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

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה , "(פקודת השותפויות)להלן: " 1975-חדש[, התשל"ה
-מודיעיןידי -שהונפקו על "(היחידות"להלן: )של מחזיקי יחידות ההשתתפות  מיוחדתכללית 
( והמקנות זכות השתתפות בהתאמה "הנאמן"" והאסיפהלהלן: "נאמנויות בע"מ ) אנרגיה

 ן:מ"( כדלקהשותפות)להלן: " שותפות מוגבלת -אנרגיה -מודיעיןבבזכויות הנאמן כשותף מוגבל 
 
 מקום האסיפה ומועדה .1

 
תל אביב, , 3מרכז עזריאלי , ב11:00בשעה  2018, אוגוסטב 19, א'ביום האסיפה תתקיים 

 .1, חדר ישיבות 44, קומה מגדל משולש
 

 סדר יום האסיפה  .2
 

 אישור מינויו מחדש של מר יהושע אברמוביץ כדח"צ – 1החלטה מס'  .2.1
 חיצוני בדירקטוריון כדירקטור יהושע אברמוביץו מחדש של מר מינוימוצע לאשר את 

 .19.8.2018מיום  שלוש שנים, החל בתנוספת כהונה  בשותפות לתקופת הכללי השותף
 

מר  של מחדש מינויולאשר את " :("1 מס' החלטהלהלן: ")נוסח ההחלטה המוצעת 
 בשותפות לתקופת הכללי השותף חיצוני בדירקטוריון כדירקטור יהושע אברמוביץ

 ".19.8.2018ל מיום שנים, הח שלוש בתנוספת  כהונה
 

יהושע מר , , בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסרהכללי השותף דירקטוריוןלהערכת   
בתקנות החברות  זה מונח חשבונאית ופיננסית, כהגדרתמומחיות בעל  הינואברמוביץ 

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

 
זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום ימשיך להיות יהושע אברמוביץ מר 

כללים בדבר גמול והוצאות ) לתקנות החברות רביעיתההקבוע בתוספת  מירביה
כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות , 2000-, תש"ס(לדירקטור חיצוני

לשיפוי ולפטור , כפי שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות
 .אות הדין והסכם השותפותוהכל בהתאם להור, מאחריות כפי שנהוג בשותפות

 
)א( 241 -)ב( ו224פים סעי להוראות בהתאם , כנדרשיהושע אברמוביץמר  הצהרתו של

 זה. לדוח א' נספחכ מצורפת החברות לחוק
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( לתקנות דוחות מידיים, 10ב)א()36ביחס למר יהושע אברמוביץ בהתאם לתקנה  פרטיםל

בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי של השותפות לשנת  26תקנה  ראו 
 "(.הדוח התקופתי)להלן: " (2018-01-026506)אסמכתא  20.3.2018שפורסם ביום  2017

 
 כדח"צית נחמה ציביןגב'  ה מחדש שלמינויאישור  - 2החלטה מס'  .2.2

 חיצונית בדירקטוריון כדירקטורית נחמה ציביןגב'  שלמחדש  מינויהמוצע לאשר את 
 .19.8.2018ל מיום שנים, הח שלוש בתנוספת  כהונה בשותפות לתקופת הכללי השותף

 
גב'  של מחדש המינוילאשר את " :("2 החלטה מס'להלן: ")נוסח ההחלטה המוצעת 

 כהונה בשותפות לתקופת הכללי השותף חיצונית בדירקטוריון כדירקטורית נחמה ציבין
 ".819.8.201ל מיום שנים, הח שלוש בתנוספת 

 
נחמה , גב' , בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסרההכללי השותף דירקטוריוןלהערכת   

 בתקנות הכשירות. זה מונח , כהגדרתכשירות מקצועיתבעלת  הינה ציבין
 

לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים  תזכאיתמשיך להיות  נחמה ציביןגב' 
כללים בדבר גמול ) לתקנות החברות השניה והשלישיתהמופיעים בתוספת המירביים 

כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של , 2000-, תש"ס(והוצאות לדירקטור חיצוני
, השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות

בהתאם להוראות הדין והסכם והכל , לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג בשותפות
 .השותפות

 
 -)ב( ו224פים סעי להוראות להוראות בהתאם , כנדרשנחמה ציביןגב'  הצהרתה של

 זה. לדוח ב' כנספח החברות, מצורפת לחוק)א( 241
 

 ( לתקנות דוחות מידיים, ראו 10ב)א()36ביחס לגב' נחמה ציבין בהתאם לתקנה  פרטיםל
 .בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי 26תקנה 

 
 כמפקח של השותפותרו"ח שמעון אבנעים מחדש של  ומינוי אישור - 3החלטה מס'  .2.3

לתקופת כהונה  ,כמפקח לשותפותשמעון אבנעים רו"ח של ו מחדש מינוימוצע לאשר את 
יהיה זכאי לקבל מתוך כי המפקח ולאשר  19.8.2018יום בת שלוש שנים, החל מנוספת 

