותפות ובשותף הכללי, במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של התאגיד לתגמ 

קבעו, לאפשר לתאגיד לגייס ולשמר נושאי משרה  נושאי משרה העומדים ביעדים שנ
לבין   התאגיד  יעדי  בהשגת  הצלחתם  על  תמריץ  להם  ולתת  ארוך,  לטווח  איכותיים 
עם  מתיישב  התגמול  שמבנה  המבטיחות  שכר  נורמות  לאמץ  התאגיד  של  האינטרס 

ללי לאורך זמן, ואינו הכהאסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של השותפות והשותף 
ממ התאגיד  חורג  מטרות  את  תואמת  היא  כי  סבור  שהדירקטוריון  התגמול  דיניות 

 ומאפשרת להשיגן;

 מדיניות תגמול זו תחול גם על נושאי משרה בתאגיד בת.  .2.2

שתתאים .2.3 כך  נכתבה  התגמול  ו' מדיניות  שבפרק  ט'  סימן  לפקודת    1לדרישות 
]נוסח חדש[, תשל"ה ר, בין  "(, המסדיפקודת השותפויותן: "הל)ל  1975-השותפויות 

 היתר, את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בשותפות מוגבלת ציבורית. 

 שיקולים בקביעת מדיניות התגמול ועקרונות כלליים  .3

 מדיניות התגמול נקבעה, בין השאר, לפי שיקולים אלו: .3.1

ארוכת   .3.1.1 בראייה  ומדיניותה  שלה  העבודה  תכנית  השותפות,  מטרות  קידום 
 וח; טו

שאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, בהתחשב  יצירת תמריצים ראויים לנו  .3.1.2
 בגורמי הסיכון הייחודיים של הענף בו פעילה השותפות; 

 גודלה של השותפות  ואופי פעילותה;  .3.1.3

תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי   -לעניין רכיבים משתנים  .3.1.4
טו ארוכת  בראיה  והכול  השותפות  יעדי  של    וחלהשגת  לתפקידו  ובהתאם 

 ה.נושא המשר 

קיימים   .3.2 שיהיו  ו/או  הקיימים  המשרה  לנושאי  מקנה  אינה  זו  מדיניות  כי  יודגש, 
במדיניות   המפורט  כלשהו  תגמול  לקבל  זכות  כל  הכללי  ובשותף  בשותפות  בעתיד 

 התגמול, אך ורק כתוצאה  מאימוץ מדיניות התגמול. 

פיים  ידי, יהיה על פי התנאים הספציעתהתגמול לו יהיה זכאי נושא משרה, קיים או  
 שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך, בכפוף להוראות כל דין. 

יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים, ולפיכך במקרה   .3.3
על מהתגמול  נמוך  תגמול  יקבל  משרה  הדבר  -שנושא  ייחשב  לא  זו,  מדיניות  פי 

כהונתו והעסקתו כאמור לא יחייבו את  חריגה ממדיניות התגמול ותנאי  כ   כסטייה או
בסטייה  והעסקה  כהונה  תנאי  אישור  של  במקרה  הנדרשים  האישורים  קבלת 

 ממדיניות תגמול. 

של  .3.4 אישורה  טרם  שאושרו  הסכמים  מהוראות  לשנות  כדי  התגמול  במדיניות  אין 
 מדיניות התגמול. 

לעני .3.5 הפרמטרים  אחרת,  צוין  אם  ל  יןלמעט  מתייחסים  בתגמול  השכר  עובד  עלות 
שכיר המועסק במשרה מלאה. במידה שנושא המשרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו 
מועסק במשרה מלאה, או שמדובר בנושא המשרה המועסק ע״י חברה אחרת ואשר  
את  לבצע  יש  שכרו,  מעלות  יחסי  בחלק  נושאים  הכללי  השותף  ו/או  השותפות 

כך הנדרשות.  מועסקל   ההתאמות  המשרה  שנושא  במקרה  עצמאי    משל,  כקבלן 
המעניק שירותים לשותפות ו/או לשותף הכללי כנגד חשבונית, תיערכנה ההתאמות  
הנדרשות כך שהעלות לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תהא גבוהה מהעלות שהייתה 

 לה לו היה מדובר בשכיר.
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לעניין .3.6 משרה  נושא  עם  הכללי  השותף  או  השותפות  כהונתו  ת   התקשרות  נאי 
לה  יכולה  ובלבד והעסקתו,  המשרה,  נושא  של  המלאה  בשליטתו  חברה  עם  יעשות 

 שנושא המשרה יבצע את עבודתו באופן אישי.  

לנשים   .3.7 מיועדת  והיא  בלבד  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  מנוסחת  התגמול  מדיניות 
 וגברים כאחד. 

ובשו .3.8 בשותפות  המשרה  נושאי  של  וההעסקה  הכהונה  תנאי  כי  הכללי,    תףיצוין, 
 .התגמול, אינם חורגים מהמדיניותבמועד אישור מדיניות 

 
למעט חברי  להלן מתייחסות לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי    14עד    4הוראות סעיפים  

ל אך  יוהדירקטוריון,  אשרבות  ודירקטורים  הדירקטוריון  משרה  "ר  כנושאי  גם  מכהנים  ר 
הכללי בשותף  ו/או  יו"ר  בשותפות  )שאינם  הדירקטוריון  לחברי  תגמול  מדיניות  לעניין   .

 להלן.   16הדירקטוריון ו/או מכהנים כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי( ראו סעיף 

 מרכיבי חבילת התגמול  .4

ממספר התגמול   .4.1 שיורכב  יכול  הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  הכולל 
 מרכיבי תגמול  )כולם או חלק מהם(:  

 להלן.  6ראו סעיף  – "(שכר הבסיסשכר בסיס או משכורת )להלן: " .4.1.1

 להלן.   7סעיף ו רא  – תנאים נלווים .4.1.2

 להלן.   8 ראו סעיף –מענק חתימה/שימור  .4.1.3

 להלן.  10ראו סעיף  –מענק שנתי במזומן  –תגמול משתנה במזומן  .4.1.4

 להלן.  11יף ראו סע – פעמי-חד  נקמע .4.1.5

 להלן.  12ראו סעיף  – תגמול הוני .4.1.6

 להלן.  9ראו סעיף  -תנאי סיום כהונה  .4.1.7

 ל: אופן קביעת התגמו .5

 שיקולים לקביעת התגמול  .5.1

והדירקטוריון בבואעו ולאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של דת התגמול  ם לבחון 
 נושא המשרה, יתייחסו לעניינים שלהלן: 

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;  .5.1.1

שנחתמ .5.1.2 קודמים  שכר  והסכמי  אחריותו  תחומי  המשרה,  נושא  של  ו  תפקידו 
 עמו; 

המוטלת   .5.1.3 האחריות  תמידת  בגין  המשרה  נושא  בשעל  ובשותף  פקידו  ותפות 
 הכללי, לפי העניין;

הצורך של השותפות והשותף הכללי לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו,   .5.1.4
 הידע או המומחיות שלו.

ובשותף   .5.1.5 בשותפות  המשרה  נושאי  של  וההעסקה  כהונה  תנאי  שבין  היחס 
לפי העניין,    בדי השותפות או השותף הכללי,הכללי לבין השכר של יתר עו

( אצלם  הנותנים  המועסקים  הקבלן  עובדי  ו/או  כאלו(  שמועסקים  ככל 
כאלו(,   שקיימים  )ככל  שירותים  העניין,  לפי  הכללי,  לשותף  או  לשותפות 
תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות  
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עליו המהמוטלת  לשכר  היחס  ובפרט  ש,  החציוני  ולשכר  עובדימוצע  ם  ל 
 י העבודה בשותפות ובשותף הכללי.  כאמור והשפעת הפערים על יחס

זהשכר" סעיף  לצורך  בעד    -"  תשלום  "כל  החברות:  בחוק  כהגדרתו 
או   הטבה  וכל  פרישה  בעד  תשלום  מעסיק,  הפרשות  לרבות  ההעסקה, 

 תשלום אחר". 

יקבעו תוך התייחסות לתנאי  תנאי התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי   .5.2
ובשותף  הת בשותפות  הנהוגים  ויכול גמול  התגמול  מדיניות  קביעת  במועד  הכללי 

שייקבעו ביחס לתנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים  
 בשוק ובענף בו פועלים השותפות והשותף הכללי. 