, כאשר דולר ארה"ב לחודש )בתוספת מע"מ( 1,500 -נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל
ויהיו כפי שתנאי כהונתו יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי 

והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה ובהתאם למפורט בהסכם הנאמנות אשר נוסחו 
  (.2012-01-199764 )אסמכתא 1.8.2012יום צורף לדוח מיידי מ

 
, 19.8.2015. ביום 30.10.2011החל מיום  של השותפותרו"ח שמעון אבנעים מכהן כמפקח 

, אישרה 2015-( התשע"ה5נוכח כניסתו לתוקף של תיקון פקודת השותפויות )מס' 
לתקופת כהונה נוספת בת  האסיפה הכללית של השותפות את מינויו של מר אבנעים

 .19.8.2018שלוש שנים אשר תסתיים ביום 
 

רו"ח של ו מחדש מינוילאשר את " :("3 החלטה מס'להלן: ")נוסח ההחלטה המוצעת 
יום בת שלוש שנים, החל מנוספת לתקופת כהונה  ,כמפקח לשותפותשמעון אבנעים 

יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה כי המפקח ולאשר  19.8.2018
, כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של דולר ארה"ב לחודש )בתוספת מע"מ( 1,500 -ל

ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד המפקח יוותרו ללא שינוי 
 אישור האסיפה".

 
 השותפויות לפקודת כ65 סעיף להוראות בהתאםשמעון אבנעים הצהרותו של רו"ח 

 זה. לדוח 'גכנספח  החברות מצורפות לחוק ב224 ולסעיף
 

 השותף הכללי, ביחס לרו"ח שמעון אבנעים: ידיעת פרטים, למיטב להלן
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 שמעון אבנעים שם
 012307823 מספר זיהוי

 25.6.1967 תאריך לידה
 , תל אביב1רחוב נירים  מען להמצאת כתבי בי דין

 ישראלית נתינות 
 .תואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות והתמחות משנית במימוןרואה חשבון.  השכלה

 .בוגר בהצטיינות קורס מפקחים של מס הכנסה
ניסיון בחמש השנים 

 האחרונות
 .ופטרוטקס , רציו פטרוליום אנרגיה,(1992מפקח בשותפויות המוגבלות רציו חיפושי נפט )

 חוב.נאמן בהנפקות של אגרות 
 נאמן בהנפקות כתבי אופציה לעובדים.

 בעלים של משרד לראיית חשבון וביקורת.

 
 משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת התקשרותאישור  – 4החלטה מס'  .2.4

 מסגרת כעסקת
 דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסתשותפות ה התקשרות אישורמוצע לאשר את   

 שנים שלוש על במצטבר תעלינה שלא ביטוח תקופות למספר, לעת מעת, משרה ונושאי
 תבוטח שבמסגרתן( 18.7.2018 ביוםתסתיים  אשר) הנוכחית הפוליסה תקופת מתום

בשותף הכללי ו/או  לעת מעת יכהנו ואשר המכהנים, משרה ונושאי דירקטורים אחריות
 נחשבים קרוביהםו/או  שהם משרה נושאי לרבותהם, בחברות בנות שלבשותפות ו/או 

 ענין כאמור שליטה כבעל שנחשב שלמיבשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או  שליטה כבעלי
 פוליסה הארכת של בדרך גם שתיעשה יכול כאמור התקשרות כאשר, במינויים אישי

 עיקרי בסיס על תהיה התקשרות שכל ובלבד, בתנאיה שינוי תוך, סיום בפני שעומדת
השותף הכללי  דירקטוריון ידי על שנקבעו מהתנאים יחרגו שלא ובתנאים ההתקשרות

 השותפות: של התגמול במדיניותעו קבי אשר ומהתנאים להלן מפורטכ
 

למקרה ולתקופת  ארה"ב דולר מיליון 50 עד המבטח/ים יהיו אחריות גבולות .א
משפט סבירות לתביעות, וזאת  בגין הוצאות אחריות גבול ביטוח שנתית, בצירוף

 האמור. האחריות לגבול מעבר
 

השותף  חבות בגין ביטוח גם שתכלול יכול כאמור שתירכש עתידית פוליסה כל .ב
הכללי בתפקידו כשותף כללי בשותפות וכן תביעות אזרחיות לפי דיני ניירות ערך 

(. לנושאי המשרה תהא entity cover for securities claimכנגד השותפות עצמה )
בתביעות המוגשות גם כנגד השותף הכללי  זכות קדימה בקבלת תגמולי ביטוח

 והשותפות.

 

 ארה"ב. אלפי דולר 150של  סך על יעלה לא העצמית ההשתתפות סכום .ג
 

 ארה"ב. אלפי דולר 70של  סך על יעלה לא השנתית הפרמיה סכום .ד
 
בגין המבוטחים אם תידרש הרחבה של הפוליסה כך שתכלול גם כיסוי אחריות  .ה

תהיה השותפות רשאית לעשות כן ובלבד שהפרמיה בגין הנפקה של ניירות ערך, 
 .מהפרמיה השנתית באותה עת 40% ההרחבה לא תעלה על שיעור של

 

ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי יאשרו שהתקשרות בעסקת הביטוח  .ו
 נעשתה בתנאי שוק.