 שכר הבסיס   .6

משקיע  ול בסיסי עבור העבודה שהוא   רכיב תגמול זה נועד לתת לנושא המשרה תגמ .6.1
בשותפות   התפקיד  ביצוע  בביצוע  בגין  בעיקר  וזאת  העניין,  לפי  הכללי,  השותף  או 

יומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי מצד אחד  -מטלות התפקיד השוטפות באופן יום
מומחיות  לתפקיד,  הידע שהוא מביא  ניסיונו,  )כגון:  נושא המשרה  של  כישוריו  את 

בתח השצבר  הסמכות  השכלתו,  העיסוק,  תחום  את  שני  ומצד  וכו'(  ומי  מקצועית 
 . האחריות וסמכותו של נושא המשרה

או   .6.2 בשותפות  להעסקתו  ומתן  המשא  במהלך  ייקבע  משרה  נושא  של  הבסיס  שכר 
 לעיל.  5.1פי הפרמטרים המפורטים בסעיף -בשותף הכללי, לפי העניין, על

נושאי .6.3 של  שכרם  ובש   עלות  בשותפות  הכללי  המשרה  הסכומים ותף  על  תעלה  לא 
 שלהלן: 

 

 עלות שכר חודשית מירבית*  עבור % משרה  זהות נושא המשרה 

 ש"ח 75,000 100% יו"ר דירקטוריון 

 ש"ח 93,500 100% מנכ"ל  

 ש"ח 67,500 100% נושאי משרה בכירים

 ש"ח 00045, 100% נושאי משרה נוספים

עד   של  חריגה  דמעל    5%*  בטבלה  המצוינת  לא לתקרה  מהוראות   לעיל  לסטייה  או  לחריגה  תחשב 
 מדיניות התגמול.

במדד  .6.4 לעלייה  צמוד  יהיה  הבסיס  שכר  כי  לקבוע  רשאים  הכללי  והשותף  השותפות 
 המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול. 

 בשותף הכללי תנאים נלווים לנושאי משרה בשותפות ו .7

ריון ובכפוף להמלצת ועדת  ר הדירקטוי יהיו רשאים, באישוהשותפות והשותף הכלל .7.1
התגמול, לאשר לנושא משרה בשותפות ובשותף הכללי תנאים נלווים לשכר הבסיס, 
הנלווים  התנאים  בתוספת  הבסיס  שכר  שעלות  בלבד  להלן,  כמפורט  היתר  בין 

תקרת על  תעלה  לא  הכללי  לשותף  או  בסעיף    לשותפות  המפורטת  השכר    6.3עלות 
בתנאים  )או  דין  פי  על  הבראה  ודמי  מחלה  ימי  חופשה,  ימי  בריאות,  ביטוח  לעיל: 
סלולארי,  טלפון  רכב(,  הוצאות  )לרבות  רכב  דין(,  פי  על  הקבועים  לאלו  עדיפים 

נתנו  ממרכיבי העסקה,  תנאים סוציאליים שיי נסיעות, גילום מס בגין אחד או יותר  
 לעיל.    כמתחייב מהדין ולא צוינו

והכל  .7.2 תפקידו,  במסגרת  בפועל  שיוציא  הוצאות  להחזר  זכאי  יהיה  משרה  נושא 
השותפות לנוהלי  הכללי  בהתאם  רשאים    .והשותף  יהיו  הכללי  והשותף  השותפות 

 לשלם מראש את הוצאות נושא המשרה.  
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וביטוח .7.3 שיפוי  משרה    פטור,  ולאישו  –לנושאי  דין  לכל  האורגנים  בכפוף  ר 
ה  המוסמכים, פטור  נושאי  כתבי  לקבל  זכאים  יהיו  דירקטורים(  )לרבות  משרה 

   ושיפוי, בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים.

רשאים,   יהיו  הכללי  והשותף  השותפות  לעיל,  מהאמור  לגרוע  דין  מבלי  לכל  בכפוף 
המוסמכים האורגנים  לרכוש  ,  ולאישור  התגמול,  מדיניות  תקופת  במהלך  עת  בכל 

המכהנים    נושאי משרה )לרבות בעלי שליטהפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ו
עניין  השליטה  שלבעלי  משרה  דירקטורים/נושאי  ו/או  משרה  ונושאי  כדירקטורים 
אישי(, כפי שיכהנו מעת לעת, הכוללת גם את נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים  

ברות הבנות של השותפות, ו/או כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו, להאריך ו/או בח
קיימת  לחדש ביטוח  שתה   פוליסת  במועד   יה()ככל  חדשה  בפוליסה  להתקשר  ו/או 

או  בישראל  אחר  מבטח  או  מבטח  אותו  עם  הביטוח,  תקופת  במהלך  או  החידוש 
ל שוק,  בתנאי  תהיינה  האמורות  שההתקשרויות  ובלבד  עשויות  בחו"ל,  תהיינה  א 

רווחיות השותפות, רכושה או התחייבויותיה על  על    להשפיע באופן מהותי  ותהיינה 
 : וועדת התגמול והדירקטוריון אישרו זאת ם המפורטים להלןבסיס עיקרי התנאי

גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על   .א
ולתקו   50 למקרה  ארה"ב  דולר  הגנה  מיליון  הוצאות  בתוספת  הביטוח  פת 
תביעות המוגשות מחוץ  שפטית סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי  מ

בהתאם    -לישראל   האחריות,  לגבול  מעבר  סבירות  משפטית  הגנה  הוצאות 
 ;להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי

פרמי .ב העצמיגבולות  ההשתתפות  וגבולות  השנתית  הביטוח  עלית  ייקבעו  ידי  -ת 
לתנאי בהתאם  התגמול  הביטוח,   ועדת  פוליסת  רכישת  במועד  שישררו    השוק 

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

על   .ב תעלה  לא  הכללי  לשותף  ו/או  לשותפות  לתביעה  העצמית    100ההשתתפות 
 ;תהאלפי דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגש

 פי דולר ארה"ב; אל 95ל סך של שנתית לא תעלה עפרמיית הביטוח ה .ג

השותף   .ג.ד ו/או  השותפות  כנגד  שתוגשנה  תביעות  לכסות  תורחב  הביטוח  פוליסת 
שעניינן   בהם(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  כנגד  מתביעות  )להבדיל  הכללי 

ערך ניירות  חוקי  עם     (entity coverage for securities claims) הפרת  בקשר 
הערך ו/א  ניירות  בבורסה,  ההנסחרים  כנגד  כשותף  ו  תפקידו  בגין  הכללי  שותף 

זכותם של הדירקטורים   לפיהם  ביטוח  וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי  כללי, 
לזכות   קודמת  הפוליסה  פי  על  מהמבטח  שיפוי  לקבלת  המשרה  נושאי  ו/או 

 השותפות ו/או השותף הכללי;

את בתוקף תפקידיהם  ם של בעלי השליטה וז הפוליסה תכסה גם את אחריות .ד.ה
ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד    כדירקטורים 

שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה  
 בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין. 

על .ה.ו שתיערך  יכול  כאמור  עצמה -פוליסה  השותפות  על  ידי  תאגידי-ו/או  ם  ידי 
ע המוחזקים  לשותפות,  הכללי  -לקשורים  בשותף  השליטה  בעלי  במסגרת  (ידי 

 . פי דין-פוליסת קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על

השתתפות   -שונות   .7.4 לחג,  לשי  זכאי  יהיה  הכללי  ובשותף  בשותפות  משרה  נושא 
ספרות , למנוי לעיתונים ול בפעולות נופש ורווחה המקובלות בשותפות ובשותף הכללי

לעיסוקו, בהתאם  ולכיסוי    מקצועית  מקצועיות  לאגודות  חבר  דמי  לתשלום 
ובשותף  בשותפות  מקובל  שיהיה  כפי  שונות  להטבות  וכן  מקצועיות,  השתלמויות 

 הכללי מעת לעת. 

במקרה בו נושא המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי נותן שירותים לשותף הכללי   .7.5
( לשותפות  נו/או  חברת  באמצעות  חשבוניולמשל  הוצאות  תמורת  או  ואינו יהול  ת(, 

עובד השותף הכללי ו/או השותפות, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר  
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התגמול   מדיניות  והוראות  חודשיים  ניהול  לדמי  הקבועים  הרכיבים  יומרו  בסיס, 
ש יחול  שלא  ובלבד  המחויבים,  בשינויים  הניהול  לדמי  ביחס  בעלויות  יחולו  ינוי 

התקשרהשותף   בשל  השותפות  ו/או  בהשוואה הכללי  שירותים  נותן  עם  ות 
יבוצע   שירותים  לנותן  התשלום  עובד.  של  במעמד  היה  אילו  עמו  להתקשרות 
בחשבונית ויכיל בתוכו את שכר הבסיס ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות )למעט 

 החזר הוצאות(. תשלומים כאמור יהיו בתוספת  מע"מ. 

 מענק חתימה/שימור  .8

תהיועלו ולדירקטוריון  התגמול  משרה דת  לנושא  חתימה/שימור  מענק  לאשר  הסמכות  ה 
 משכורות חודשיות ברוטו.   3בהיקף שלא יעלה על  

בסעיף   המצוינות  התקרות  במסגרת  נכללים  אינם  החתימה/שימור  מענקי  כי,    6.3יובהר 
 חד פעמי וחריג. לעיל, וכי מדובר במענק 

 נה תנאי סיום כהו .9

 הודעה מוקדמת .9.1
בהתאם  מוקדמת  הודעה  לתקופת  זכאי  הכללי  ובשותף  בשותפות  משרה  נושא 
של   במקרה  רשאים,  יהיו  הכללי  והשותף  השותפות  האמור,  אף  על  הדין.  להוראות 

ובשותף הכללי, המכהן בתפקידו במשך תקופה ה על  נושא משרה בשותפות    3עולה 
 חודשים.   3קסימום של ת תקופת ההודעה המוקדמת עד למ שנים להאריך א

 
תקופת ההודעה המוקדמת לכל נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי תקבע על ידי  
משרה  נושא  אותו  עם  ההעסקה  הסכם  חתימת  טרם  הכללי  השותף  ויו״ר  מנכ״ל 

הדירקטורי  יו״ר  או  המנכ״ל  של  ובמקרה  לעיל,  לאמור  דירקטוריון  בכפוף  ע״י  ון 
 הכללי.  השותף

 
הכלל  והשותף  בתפקידו  השותפות  להמשיך  המשרה  מנושא  לדרוש  רשאים  יהיו  י 

ההודעה  תקופת  לתום  קודם  לסיימו  או  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך 
יובהר כי נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התשלום המגיע לו בגין תקופת    המוקדמת. 

 נאים נלווים(. ההודעה המוקדמת )שכר בסיס ות 

 גלותתקופת הסת .9.2
השות מנכ״ל  להמלצת  התגמול  בהתאם  לוועדת  הדירקטוריון,  יו״ר  ו/או  פות 

תהיה   המוסמכים(  האורגנים  לאישור  בכפוף  יו״ר  או  מנכ״ל  )ולגבי  ולדירקטוריון 
סמכות לאשר מענק הסתגלות לנושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי במועד סיום  

 ורות.  משכ  6שנים, בסכום של עד   3הכהונה, בעל ותק של מעל  
 

   מענק פרישה 9.3
התגמול  בהתא לוועדת  הדירקטוריון,  יו״ר  ו/או  השותפות  מנכ״ל  להמלצת  ם 

תהיה   המוסמכים(  האורגנים  לאישור  בכפוף  יו״ר  או  מנכ״ל  )ולגבי  ולדירקטוריון 
ותק של מעל   לנושא משרה בעל  ו/או    3סמכות לאשר מענק פרישה  שנים בשותפות 

 משכורות. 6בסכום של עד  הכללי במועד סיום הכהונה בשותף 
 

של  מענ שעזיבתו  בתנאי  להעניקם,  שיוחלט  ככל  משרה,  לנושא  יאושרו  הפרישה  קי 
כן,   כמו  פיטורין.  פיצויי  שלילת  המצדיקות  בנסיבות  כרוכה  אינה  המשרה  נושא 
סך  את  לקבוע  רשאי  התגמול,  ועדת  להמלצת  בכפוף  הכללי,  השותף  דירקטוריון 

רמטרים המפורטים מענק הפרישה עד לגבול המפורט דלעיל, והכל תוך התחשבות בפ
( תרומת נושא המשרה להשגת  2( ביצועי השותפות בתקופת סיום הכהונה; )1להלן: )

( ו3יעדי השותפות ולהשאת רווחיה;  ( משך  4)-( נסיבות הפרישה של נושא המשרה; 
 תקופת ההעסקה.

 פיצויי פיטורין .9.4
לפי תעשה הפרשה של פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי )

לעניין  לבחירתם  בהתאם  גמל  קופת  המנהלים/  ביטוח  הפנסיה/  לקרן  העניין( 
 פי חוק. -ההפרשות לביטוח פנסיוני על

  – מענק שנתי במזומן –תגמול משתנה במזומן  .10
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מדיניות התגמול של השותפות והשותף הכללי מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה   .10.1
בשותפות המשרה  נושאי  של  הכולל  התגמול  מושפע,    על  להיות  הכללי,  ובשותף 

מתוצאותיה העסקיות של השותפות, המבטאות את העמידה ביעדים האסטרטגיים  
ובשותף  בשותפות  משרה  נושא  כל  של  האישית  ומתרומתו  השותפות  של  השונים 

 הכללי להשגת יעדים אלו. 

יהיו   .10.2 הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  כי  ויוחלט  ככל  לעיל,  בהתאם לאמור 
ביעדי  זכאי עמידתם  בסיס  על  האמור  המענק  ייקבע  שנתי(,  )בונוס  שנתי  למענק  ם 

והשותף  השותפות  של  המשרה  נושאי  זו,  במסגרת  בפניהם.  שהוצבו  כפי  ביצוע, 
הכללי, לפי העניין, יהיו זכאים למענק שנתי )בונוס שנתי( בגין עמידה בבונוס מדיד  

 הלן.ובבונוס על בסיס שיקול דעת הדרג הממונה כמפורט ל

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי הדין, למרות האמור לעיל,    -  שיקול דעת  .10.3
זכאי למענק   יהיה  ובשותף הכללי  על  נושא משרה בשותפות  עולה  אינו  סכומו  אם 

על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה )קרי,   שלוש משכורות חודשיות בשנה, 
בתרו  בהתחשב  הממונה(,  הדרג  דעת  שיקול  פי  המשרה  על  נושא  של  מתו 

ובלבד שסך המענק בשיקול דעת בתוספת הבונוס המדיד    לשותפות ולשותף הכללי, 
יעלה על תקרת המענק המפורטת בסעיף   . דוגמא לשיקולים שיובאו  10.4בפועל לא 

קי החלטת  לקידום  המשרה  נושא  של  תרומתו  להיות  איכולה  קספלורציה דוח 
 1ברישיונות בהן שותפה )בהווה או בעתיד( השותפות. 

)במשכורות   .10.4 הכללי  ובשותף  בשותפות  משרה  נושא  לכל  השנתי  המענק  תקרת 
 חודשיות ברוטו(:

 

 דרגת נושא המשרה תקרת הבונוס  מתוכו בונוס מדיד:

 
משכורות  6 משכורות  6   יו"ר דירקטוריון    

 
משכורות  6 משכורות  8   **()*( )מנכ"ל   

 
משכורות  4 משכורות  6   נושאי משרה בכירים    

 
משכורות  3 משכורות  5   נושאי משרה נוספים   

או  הכללי  בשותף  המניות  בעלי  בין  שהינו  למנכ"ל  דעת  בשיקול  מענק  אישור   )*(
 של אחד מהם יחייב אישור אסיפה כללית נפרדת. קרוב 

השות תפרט  למנכ"ל,  במזומן  מענק  שיוענק  ככל  ב)**(  דוח פות  מסגרת 
היעדים   את  המענק  חלוקת  למועד  העוקב  הכספי  לדוח  יצורף  אשר  הדירקטוריון, 

 שנקבעו, תוך פירוט העמידה בכל אחד מן היעדים.