 
 תורחב לכלול גם את הדירקטורים ונושאי המשרה של השותף המוגבלכאמור פוליסה 

 .וכן את המפקח, כמבוטחים
 

לתקנות החברות  1 בסעיף כהגדרתה"עסקת מסגרת"  בדבר החלטה תהווה זו החלטה
 כל, בהתאם"(. ההקלות תקנות: "להלן) 2000-(, התש"סענין בעלי עם בעסקאות הקלות)

 הנוספות ביטוח תקופות( 2) שתי במהלך חידושה או כאמור ביטוח פוליסת של רכישה
 שוועדת ובלבדיחידות השתתפות של השותפות  בעלי אסיפת של נוסף לאישור יובא לא

 את כתואמים העסקאות משתי אחת כל תנאי את תאשרהשותף הכללי  של התגמול
ג. 1 לסעיף בהתאם התנגדות בחברה תתקבל ולא לעיל כאמור המסגרת עסקת תנאי

 .ההקלות לתקנות
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שותפות ה התקשרות"לאשר את  :("4 החלטה מס'להלן: ")נוסח ההחלטה המוצעת 
 ביטוח תקופות למספר, לעת מעת, משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת

תסתיים  אשר) הנוכחית הפוליסה תקופת מתום שנים שלוש על במצטבר תעלינה שלא
 ואשר משרה, המכהנים אחריות דירקטורים ונושאי תבוטח שבמסגרתן( 18.7.2018ביום 
 נושאי לרבותהם, בחברות בנות שלבשותפות ו/או בשותף הכללי ו/או  לעת מעת יכהנו

בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או  שליטה כבעלי נחשבים קרוביהםו/או  שהם משרה
 יכול כאמור התקשרות כאשר, במינויים אישי ענין כאמור שליטה כבעל שנחשב שלמי

 ובלבד, בתנאיה שינוי תוך, סיום בפני שעומדת פוליסה הארכת של בדרך גם שתיעשה
 מהתנאים יחרגו שלא ובתנאים ההתקשרות עיקרי בסיס על תהיה התקשרות שכל

 אשר ומהתנאיםבזימון האסיפה  מפורטהשותף הכללי כ דירקטוריון ידי על שנקבעו
 בדבר החלטה תהווה זו החלטה .השותפות של התגמול במדיניות)ככל שייקבעו(  קבעוי

(, ענין בעלי עם בעסקאות הקלותלתקנות החברות ) 1 בסעיף כהגדרתה"עסקת מסגרת" 
 ."2000-התש"ס

 
 חיתום אפסילוןדיסקונט חיתום והתקשרות עם  – 5מס' החלטה  .2.5

 חיתום בע"מ קפיטל דיסקונטכל אחת מעם ת מסגרת אולשותפות להתקשר בעסקלאשר 
השליטה בשותף חברה בשליטת מר יצחק סולטן, שהינו אחד מבעלי "(, דיסקונט)להלן: "

 ן של ה בעקיפיבשליטחברה "(, אפסילוןבע"מ )להלן: "אפסילון חיתום והנפקות , והכללי
, מבעלי השליטה "(אי די בי פתוחבע"מ )להלן: " פתוחחברה לאי די בי ב בעל השליטה

השותפות תהא רשאית  ןעל פיה, "(עסקת המסגרת)להלן: " בשותף הכללי בשותפות
כחתם  נהאפסילון על מנת שתשמשדיסקונט ו/או של  ןלשכור מעת לעת את שירותיה

, פרטיים )ככל של השותפותגיוסי הון ב ו/או ביחד עם אחרים, ן, בעצממפיץכו/או 
, ובלבד שתנאי של השותפותמדף  פיתשקיתשקיפים ו/או פי -על שיותרו( ו/או
יהיו מבוססים על הפרמטרים אפסילון דיסקונט ו/או בין השותפות וההתקשרות 

שלוש שנים,  עסקת המסגרת כאמור תהא תקפה לתקופה שלכמפורט להלן.  םהמצטברי
 .שתחילתה ביום אישור האסיפה

 
"לאשר לשותפות להתקשר מעת לעת  :("5 החלטה מס'להלן: ")נוסח ההחלטה המוצעת 

"( ואפסילון חיתום דיסקונט)להלן: " חיתום בע"מ קפיטל דיסקונטכל אחת מעם 
מפיץ ככחתם ו/או  נהבהסכמים על פיהם תשמש"(, אפסילוןבע"מ )להלן: "והנפקות 

מדף  פיתשקיתשקיפים ו/או פי -על , פרטיים )ככל שיותרו( ו/אושל השותפותגיוסי הון ב
 , ובלבד שתנאי ההתקשרות יהיו מבוססים על הפרמטרים המצטבריםשל השותפות

 הבאים: 

 
ככל שבגיוס ההון של השותפות ישתתפו חתמים ו/או מפיצים נוספים, לא יהיו  (א)

אפסילון טובים יותר מתנאי ההתקשרות, בגין דיסקונט ותנאי ההתקשרות עם 
 אותם שירותים, עם החתמים ו/או המפיצים הנוספים כאמור.

 
שנגבו בכלל גיוסי ההון בהן העמלות משוקלל של עמלות יקבע לפי ממוצע סך ה (ב)

בשמונה  בתחום חיפושי הנפט והגז , לפי הענין,אפסילוןדיסקונט ו/או שתתפה ה
עשרה החודשים שקדמו לגיוס האמור, לתאגידים אשר שווי השוק שלהם במועד 

. "(דומים תאגידיםבמועד גיוס ההון )" השותפותגיוס ההון דומה לשווי השוק של 
, שנגבתה העמלה שיעור בצד ההנפקה גודל את בחשבון יביא המשוקלל הממוצע

 עם , לפי הענין,אפסילון ו דיסקונט ו/אוהתקשר בהםהון  בגיוסיובלבד שמדובר 
 .שלישיים צדדים

 
, שווי שוק דומה הינו שווי שוק שערכו בין מחצית משווי השוק של זה לעניין סעיף

במועד גיוס השותפות במועד גיוס ההון לבין פי שתיים משווי השוק של השותפות 
 50נסחרת לפי שווי שוק של השותפות אם במועד גיוס ההון  –. לדוגמא ההון

אזי תאגידים בתחום חיפושי הנפט והגז שבמועד גיוס ההון שלהם ₪, מיליון 
 יהוו את קבוצת הייחוס. ₪, מיליוני  25-100נסחרו בשווי שוק של 

 

המפקח שהעמלות ושל של השותף הכללי ועדת הביקורת יתקבל אישור של  (ג)
 .ביחס לתאגידים דומים עו הינם במחירי ותנאי שוקשנקב
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תחשב "עסקה חריגה" כהגדרתה אפסילון דיסקונט ו/או ככל שההתקשרות עם  (ד)
, היא תאושר בהתאם לתקנות החברות )הקלות 1999-בחוק החברות, התשנ"ט

 .2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס

 

ו ועדת חמש יפעלמ נמוךומספר ההנפקות לייחוס כאמור בסעיף )א( לעיל  היה (ה)
בלתי תלוי,  המפקח לקבלת חוות דעת מומחההביקורת של השותף הכללי ו

, ביחס לעמלות הנהוגות והמקובלות להנפקות של שוק ההוןהמתמחה בתחום 
תאגידים דומים כאמור. המומחה ייבחר על ידי ועדת הביקורת והמפקח והם 

 יאשרו גם את שכר טרחתו. 
 

או בדוח ההצעה הפרטית, לפי הענין, מדף הדוח הצעת או בפירוט העמלות ייכלל בתשקיף 
השותפות ככל שתתקבל חוות דעת מומחה כאמור,  על פיו ייעשה גיוס ההון, כמקובל.

תפרסם את חוות הדעת וכן תציין את הרציונל בגיבוש המתווה המוצע, במסגרת הדוח 
 המיידי. 
 

הא תקף לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום אישור אישור ההתקשרות כאמור י 
 ."האסיפה

 
 העיקריים: ןשלבעל השליטה עניין אישי בה ותנאיה ותתיאור תמציתי של ההחלט .3
 

מסגרת,  כעסקת משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת אישור התקשרות .3.1
 לעיל. 4כמפורט בהחלטה מס' 

 

 לעיל. 5אישור התקשרות עם דיסקונט ואפסילון, כמפורט בהחלטה מס'  .3.2
 

  5 -ו 4בעלי השליטה שיש להם ענין אישי בהחלטות  .4
 

( בע"מ, השותף הכללי, הנחשבת מכוח תפקידה כשותף כללי 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין .4.1
של מהון היחידות המונפק  3.27% -כבעלת השליטה בשותפות. השותף הכללי מחזיק כ

 השותפות ומזכויות ההצבעה בה.
 

 10.7% -מר צחי סולטן, דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי. מר סולטן מחזיק כ
 מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.

 
 -מחזיקה כ אי די בי פתוח. , מבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפותאי די בי פתוח

 של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.  מהון היחידות המונפק 18.08%
 

 מהות הענין האישי .4.2
 4החלטה מס' 

ייהנה מן הטעם שהוא  4מס'  הלהיות עניין אישי בהחלט עשוילשותף הכללי 
 .מההתקשרות האמורה

 
 5החלטה מס' 

ייהנו מן הטעם שבעלי השליטה בו  5מס'  הלהיות עניין אישי בהחלט עשוילשותף הכללי 
 .מההתקשרות האמורה

 
 שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בהחלטה ומהות עניין זה .5

 
 4החלטה מס'  .5.1

ח היותם ומכ 4מס'  הלהיות עניין אישי בהחלט עשויהכללי  בשותףהדירקטורים  כלל
ייהנו מההתקשרות האמורה בהיותם נושאי , מן הטעם שהם דירקטורים בשותף הכללי

 .משרה בשותף הכללי
 

 5החלטה מס'  .5.2
מן  5מס'  העניין אישי בהחלטלדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי 

 שבעלי השליטה בשותף הכללי ייהנו מההתקשרות האמורה. הטעם
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 אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות .6
 

לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט  ותכפופ 1-5 ותהחלט
 להלן.