הבסיס לחישוב המענק השנתי המבוסס על יעדים מדידים לכל נושא   -   בונוס מדיד .10.5
בהמלצת    וריוןמשרה בשותפות ובשותף הכללי יקבע בתחילת כל שנה על ידי הדירקט 

היעדים  רשימת  מתוך  זאת  הבאה,  התקציב  שנת  עבור  התגמול  המפורטת    ועדת 
 : 2להלן 

)או   .10.5.1 השותפות  של  בנקאי  חוץ  או  בנקאי  חוב  של  גיוס  הון:  או  חוב  גיוס 
המוגבל  לשותף  הוניות  הנפקות  או  השותפות(  של  בת  חברות  באמצעות 

 . ש"חמ'   100  -בהיקף שלא יפחת מ

 
 להלן. 10.6לעניין זה ראו גם סעיף  יחס לנושא משרה הכפוף למנהל הכללי.ב  האמור בפסקה זו לא יחול 1
מענק  בסס את הזה לעניין התגמול המשתנה, בהתאם להוראות הדין, החובה ל 10.5יובהר כי על אף האמור בסעיף   2

על נושאי משרה הכפופים למנכ"ל. במקרה כאמור יחולו ההוראות הנוגעות לתקרת  על פי היעדים המדידים, לא תחול  
 להלן.  10.6לעניין זה ראו גם סעיף  .לעיל  10.4המענק בלבד כמפורט בסעיף 
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קבלת .10.5.2 השקעות/  נפט החלט  ביצוע  בנכס  השקעות  ביצוע  השקעה:  ת 
על   העולה  בסך  הבונוס  ישולם  בגינה  השנה  דולר    20במהלך  מיליוני 

 (  במהלך השנה בגינה ישולם הבונוס. 100%ארה"ב )במונחי  

: בתחילת כל שנה יקבע  עמידה בתנאי תכניות העבודה בנכסי השותפות .10.5.3
ועדת התגמול,   בן דרך לכל אאת המשקל שיינתן  הדירקטוריון, בהמלצת 

בתכניות העבודה שבנכסי השותפות השונים בהתחשב שנקבעו  בתכנית  
 .  העבודה לאותה שנה

ברישיונות: חתימה על הסכמי    Farm out / Farm inחתימה על הסכמי   .10.5.4
Farm in    מהרישיון    10%)כניסה לרישיונות חדשים( בשיעור העולה על

הסכמי   על  חתימה  חד  Farm inאו  לרישיונות  עם  שים(  )כניסה  יחד 
על   העולה  בשיעור  אסטרטגי  זר  על    5%תאגיד  חתימה  או  מהרישיון 

בשיעור   Farm outהסכמי   ברישיון(  אחזקה  בשיעור  ירידה  )יציאה/ 
על   הסכמי    20%העולה  על  חתימה  או  השינוי  ערב  האחזקה  משיעור 

Farm out    תאגיד עם  ברישיון(   אחזקה  בשיעור  ירידה  )יציאה/ 
 מהרישיון. 5%  לפחותאסטרטגי בשיעור של 

יחידת   .10.5.5 תשואת  שנה  שבסוף  ככל  השתתפות:  יחידת  במחיר  שינוי 
, מותנה באי קיומה של תוכנית  15%ההשתתפות השנתית אכן תעלה על  

יותאם   התשואה  )חישוב  הונית.  /  תגמול  זכויות   / דיבידנד  לחלוקת 
 (.  שינויים במבנה השותפות כמקובל

 משקל המדדים מתוך הבונוס המדיד .10.5.6
דים ייקבע מדי תחילת שנה, כאשר משקל כל מדד מסוים לא  ל המדמשק

, למעט מדד השינוי במחיר יחידת ההשתתפות, לגביו משקלו  20%  -יפחת מ
 .  20%לא יעלה על 

דעת .10.5.7 הדין,  -  שיקול  פי  על  הנדרשים  האישורים  לקבלת  אחד   בכפוף    כל 
והמנכ"ל יהיה זכאי למע   מיו"ר הדירקטוריון  נק  בשותפות ובשותף הכללי 

התגמול  -על לוועדת  השיקולים  פירוט  תוך  הממונה  הדרג  דעת  שיקול  פי 
של   תרומתו  להיות  יכולה  שיובאו  לשיקולים  דוגמא  יו"ר  והדירקטוריון. 

לקידום החלטת קידוח אקספלורציה ברישיונות בהן    הדירקטוריון/מנכ"ל
  25%שותפה )בהווה או בעתיד( השותפות מענק זה לא יעלה על הגבוה מבין 

או    תגמולמה הקבוע  המדיד    25%השנתי  שקיים(.  בפועל  מהבונוס  )ככל 
בלבד שסך המענק בשיקול דעת בתוספת הבונוס המדיד בפועל  לא יעלה  

 .10.4על תקרת המענק המפורטת בסעיף 

כללית  הו .10.5.8 נסיבות  לד   –ראה  על  בהתבסס  דעת  שיקול  יהיה  ירקטוריון 
בראיה   השותפות  תוצאות  על  בהתבסס  הדירקטוריון  ידי  על  שיקבעו 
את   להחזיר  ו/או  לקזז  ו/או  לבטל  ו/או  להפחית  להחליט  טווח,  ארוכת 

 סכומי המענקים שנקבעו בשנה כלשהי. 

י על  את המענק השנת  החובה לבסס  –  מענק שנתי לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל .10.6
בסעיף   כאמור  המדיד  הבונוס  לקביעת  היעדים  רשימת  נושאי    10.5פי  על  תחול  לא 

ועדת התגמול    משרה הכפופים למנכ"ל. לפי שיקול דעתו, באישור  המנכ"ל רשאי 
לגוב  עד  שנתי,  מענק  לאשר  הכללי,  השותף  הבונוס  ודירקטוריון  תקרת  ה 

בסעיף  )כמפו  ליעדים    10.4רט  בהתאם  שלא  לו  הכפופים  המשרה  לנושאי  לעיל( 
בשנה   המדידים,  תפקודו  ואופן  המשרה  נושא  ביצועי  את  הערכתו  פי  על  וזאת 

הוא   עליהם  לקידום התחומים  נושא המשרה  של  וכן את תרומתו  אמון  שחלפה 
תפקידו  מתוקף  בעלי  ומופקד  ואשר  למנכ"ל  הכפופים  משרה,  נושאי  לגבי   .

השליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי או קרוביהם, מתן המענק השנתי כאמור  
 פי כל דין.  -)ללא יעדים מדידים( כפוף לאישורים הנדרשים על 

 מענק חד פעמי  .11

 ם מיוחדים ויוצאי דופןמקרי  הדירקטוריון רשאי להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין .12.1
ישום פרויקט הנמצא בתכנית יהשקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בקידום ו (  1לקמן: )כד
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ביצוע אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת השותף הכללי  (2)העבודה;  
תגלית מסחרית בנכס נפט של השותפות. נושא  (  3)והשותפות ולקידום מטרותיהם;  

בהיקף שלא יעלה ו  ופת המדיניות, באופן חד פעמי בתק נק זההמשרה יהיה זכאי למע 
 .   משכורות חודשיות ברוטו 6על 

 ככל שישולם מענק חד פעמי הוא יהיה נפרד ואינו קשור למענק השנתי.  .12.2

 תגמול משתנה הוני  .12

מטרת הענקת תגמול הוני לנושאי משרה הינה ליצור אינטרסים משותפים לשותפות  .13.1
ולנ אחד  מצד  הכללי  ובשותולשותף  בשותפות  המשרה  המחזיקים  ושאי  הכללי  ף 

בניירות ערך של השותפות ו/או של השותף הכללי )לפי העניין( מצד שני. מתן תגמול 
הוני מהווה תמריץ חיובי לטווח ארוך עבור נושאי המשרה ותומך ביכולת השותפות  

 והשותף הכללי לתמרץ את מנהליהם הבכירים בתפקידם, לתקופה ארוכה.