 
 ותדירקטוריון השותף הכללי להחלטו י ועדת הביקורת וועדת התגמול )לפי העניין(אישור

 .15.7.2018האמורות ולהבאתן לאישור האסיפה הכללית ניתן ביום 
 

 האמורה ההחלטה נשוא העסקאות של מסוגן עסקאות פירוט .6.1
 3-1מס'  ותחלטה

ה"ה יהושע מינוי דירקטורים חיצוניים ומפקח טעון חידוש אחת לשלוש שנים. 
. המפקח מונה 19.8.2015ביום  יםחיצוני יםכדירקטור ומונאברמוביץ ונחמה ציבין 

 .19.8.2015לאחרונה ביום 
 

 5-4מס'  ותהחלט
עסקאות עם השותף הכללי ובעלי שליטה בו או שיש להם ענין אישי בהן, טעונות אישור 

כעסקת מסגרת מחדש אחת לשלוש שנים. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 
עסקאות עם דיסקונט ואפסילון כמתואר בהחלטה מס'  .19.8.2015אושר לאחרונה ביום 

 , בהתאמה.17.4.2016וביום  31.5.2015אושרו לאחרונה ביום  6
 

 ותההחלט לאישור הדירקטוריוןועדת הביקורת והתגמול )לפי הענין( ו נימוקי להלן .6.2
 ותהאמור

בה אושרו ההחלטות האמורות, , 15.7.2018מיום והתגמול ועדת הביקורת בהחלטת 
 .יהושע אברמוביץ, יהושע שטרן ונחמה ציביןהשתתפו הדירקטורים: 

 
, בה אושרו ההחלטות האמורות, השתתפו 15.7.2018מיום הדירקטוריון החלטת ב

יהושע אברמוביץ, יהושע לפידות, צחי סולטן, רון מאור, בן בלייברג שולם הדירקטורים: 
 .שטרן ונחמה ציבין

 
 4' מס ההחלטנימוקי 

התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בתאגידים 
לאפשר לנושאי המשרה ולדירקטורים לפעול בחופשיות על מנת ציבוריים והיא דרושה 

בקנה אחד עם הצורך לשמר כח אדם איכותי.  הלטובת השותף הכללי והשותפות ועול
זהים כלפי כל הדירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהם הביטוח יהיו תנאי 

תאגיד  אשר ,מקובלת הגנה והינביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  בעלי שליטה.
 לפעול להם לאפשר מנת עלהפועלים מטעמו,  משרה לנושאי להעניק מבקשציבורי 
 בכפוף הכול, הגנה להם תוענק, ידם תחת שגגה ותיפול במידה גם כי, ידיעה תוך ולטובת

 .הדין למגבלות
 

 5' מס החלטהנימוקי 
דיסקונט ואפסילון הינן חברות חיתום והפצה בעלות יכולות מוכחות ועל כן נכון כי 

מפיץ ככחתם ו/או  תתפנהבהסכמים על פיהם תשמעת לעת, השותפות תתקשר גם עמן, 
 . של השותפותגיוסי הון ב
 

ביחס לפרמטרים המצטברים להתקשרות עם דיסקונט ואפסילון כמפורט לעיל, בנוסף 
ההתקשרות עם חתמים ו/או מפיצים נוספים שישתתפו בגיוסי הון של  לפרמטר של תנאי

 השותפות, קבע דירקטוריון השותף הכללי כדלקמן:
 

קבוצות תאגידים עיקריות: )א(  תיבישראל לש והגז ניתן לחלק את סקטור חיפושי הנפט
שעוסקים בין היתר בפיתוח ו/או בהפקה ₪, מיליארד  1 -תאגידים עם שווי שוק הגבוה מ

מיליארד שעיקר צרכיהם המימונים  1 -)ב( תאגידים עם שווי שוק נמוך מ -ממאגרי גז ו
 הינם לצורך פעילות אקספלורציה.

 
, בבואה לגייס הון, השותפותהשוות את נכון לחברי דירקטוריון השותף הכללי,  להערכת

 לתאגידים הנסחרים בשווי שוק דומה, כמתואר לעיל.
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ככל ששווי השוק של תאגיד עולה, בד"כ קל יותר לגייס הון, ועמלות החיתום יורדות 

 בהתאמה.
 

 ההחלטות לקבלת הנדרש הרוב .7
 

ין יבמנ (1מאלה: )ובלבד שיתקיים אחד , רוב קולות היום: שעל סדר 2 -ו 1מס'  יםבנושא
שאינם חברת יחידות השתתפות קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 

השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו 
ן כלל הקולות של בעלי יכתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במני

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

 .בשותפותזכויות ההצבעה 
 

 במניין כלל הקולות (1) רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: היום: שעל סדר 3בנושא מס' 
של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף 
הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו 

סך  (2) כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים;
חידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל קולות התומכים מקרב מחזיקי י

השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים 
עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של 

 מן השיעור האמור.מחזיקי יחידות ההשתתפות; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים 
 

)א( במניין קולות רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  היום: שעל סדר 5-4מס'  יםבנושא
הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי 
עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות 

סך קולות המתנגדים בהצבעה  )ב( ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה )א(, לא יעלה על שיעור של שני 

 .אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות
 

  האסיפה לקיום חוקי מניין .8
 

יהיה  כן אם אלא ההשתתפות יחידות מחזיקי של הכללית באסיפה דיון בשום לפתוח אין
 המנין נוכח אם אלא תתקבל לא החלטה וכל לכך ניגשה שהאסיפה בשעה חוקי מנין נוכח

 ההחלטה. על שהצביעו בעת החוקי
 

שני בעלי יחידות השתתפות, בין בעצמם לפחות מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה 
לפחות מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי  50%-כוחם, המחזיקים ביחד בובין על ידי באי 

 הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.
 

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה 
באותו מקום. אם באסיפה נדחית כאמור לא ימצא מנין  11:30בשעה האסיפה לאותו יום 

תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהוו מנין חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים חוקי 
תתבטל  -כאמור לעיל, באסיפה נדחית  -בעצמם או על ידי בא כוחם. אם לא יימצא מנין חוקי 

 האסיפה.
 

כח של בעל יחידות -לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות השתתפות" גם שני באי
חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות  -ום אחד, שהוא חברת רישומים )דהיינו השתתפות רש

כח שנתנו להם בגין יחידות השתתפות -ערך עבור אחרים(, המשתתפים באסיפה מכח יפויי
 שונות, המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.

 
 זכאות להשתתף בהצבעה  .9
 

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

 "(.המועד הקובע)להלן: " 18.7.2018יום  של העסקים יוםהינו בתום 
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-התש"ס הכללית(, באסיפה הצבעה לצורך במניה בעלות החברות )הוכחת לתקנות בהתאם
 יחידת רשומה שלזכותו השתתפות יחידת "(, מחזיקבעלות הוכחת תקנות)להלן: " 2000

יחידות ההשתתפות  בין נכללת השתתפות יחידת ואותה בורסה חבר השתתפות אצל
 רשאי לרישומים, יהיה חברה שם על ההשתתפות יחידות במרשם מחזיקי הרשומות
 ביחידת בעלותו בדבר אישור פותלשות ימציא אם באסיפה הנ"ל ולהצביע להשתתף

 הוכחת לתקנות שבתוספת 1לטופס  בהתאם חבר הבורסה מאת הקובע במועד ההשתתפות
 .בעלות

 
 5יא44מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף א לתקנות הוכחת בעלות, 4בהתאם להוראות תקנה 

, שעניינו נתוני המשתמשים "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-, תשכ"חלחוק ניירות ערך
"מערכת ההצבעה  להלן:)במערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב 

 דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו. – האלקטרונית"(
 

 ידי-על ו/או בעצמם ולהצביע להשתתף יכוליםבמועד הקובע  השתתפות יחידות מחזיקי
למשרדי ד"ר זאב  או להמציא השותפות להפקיד במשרדי יש הכוח לאסיפה ייפויי שלוח. את

היועמ"ש  -לידי עו"ד איתי ברפמן  תל אביב, ,49שד' רוטשילד הולנדר, משרד עורכי דין, שב
או   r.co.ilitay@holende אלקטרוני באמצעות דואר או במסירה ביד, החיצוני של השותפות

  .שעות לפני האסיפה 48כך שיגיעו לפחות  רשום דואר באמצעות
 
 לכך, או אם בכתב סמכות להם שיש כוחו-באי ידי על או הממנה ידי על י כוח ייחתםיפוי

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

 
או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה 

הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג 
אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או 

 .הקובע
 

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
 כמפורט ההצבעה בכתבי הכללית, לעייןכינוס האסיפה  זכאי, לאחר לפקודת השותפויות

 בכתב. הצבעה לתקנות 10בתקנה 
 

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

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

 
 הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .10
 

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

 כתב ההצבעה האמור.
 

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

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

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

 ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
 

mailto:itay@holender.co.il
http://www.magna.isa.gov.il/
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ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא  חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה
תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק 
יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, 

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

 
בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של 

, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו צורף לדוח זהההצבעה, המכתב 
בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה כמפורט בדואר רשום 

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.4להלן( לא יאוחר מארבע )
 

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב 
, את אופן הצבעתו, לדוח זהמצורף הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, ה

וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או 
צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה 

 לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. ( שעות4ארבע )כמפורט להלן(  עד 
 

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית    הצבעה  .11
 

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

 .האלקטרונית
 

שים לפי סעיף חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדר
( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות 3)א()4יא44

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

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

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

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

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

 האלקטרונית. הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה
 

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין 
את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת ההצבעה 
מועד נעילת לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: " ( שעות6ועד שש )הרשימה 

 "(, ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.המערכת
 

 והודעות עמדה  מען למסירת כתבי ההצבעה .12
 

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

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

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

עד דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה  .9.8.2018יום 
 .14.8.2018( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 5חמישה )

 

mailto:itay@holender.co.il
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א תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בל
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 

בי חשבון ניירות ערך מסוים בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לג
 ובמועד קודם למועד הקובע.