תן תגמול הוני, יהיו רשאים, השותפות והשותף איית היתרונות הגלומים במ מתוך ר  .13.2
הכללי, להעניק לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, כולל הדירקטורים, תגמול  
הוני, כגון אופציות ליחידות השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תאגיד בת  

הה  יחידות  ביצועי  מבוסס  תשלום  של  אחר  סוג  ו/או  וכל  השותפות  של  שתתפות 
ריקורס  -יירות ערך של תאגיד בת )לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן, הלוואות נוןנ

ניירות  ו/או  של השותפות  יחידות השתתפות  רכישת  לצורך  להלוואה  ערבויות  ו/או 
ערך של תאגיד בת או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי השותפות כתשלום מבוסס 

אם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו  מניות, לפי העניין(, בהת  יחידות השתתפות ו/או 
מעת לעת. התגמול ההוני עשוי לכלול הסדרים נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות  
אחרים  ערך  ניירות  או  השתתפות  יחידות  בגין  הצבעה  ולזכויות  רווחים  לחלוקת 

ם, חלוקת ניירות  הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול ההוני בגין חלוקת רווחי
של הטבה, פיצול ואיחוד הון, הצעות בדרך של זכויות ומיזוגים ורכישות;   ערך בדרך

 רוב ראשון בהעברת ניירות ערך, בכפוף לתנאים המפורטים להלן: יזכות ס

לתכנית   .13.2.1 בהתאם  תעשה  הוניים  במכשירים  המסולק  הוני  תגמול  הענקת 
הרלוונטי.   הדין  הוראות  כל  בדרישות  הוני    בעת שתעמוד  תגמול  הענקת 

הנובע    המסולק הדילול  שיעור  גם  בחשבון  יילקח  הוניים  במכשירים 
מהקצאתם, כך שסך כל המכשירים ההוניים  אשר יונפקו לנושאי משרה לא  

מהונה המונפק של השותפות )בהנחת מימוש מלא של המכשירים    5%יעלה על  
 ההוניים הקיימים והמוצעים באותו המועד(. 

לק במכשירים הוניים ובין אם  ל תגמול הוני )בין אם מסותקופת ההבשלה ש .13.2.2
מסולק במזומן( )ככל שיוענק( לא תפחת משלוש שנים, ותתחיל בחלוף לפחות  

 שנה לאחר מועד ההענקה. 

או   .13.2.3 בשותפות  השליטה  בבעל  לשינוי  תביא  אשר  עסקה,  של  במקרה  זאת,  עם 
דירקטוריון  יבחן ה "(.  עסקת שינוי שליטה בשותף הכללי )להלן בסעיף זה: "

לנושא המשרה, תוך בחינת שיעור    האצה חלקית של  תגמול הוני שהוענק 
ההאצה בהמשך העסקת נושא המשרה בשותפות או בשותף הכללי, והכול  

 . בכפוף לתוכנית תגמול הונית שתאומץ 

בסעיף   .13.2.4 הקבועה  המשמעות  תהיה  שליטה"  "בעל  למונח  זה,  )נא(  65לעניין 
של כל הליך    ינוי שליטה" הינה התרחשותלפקודה; משמעות המונח  "עסקת ש

או אירוע או סדרה של הליכים או אירועים קשורים שתוצאתם שינוי שליטה  
( שלהלן:  האירועים  לרבות  בעקיפין(,  או  )במישרין  הכללי  מכירה,  1בשותף   )

( שליטה;  העברת  שמהווה  הכללי,  השותף  מניות  של  הקצאה  או  (  2העברה 
דומה   עסקה  או  מיזוג  של  לתוהליך  או  עם  הכללי  השותף  או  של  חברה  ך 

 שותפות אחרת.  

קביעת תנאים בעזיבת השותפות או השותף הכללי )עקב פיטורין, התפטרות,   .13.2.5
 עילה ומקרי מוות או נכות(. 
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הדירקטוריון  וועדת תגמול רשאים להחליט, על פי שיקול דעתם הבלעדי, כי   .13.2.6
יפורטו בהחלטה, מצדיקות האצה חלק ית של תקופת  נסיבות מסוימות אשר 

 פציות אשר טרם הבשילו.  ההבשלה של או

במכשירים   .13.2.7 המסולק  הוני  לתגמול  ההענקה(  )במועד  המרבי  ההוגן  השווי 
השווי   הערכת  משיטות  אחת  פי  על  יחיד,  משרה  לנושא  יוענק  אשר  הוניים  

 המקובלות בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה על:  

 

תקרת הבונוס )במונחי 
 דרגת נושא המשרה וטו( משכורת חודשית בר

משכורות 10  יו"ר דירקטוריון )*(    

משכורות  12  מנכ"ל  )*(   

משכורות  9  נושאי משרה בכירים    

משכורות  6  נושאי משרה נוספים   

בעלי   בין  שהינם  דירקטוריון  יו"ר  ו/או  למנכ"ל  הוני  מענק  אישור   )*(
סיפה  המניות בשותף הכללי או קרובו של אחד מהם יחייב אישור א

 כללית נפרדת. 

בדוחות    יובהר, רישום ההוצאה  לסכומי  עקבי  אינו בהכרח  זה  כי סכום 
 הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל. 

במידה שיוענק לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן, ההטבה המירבית   .13.2.8
( ממחיר  2)כלומר פי    100%שתנבע במועד המימוש מתגמול זה לא תעלה על  

 ורסה במועד ההענקה.  דת השתתפות של השותפות בביחי

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של השותפות, מחיר   .13.2.9
השותפות   יחידת  שער  של  )א( המחיר הממוצע  בין  הגבוה  לפי  יקבע  המימוש 

מעל מחיר    5%ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או )ב(    30בבורסה במהלך  
י בתום  השותפות  אישויחידת  למועד  שקדם  המסחר  ידי  ום  על  ההקצאה  ר 

 (."Spot"הדירקטוריון )

יותאמו   .13.2.10 מהמימוש  שתנבענה  ההשתתפות  יחידות  כמות  ו/או  המימוש  מחיר 
 לחלוקת דיבידנד / זכויות / שינויים במבנה השותפות כמקובל. 

 השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה .13

ף הכללי, לפי  להשיב לשותפות ו/או לשות  נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יידרש .14.1
העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו,  
והוצגו מחדש בדוחות   נתונים שהתבררו בדיעבד כמוטעים  ושולמו על בסיס  במידה 
הכספיים של השותפות או של השותף הכללי במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד 

 שלומים העודפים. תשלום הת

ב .14.2 אימוץ  מובהר  או  חשבונאית  מדיניות  משינוי  כתוצאה  מחדש  הצגה  כי  זאת, 
מנושא   עילה להשבת סכומים  לכשעצמם  יהוו  לא  מדיניות חשבונאית  של  לראשונה 

 המשרה כאמור לעיל. 

תוך   .14.3 דעתה  לשיקול  בהתאם  ההשבה  מנגנון  יישום  אופן  על  תחליט  התגמול  ועדת 
 הספציפי.    התחשבות בנסיבות המקרה

 י בתנאי כהונת נושאי משרה הכפופים למנכ"לשינוי לא מהות .14
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הדין,   להוראות  של  בכפוף  כהונה  בתנאי  מהותי  לא  שינוי  לאשר  רשאי  יהיה  המנכ"ל 
משרה   נושא  אותו  של  וההעסקה  הכהונה  שתנאי  ובלבד  אליו,  הכפוף  משרה  נושא 

 .תואמים את מדיניות התגמול 

 ם המשתנים היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבי .15

בין מרכיבי חבילת  בכדי להבטיח הל  בין כלל מרכיבי התגמול, להלן היחס האפשרי  ימה 
למרכיב   ביחס  ובשותף הכללי,  בשותפות  המשרה  נושאי  של  נתונה  לשנה  הכולל  התגמול 

 : שכר הבסיס
 

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי   –  יו״ר הדירקטוריון .15.1
על  יו"ר הדירקטור ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי    )בשנה  1.2יון לא יעלה  בה 

 (. 1.65יעמוד על 

לגבי מנכ"ל לא   –ל  מנכ" .15.2 לבין הרכיב הקבוע  בין הרכיבים המשתנים  היחס המירבי 
 (. 1.95)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על  1.5יעלה על 

בכירים .15.3 משרה  הרכיבי  –  נושאי  בין  המירבי  הקבהיחס  הרכיב  לבין  המשתנים  וע ם 
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס    1.15לגבי נושאי משרה בכירים לא יעלה על  

 (. 1.60המירבי יעמוד על  

נוספים .15.4 משרה  הקבוע   –  נושאי  הרכיב  לבין  המשתנים  הרכיבים  בין  המירבי  היחס 
י היחס  )בשנה בה ישולם מענק חד פעמ   0.85לגבי נושאי משרה נוספים לא יעלה על  

 (. 1.25המירבי יעמוד על  

עד   של  חריגה  כי  הנקובים    5%יובהר  לשיעורים  מתחת  או  מעל  )הפרש(  אחוז  יחידות 
 בטווחים הנ"ל )לכל בעל תפקיד( לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול. 

 גמול דירקטורים .16

לה על לא יע שכרם של חברי הדירקטוריון בשותף הכללי )שאינם יו"ר הדירקטוריון( .16.1
. 2000  -החברות )כללים בדבר גמול לדירקטור חיצוני(, תש״ס    הסכום הקבוע בתקנות

 הגמול שישולם יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת.

דירקטורים, אשר יועסקו גם כנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, ככל שיהיו, לא  .16.2
כד כהונתם  בגין  נפרד  ו/או  נוסף  לתשלום  זכאים  עליהם יהיו  ויחולו  ירקטורים 

 לעיל.   14עד   4ראות סעיפים הו

 לעיל תחולנה גם על הדירקטורים.  7.3הוראות סעיף  .16.3

 י שליטה בשותף הכללי תשלומים לבעל .17

ידי השותף הכללי למי  -ניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים עלמובהר, כי מדי
שלא  הכללי  לשותף  ידם  על  המוענקים  ייעוץ  שירותי  עבור  הכללי  בשותף  השליטה  מבעלי 

 במסגרת תפקידם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי.  

 נושאי משרה  מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול .18
 
 ת תגמול נושאי משרה על ידי הדירקטוריון ייעשה כמפורט להלן:תהליך אישור מדיניו  

אישור תגמול לנושאי המשרה כאמור, יהא בהתאם למדיניות התגמול, כפי שתאושר   .18.1
על ידי הדירקטוריון ולאחר המלצת ועדת התגמול; השותפות והשותף הכללי יפעלו  

 ת ועתידית שעניינה מדיניות התגמול. בכפוף לכל הוראת דין קיימ 

ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמול ועל יישומה ועל כל    .18.2
הפעולות הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל  

 מקרה של ספק לגבי אופן יישומה. 
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מדיני  .18.3 את  לעת  מעת  יבחנו  והדירקטוריון  התגמול  ככל ועדת  שנקבעה.  התגמול  ות 
 עדכון מדיניות התגמול, יבוצע העדכון על פי הוראות הדין. שיהא צורך ב

לצורך    .18.4 חיצוניים,  ביועצים  יסתייעו  התגמול  וועדת  לנכון, הדירקטוריון  שימצא  ככל 
 גיבוש/עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה. 

 
 

 



1 
 

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

 
 חלק ראשון   -כתב הצבעה 

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

 

  השותפותשם  .1
 . שותפות מוגבלת -רציו פטרוליום אנרגיה  

 
 סוג האסיפה .2

רציו  ידי  -של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על"(  האסיפה)"  מיוחדתושנתית  כללית  אסיפה  
"( והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף  הנאמן)"  בע"מאנרגיה  נאמנויות  פטרוליום  

 שותפות. מוגבל ב
 

 מועד האסיפה .3
   .14:00בשעה  ,24.2.2021 ,רביעייום 

 
 מקום כינוס האסיפה  .4

יוכלו לשמוע זה את זה  כל המשתתפים  דה טלפונית שבה  אמצעות שיחת ועיהאסיפה תתקיים ב
  .כן #ולאחר מ 08718 :גישה קוד  ;9180699-03טלפון:  הלן פרטי ההתקשרות:ל 1בו זמנית. 

ההשתתפו ביחידות  שהחזיק  מי  רק  כי  הקובע    לשת  יצוין,  במועד  להשתתף  רשהשותפות  אי 
 . באסיפה

 

 זה  כתב הצבעהאמצעות יע בלהצבשלגביהם ניתן  שעל סדר היום יםפירוט הנושא .5

 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של השותפות  - 1מס' החלטה  5.1
של    םיי מינו  אישור וקסלמן  משרד  מחדש  החשבון קסלמן    השותפות   של   יםמבקר ה  כרואי 

והסמכת דירקטוריון השותף    ,לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות
 .  םלקבוע את שכר  הכללי

 
   לטה המוצעתההח   נוסח

רואי משרד  את  מחדש  וקסלמן    "למנות  קסלמן  המבקר  ילרואהחשבון  של    יםהחשבון 
בתום שסיומה  לתקופה  את   השותפות  ולהסמיך  השותפות,  של  הבאה  השנתית  האסיפה 

 ."םהשותפות לקבוע את שכר  השותף הכללי שלדירקטוריון 
 

מס'   5.2 סעיף    -  2החלטה  בנוגע    3.7תיקון  התגמול  ונושאילמדיניות  דירקטורים   לביטוח 
 משרה

ולאור    על הקורונה  משבר  התמשכות  במשמעותיות  חיצוניות  תמורות  רקע    שניםשחלו 
בכלל,  ה הביטוח  בשוק  הפרמיות  אחרונות  של  הדרמטית  ההתייקרות  וסכומי  ובפרט 

, נושאי משרהבשוק הביטוח של פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ו ההשתתפות העצמית  
א לתקן  סעיף  מוצע  הכללי,    7.3ת  ובשותף  בשותפות  משרה  לנושאי  התגמול  למדיניות 

לפרק   ג'  כנספח  שפרסמה    10שצורפה  להשלמה  ב לתשקיף  )נושא    5.1.2017יום  השותפות 
אסמכתא  6.1.2017תאריך   )מס'  התג" )  (2017-01-003063(  הנוכחית מדיניות  בנושא  (  " מול 

ונושאי משרה , בהתאם לנוסח המצורף  "(הפוליסות)"   רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים 
 לדוח זימון האסיפה.   נספח א'כ

 
וההשתתפות   הפרמיה  סכומי  את  לקבוע  תוסמך  התגמול  ועדת  המוצע,  לתיקון  בהתאם 

כ  העצמית השוק  לתנאי  בהתאם  השותפות,  שתרכוש  רכישת  בפוליסות  במועד  שישררו  פי 
התייעצו  ולאחר  אחהפוליסות  ביטוח  בתחום  מומחה  יועץ  עם  ונושאי  ת  דירקטורים  ריות 

התגמול ומשרה,   במדיניות  שהוגדרו  כפי  בפוליסות  הביטוח  אחריות  לגבולות  בכפוף    זאת 
 . אשר יוותרו ללא שינוי הנוכחית

 
 . זימון האסיפה לדוח  2.3ף ראו סעי  לפרטים נוספים בדבר התיקון המוצע למדיניות התגמול

 
 נוסח ההחלטה המוצעת 

 

רשות    1 סגל  להודעת  מיום  בהתאם  ערך  באמצעי  .3.202016ניירות  כלליות  ואסיפות  דירקטוריון  ישיבות  ניהול  בנושא   ,
 . תקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונההתקשורת ב 



2 
 

סעיף   של  תיקון  לביטוח  ניות  למדי  7.3לאשר  פוליסות  רכישת  בנושא  הנוכחית  התגמול 
לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף    2.3דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בסעיף  

 . "לדוח זימון האסיפה נספח א'כ
 

 ל השותפותתנאי כהונה והעסקה של מנכ"עדכון אישור   - 3חלטה מס' ה 5.3
מר זכאי  לו  החודשי  לתשלום  עדכון  לאשר  כמנכ"ל    מוצע  המכהן  )טביבזדה(,  רפאל  איתי 

העיוכן    ,ותהשותפ שנתילהעניק  אפשרות  גון  כמפורט  מענק  והכל  זימון  ל  3.1בסעיף  ,  דוח 
 יפה.האס

 
   נוסח ההחלטה המוצעת

מענק  עניק  לה ות  אפשרעיגון הוכן  ותפות,  עדכון לתשלום החודשי לו זכאי מנכ"ל השלאשר  "
 ". 20.1.2021האסיפה הכללית מיום   מוןזי לדוח 3.1  בסעיףוהכל כמפורט , שנתי