 
 עיון בכתבי ההצבעה .13
 

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

 , וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויותיחידות השתתפות 438,102זה( דוח 
היינו )נכון בשותף הכללי, השליטה  יבעלהשותף הכללי ובידי ההצבעה שאינן מוחזקות בידי 

, השותפותהרשום של  ה, זכאי לעיין במשרדיחידות השתתפות 297,712זה( דוח למועד פרסום 
 .לשותפותה שהגיעו המקובלות, בכתבי ההצבע העבודה בשעות

 
 שינויים בסדר היום  .14

 
זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום פרסום תכן כי לאחר י

יהיה ניתן לעיין ל)ב( לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, 65של האסיפה בהתאם לסעיף 
 :ערךבסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות 

www.magna.isa.gov.il  :ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביבwww.maya.tase.co.il .
המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור 

 ימים לאחר מועד זימון האסיפה.  (7) בעההינו עד ש
 

 סמכות רשות ניירות ערך .15
 

רים ש, בתוך ע2001-בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה(, תשס"א
ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך  (21) ואחד

מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות 
 לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. 

 
ועד מל דחיית ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות ע

ימי עסקים ולא יאוחר משלושים ( 3)האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה 
 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.( 35)וחמישה 

 
 .התיקון לעיל, היא תודיע אודות כאמור זה דוח השותפות לתקן נדרשה

 
ות בדוח מיידי על ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפ

 ההוראה.
 

 ין הטיפול בדוח זהינציג השותפות לענ .16
 

, תל 49שדרות רוטשילד מעו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, 
 .03-5665015, פקס: 03-5665005אביב. טלפון: 

 
 , מגדל3מרכז עזריאלי השותפות,  במשרדי המוצעות ההחלטות של המלא בנוסח לעיין ניתן

 כינוס למועד עד וזאת  03-6075155טלפון ב מראש טלפוני בתיאום, 67023משולש, תל אביב 
 האסיפה.

 

 
 

 בכבוד רב,     
 
 

  בע"מ( 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין     
  שותף הכלליה     
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 נספח א'
 

 מר יהושע אברמוביץ  של ההצהר
  



1 
 

 לכבוד
 )"החברה"(( בע"מ 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוניהצהרת הנדון: 
 
 

יהושע אני הח"מ, "(, החברות חוק)" 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 241 -ו 240, ב224בהתאם לסעיף 
, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, גבעתיים 49הכנסת , מרחוב 056557440, ת.ז. אברמוביץ

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 
 .בחברה חיצוני כדירקטור לכהן הסכמתי נותן הריני .1
 
 :וכי בחברה חיצוני כדירקטור למינויי החברות בחוק הנדרשים התנאים כל בי מתקיימים .2
 

 .חיצוני כדירקטור להתמנות הכשיר ישראל תושב יחיד הנני א. 
 

 .בחברה השליטה בעל של קרוב אינני ב. 
 

 לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהנני למי, למעבידי, לשותפי, לקרובי, לי אין ג. 
 זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה בעל שהנני

 לתאגיד או , המינוי במועד שליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה לבעל, לחברה
 ;זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם אשר כאמור קשרים לרבות אחר

 
  - לעיל זה 2 סעיף לענין 

 
 וכן ,שליטה או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"  זיקה" 

 חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט , משרה כנושא כהונה
 החברות בתקנות כמפורט ולמעט לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה

 ;2006-(, תשס"זזיקה מהווים שאינם עניינים)
 

 למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר תאגיד" 
 .בה השליטה בעל או החברה הוא, המינוי

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

 ;מאלה אחד כל של זוגו בן או הזוג בן של
 

 תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקי או תפקידי ד. 
 .חיצוני כדירקטור לכהן ביכולתי לפגוע כדי בהם ואין חיצוני כדירקטור

 
 .בה חיצוני כדירקטור מכהן בחברתכם דירקטור אשר בחברה כדירקטור מכהן אינני ה. 

 
 או בישראל בורסה דירקטוריון חבר ואינני שלה עובד או ערך ניירות הרשות חבר אינני ו. 

 .שלה עובד
 

 1.החברה של ערך בניירות מחזיק אינני ז. 
 