 
 שותפותכתבי אופציה למנכ"ל ה  הקצאתר אישו  - 4החלטה מס'  5.4

תי רפאל  שותפות, מר אי למנכ"ל הלא סחירים  כתבי אופציה    277,370  הקצאת מוצע לאשר  
. לפרטים  תהשתתפו יחידת  למימוש ל זדה(, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן  )טביב

 פה. דוח זימון האסיל  3.2ראו סעיף 
 

   נוסח ההחלטה המוצעת
ה  הקצאת "לאשר   למנכ"ל  אופציה  בסעיף   שותפותכתבי  האסילדוח    3.2  כמפורט  פה  זימון 
 ". 20.1.2021מיום הכללית 

 
 תוהמוצע ותההחלטבנוסח המלא של המקום והשעות בהם ניתן לעיין  .6

ניירות ערך בתל  סה להבור האינטרנט של  אתר  המוצעת ב  ההמלא של ההחלט   ניתן לעיין בנוסח 
בע"מ   ההפצהבו(  www.maya.tase.co.il)אביב  ר  אתר  עשות  של    רך ניירות 

(www.magna.isa.gov.il  או ה(,  הלוי  רחוב  בלי,  שותף הכלבמשרדי  תל אביב85יהודה  בשעות  ,  , 
 האסיפה. כינוס  למועד עד  וזאת 03-5661284טלפון ב מראש טלפוני בתיאום ו  תדה המקובלוהעבו

 
 וםהי סדר לם שעושאינב ותהחלטהקבלת הרוב הדרוש ל .7

  יל גר  רובהינו    לעיל  5.1  ףהמפורט בסעיהמוצעת בנושא    ה הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלט 7.1
 . באסיפה יעוהצבהשתתפו ו  הןשבעלי תתפותההש מכלל קולות מחזיקי יחידות 

ההחלט  7.2 קבלת  לצורך  הדרוש  בסעיבנושא  צעת  המו  ההרוב  רוב   לעיל   5.2  ףהמפורט    הינו 
אחד   שהתקיים  ובלבד  באסיפה(  1)  מאלה:קולות,  הרוב  קולות  מכייכללו    במניין  לל  רוב 

מח יחידותזיקקולות  הכללי  ההשת  י  השותף  חברת  שאינם  בהצבעה  המשתתפים  או  תפות 
השליטה  בעלי   בעל  או  ב  ייןענ  בה  במנייהמדיניות  יקון תשור  איאישי  ה;  כלל  שן  ל  קולות 
יחידו בחשבון  מחזיקי  יובאו  לא  האמורים  ההשתתפות  הנמנ ת  )קולות  קולות    (2עים;  סך 

  , לא יעלה ( לעיל1)  פסקהב  ות האמוריםידות ההשתתפיקי יחהמתנגדים בהצבעה מקרב מחז
 . פותתת דות ההשיחיקי מחזי  לל זכויות ההצבעה שלעל שיעור של שני אחוזים מכ 

  לעיל   5.4  -ו  5.3פים  בסעי  יםהמפורט  םיהמוצעת בנושא  ההרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלט 7.3
קולות  הינו )ובלבד  ,  רוב  מאלה:  אחד  הכללית  יבמנ  (1שיתקיים  באסיפה  הרוב  קולות  ין 

המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף  יחידות השתתפות  ייכללו רוב מכלל קולות בעלי  
ן כלל הקולות של  י; במני החלטהבאישור ה  עניין אישי  בעליבה או    יטה ל השל או בעהכללי  
ההשתתפות  בעלי   בחשבו יחידות  יובאו  לא  )האמורים  הנמנעים;  קולות  קולות    ( 2ן  סך 

עלה על שיעור של שני  י( לא  1האמורים בפסקה )יחידות ההשתתפות  המתנגדים מקרב בעלי  
 . בשותפותאחוזים מכלל זכויות ההצבעה 

 
 נוספיםים פרט .8

יחי לגבי בעל  יהיה תוקף  יחידות אצל חבר  לכתב ההצבעה  בורסה ואותן  דות שלזכותו רשומות 
הי בין  נכללות  הרשומותיחידות  בעלי    חידות  הבמרשם  של  עלהיחידות  חברה    שותפות  שם 

"( רשוםלרישומים  לא  יחידות  בעלות  בעל  אישור  לו  צורף  אם  רק  לש"(,  נשלח  אם  ותפות  או 
ב בתקנאבעלות  אישור  )כהגדרתה  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  )הצבעה  מצעות  החברות  ות 

 "(.לקטרוניתמערכת ההצבעה הא)" 2005-בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו
 

בי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות,  יהיה תוקף לגלכתב ההצבעה  
 .תהתאגדו תעודת או וןדרכ , זהות תעודת צילום רק אם צורף לו

 
רשום במרשם בעלי היחידות הינו עד שש  ות היחידהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי 

, ולבעלי יחידות לא רשום  08:00שעה  עד ה  24.2.2021סיפה, קרי:  עות לפני מועד כינוס הא( ש6)

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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 . 10:00עד השעה   24.2.2021( שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 4הינו עד ארבע )
 

 רונית רכת ההצבעה האלקטהצבעה באמצעות מע .9
 מצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. י להצביע בא לא רשום רשא בעל יחידות 

 
כפי שפורסמה על  ת  צבעה האלקטרוניצביע במערכת ההת הזכאים להבעל יחידות המופיע ברשימ

בורסה   חבר  מידי  באמצעות  לשותפות  אותה  ולהעביר  הצבעתו  אופן  את  לציין  כת  רערשאי 
תאפשר החל ממועד  מערכת ההצבעה האלקטרונית ת  ית. ההצבעה באמצעותההצבעה האלקטרונ 

( שש  ועד  הרשימה  מסירת  כינוס6אישור  מועד  לפני  שעות  הכל  (  )" האסיפה  לת  נעי  מועדלית 
המערכת.מערכתה נעילת  למועד  עד  לביטול  או  לשינוי  ניתנת  ותהיה    הצבעה ה  מערכת  "(, 
 . 08:00בשעה  24.2.2021קרי,  .יפההאס כינוס מועד  לפני   שעות 6 תינעל  אלקטרוניתה
 

  והודעות עמדה כתבי ההצבעה מען למסירת  .10
ההצבעה   עמדה  כתבי  נצילשותפות    יומצאווהודעות  זאב  -  גהלידי  ד"ר  משר  משרד  ד הולנדר, 
שב דין,  רוטשילד  עורכי  אביב,  ,49שד'  ברפמן    תל  איתי  עו"ד  של    -לידי  החיצוני  היועמ"ש 

ב03-5665015קס  פ  03-5665005טלפון    ,השותפות אלבאמצעות   או ביד מסירה,  קטרוני  דואר 
ilitay@holender.co. רשום דואר צעותבאמ או.   

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

 העמדה
יהיה ע  המועד האחרון להמצאת )הודעות עמדה    י מועד האסיפה, קרי עד נ( ימים לפ10ד עשרה 

מדה  להודעות ע  יון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו. דירקטור 14.2.2021  ,'איום  
 . 19.2.2021  ,ו' ד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום( ימים לפני מוע 5עד חמישה )

 
 והודעות העמדה  ההצבעהכתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי  .12

 www.magna.isa.gov.ilתר ההפצה של רשות ניירות ערך: בא 
 www.tase.co.ilלניירות ערך בתל אביב בע"מ: של הבורסה באתר האינטרנט  

 
 קבלת אישור בעלות .13

לקבל את אישוררשום    לאיחידות  בעל   הוא מחזיק  הבעלות    זכאי  מחבר הבורסה שבאמצעותו 
ההשתתפותת  א בסניףיחידות  חבר  ,  זאת  של  ביקש  אם  בדואר,  או  לע.  הבורסה  זה  בקשה  ניין 

 .נתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויםתי
 

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

 
 כתב הצבעה מחבר הבורסה קבלת .14

  קישורית לנוסח כתב ההצבעה י, בלא תמורה,  זכאי לקבל בדואר אלקטרונ   בעל יחידות לא רשום 
עמדהוהודעו בא ת  ההפצה,,  ביחידות    תר  מחזיק  הוא  שבאמצעותו  הבורסה  חבר  מאת 

או שהוא מעוניין לקבל    ך,מעוניין בכלחבר הבורסה כי אין הוא    הודיעההשתתפות, אלא אם כן  
 .את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום

 

 כתבי ההצבעה עיון ב .15
ים או יותר מסך כל  ( אחוז 5ה )בשיעור המהווה חמיש יחידותהמחזיק   ,אחד או יותרידות, בעל יח

  דוח היינו )נכון למועד פרסום  פות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן,  יבאס זכויות ההצבעה  
ת ההצבעה  ן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויו , וכיחידות השתתפות  11,241,208זה(  

ון למועד פרסום  היינו )נכ, בשותף הכלליהשליטה   י בעלהשותף הכללי ובידי שאינן מוחזקות בידי  
הצבעה   השתתפות  10,044,955זה(  כתב  במשרד יחידות  לעיין  זכאי  של    ה,  ,  השותפותהרשום 

 . לשותפותצבעה שהגיעו , בכתבי הההמקובלות  העבודה בשעות
 

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

 . הצבעהה
 

  ן זיקהציו .17
ולתיאור מהות  קה,  של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיהשני    בחלק

מן  ת כי בעל יחידות שלא יס . מובהר בזאעל פי החוק  , ככל שנדרש לסמן זיקה הזיקה הרלוונטית
לא או  כאמור  במנ   זיקה  הצבעתו  תבוא  לא  הזיקה,  מהות  את  הקולותיתיאר  אותה    ין  לעניין 

mailto:itay@holender.co.il
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי  על פי החוק.    ן זיקהכל שנדרש לסמ החלטה כ
כת של  השני  בחלק  מוקצה  מוסדיים,  וגופים  בכירה  סמשרה  לסימון  מקום  ההצבעה  יווג  ב 

 .המשתתף בהצבעה
 

 ודעות עמדה ינויים בסדר היום והש .18
לרבות  היום,  סדר  לטה שעל  הח ייתכן שיהיו שינויים ב  זה,  ין כי לאחר פרסום כתב ההצבעהיצו

היום,   לסדר  נושא  הוכן  הוספת  להתפרסם  כאמור  עשויות  שינויים  שיבוצעו  ככל  עמדה.  ודעות 
של רשות    אתר ההפצהבדיווחי השותפות שב  בהםעמדה, ניתן יהיה לעיין  ו/או יפורסמו הודעות  

ערך:  נ אביב:  הבורס  ואתר  .gov.ilwww.magna.isaיירות  בתל  ערך  לניירות  ה 
www.maya.tase.co.il  . 
מתוקן, הצבעה  שינו   כתב  בעקבות  שיידרש  באתר ככל  יפורסם  היום,  סדר  של  בהחלטות    יים 

  רטיםה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפוההפצ
לתק5בתקנה   החברות  ב  ציבורית)נות  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה    הודעה 

 .2000-תש"ס, ה(והוספת נושא לסדר היום
 

 כתב הצבעה  לביטו .19
כללית, לפנות למשרדה הרשום של  שעות לפני מועד כינוס האסיפה ה  24רשאי, עד  יחידות  בעל  

דעתוהשותפות   להנחת  זהותו  את  שהוכיח  ה  ולאחר  מזכיר  אחרשותפותשל  עובד  או  שמונה    , 
 .לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

 
 
  

  ם ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב כל נושא שעל סדר היו  י אופן הצבעתו לגב  בעל יחידות יציין את 
 ה בחלקו השני של כתב ההצבעה.הצבעה ז

http://www.magna.isa.gov.ilו/
http://www.maya.tase.co.il/
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 חלק שני   -כתב הצבעה 
 
 

 ותפות מוגבלת ש -ה י טרוליום אנרגרציו פ : השותפותשם 
 

ההצבעה(  השותפותמען   כתבי  ומשלוח  ל:  )למסירה  יישלחו  ההצבעה  הוכתבי  זאב  ד"ר  לנדר,  משרדי 
,  ש החיצוני של השותפות היועמ" -לידי עו"ד איתי ברפמן  תל אביב, , 49שד' רוטשילד דין, שב משרד עורכי 

דואר או ביד , במסירה03-5665015פקס    03-5665005טלפון    itay@holender.co.ilוני  אלקטר  באמצעות 
   .דואר רשום באמצעות או
 

 268411055 :השותפותמספר 
 

ועידה טלפונית שבה כל המשתתפים  אמצעות שיחב,  0014:בשעה  ,  24.2.2021  :אסיפהה  קוםומ  מועד ת 
זמנית.   בו  זה  את  זה  לשמוע  פליוכלו  ההתקשרות:הלן    08718  :גישה  קוד  ;03-9180699טלפון:    רטי 

 .כן #ולאחר מ
 

 . וחדת של בעלי יחידותימושנתית  כללית  ה : אסיפ סוג האסיפה
 

   .בע"מ בתל אביבה לניירות ערך בבורס  , בתום יום המסחר202128.1.,  רביעי יום  :עהקוב  המועד
 
 

 היחידות פרטי בעל 
 

 _________________ _________________ :היחידותשם בעל 
 

 מס' זהות: 
 

 __________________________________ 
 

יחידות    מספר 
 : השתתפות

 
_____ _ ___________________________ _ 

 
 
 

   –תעודת זהות ישראלית   ותהיחידאם אין לבעל  
 

 

 ________________________________ __ דרכון:  מס'
 

 _________________ _________________ המדינה שבה הוצא: 
 

 __________________________________  בתוקף עד: 
 
 

  –הוא תאגיד  דותהיחיאם בעל 
 

 

 _________________ _________________  : מס' תאגיד
 

 __________ ________________________ : מדינת ההתאגדות
 

 סיווג משתתף באסיפה 

 : הנךנא ציין האם  

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

  "מוסדי בתקנה  משקיע  כהגדרתו  שירותי  1"  על  הפיקוח  גמל(    ם לתקנות  )קופות  פיננסיים 
משותפות  ן להשקעות  , וכן מנהל קר2009-ללית(, התשס"ט חברה מנהלת באסיפה כות  פ)השתת

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

  "1968-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה . 
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 חלטות שעל סדר היום בה  אופן ההצבעה
 

 
בעל  אתה  האם:  4-ו  3, 2החלטות ן לעניי 2אופן ההצבעה  סדר היום   למספר הנושא ע

או נושא   החלטה ין אישי ב עני בעל  ,שליטה
 ? 3שרה בכירה מ

 לא כן*  נמנע  נגד בעד
מבקרים  מינוי    -  1מס'    החלטה חשבון  רואי  של  מחדש 

 עיל(  ל 5.1ף בסעי)כמפורט 
     

מס'   סעיף  את    לאשר   -  2החלטה  למדיניות    7.3תיקון 
)כמפורט  ם ונושאי משרה  התגמול בנוגע לביטוח דירקטורי 

 לעיל( 5.2בסעיף 

     

עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של  לאשר    -  3החלטה מס'  
מר  מנכ השותפות  )טביבזדה("ל  רפאל  )כמפורט    איתי 

 לעיל( 5.3בסעיף 

     

מס'   אופ   277,370הקצאת  לאשר    -  4החלטה  ציה  כתבי 
  "ל השותפות מר איתי רפאל )טביבזדה( מנכירים לבלתי סח

ליחידוה למימוש  השתתפותניתנים  בסע  ת    5.4יף  )כמפורט 
 לעיל(

     

 
 
 :  (ככל שרלוונטי) פירוט בדבר זיקה* 
 

____________ ________________ _____________________________________________
_____ __________________________________________________________ __________

____________________________________________________ _ ____________________
_______ __________________________________________________________ ________ 

 
 

 הערות בהתאם לתקנות 
 

רק  כתב הצבעה זה תקף    -  א לפקודת השותפויות(65)לפי סעיף    באמצעות חבר בורסההמחזיקים    ותד יחילבעלי  
 .האלקטרונית  המערכת  באמצעות אהי   ההצבעה שבהם במקרים, למעט  אישור בעלות ףבצירו

 
  זהות דת  כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעו  -  השותפותשל    ת היחידובעלי    הרשומים במרשם  יחידותלבעלי  

 תעודת התאגדות.או  דרכוןאו 
 

 
 

 ____________       ______________ 
 חתימה                 תאריך 

 

 

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  2
 עתו לא תבוא במניין.  הצב ,שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרטיחידות בעל   3