                                                 
 יש לפרט. –אם מחזיק   1



2 
 

 תפקיד ביצוע לשם, הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים את לי יש ח. 
 החברה של המיוחדים לצרכיה, השאר בין, לב בשים, בחברה חיצוני דירקטור של

 .ולגודלה
 

 392,415,418, 290-297 סעיפים לפי מהעבירות באיזה חלוט דין בפסק הורשעתי לא ט. 
ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 428עד  422 -ו 420עד 
 מחוץ משפט בבית הורשעתי לא. 1968-"חלחוק ניירות ערך, התשכ 54 -)א( ו53

 מידע ניצול של בעבירות או בתאגיד מנהלים עבירות, מרמה, שוחד בעבירות לישראל
 חומרתה, מהותה מפאת כי קבע משפט בית אשר אחרת בעבירה הורשעתי לא. פנים

 ולא דין פסול, קטין אינני. ציבורית בחברה כדירקטור לשמש ראוי אינני נסיבותיה או
 .רגל כפושט הוכרזתי

 
 אלו מונחים כהגדרת, המנהלית האכיפה ועדת ידי על אכיפה אמצעי עלי הוטל לא י. 

 .ציבורית בחברה כדירקטור לכהן עלי האוסר, החברות בחוק
 
 הגמול סכום ולהסכמתי לידיעתי הובא, חיצוני דירקטור בתפקיד לכהן הסכמתי לקבלת קודם .3

, שתהא כפי החברה דרגת פי על הקבוע הסכום בגובה שהינם ההשתתפות גמול וסכום השנתי
-"סהתש, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם, לעת מעת

 לדירקטור. 2000
 
 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים תנאים) החברות לתקנות בהתאם .4

 הנני, לעיל)ח( 2סעיף ב לאמור לב ובשים 2005-ו"תשס(, מקצועית כשירות בעל ולדירקטור
 :כדלהלן ומאשר מצהיר

 
 :השכלתי א. 

 
 ניהול אוניברסיטת תל אביב–תואר ראשון כלכלה   
 תואר שני מנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב  

 
 :תעסוקתי ניסיון ב. 
כן במספר ולימיטד, אייטרייד סומוטו :ר דירקטוריון בחברות "כיושמש מהשנים האחרונות  5במהלך 

ובאיי.די.איי חברה ל טלרפואה "בשח מטעם הציבור  משמש כדירקטורבנוסף ים טכנולוגיים. מיזמ
 ן והטכנולוגיה."בתחומי הנדל ומשקיע כדירקטור כמו כן עוסקלביטוח .

 
, מלהתקיים יחדל, לעיל זו בהצהרה, האמורים מהתנאים מי באם לחברה להודיע מתחייב הריני .5

 ההודעה מתן במועד תפקע צ"כדח כהונתי כי לכך מודע והנני כך על לי שייוודע לאחר מיד וזאת
 .כאמור

 
 היה אם וכי בחברה חיצוני כדירקטור כהונתי על להשפיע שיכול נוסף מהותי פרט כל לי ידוע אל .6

 .בהצהרתי זאת מציין הייתי שכזה פרט לי ידוע
 
 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו .7
 
 
 
 

    14/7/2018תאריך:
 חתימה      
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 'בנספח 
 

 גב' נחמה ציבין  של ההצהר
  







13 
 

 'גנספח 
 

 רו"ח שמעון אבנעים  של ההצהר
 
 

 







  שותפות מוגבלת -אנרגיה -מודיעין
 (או "השותפות המוגבלת" "השותפות)להלן: " 

 
 חלק ראשון -כתב הצבעה 

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

 )להלן: "התקנות"(
 

  השותפותשם  .1
 שותפות מוגבלת -אנרגיה -מודיעין

 
 סוג האסיפה .2

-מודיעיןידי -של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על"( האסיפה)" ללית מיוחדתכאסיפה 
"( והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל הנאמןנאמנויות בע"מ )"אנרגיה 

 שותפות.ב
 

 מועד האסיפה .3
 .11:00בשעה  2018באוגוסט,  19א', יום 

 
 מקום כינוס האסיפה .4

 .1, חדר ישיבות 44, קומה משולש מגדלתל אביב, , 3מרכז עזריאלי ב
 

 זה כתב הצבעהשלגביהם ניתן להצביע באמצעות  שעל סדר היום יםפירוט הנושא .5

 
  1החלטה מס'  5.1

 השותף חיצוני בדירקטוריון כדירקטור יהושע אברמוביץמר  של מחדש מינויולאשר את 
 .19.8.2018ל מיום שנים, הח שלוש בתנוספת  כהונה בשותפות לתקופת הכללי

 
  2מס' החלטה  5.2

 השותף חיצונית בדירקטוריון כדירקטורית נחמה ציביןגב'  של מחדש המינוילאשר את 
 .19.8.2018ל מיום שנים, הח שלוש בתנוספת  כהונה בשותפות לתקופת הכללי

 
 3החלטה מס'  5.3

נוספת לתקופת כהונה  ,כמפקח לשותפותשמעון אבנעים רו"ח של ו מחדש מינוילאשר את 
יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי כי המפקח ולאשר  19.8.2018יום , החל מבת שלוש שנים

, כאשר יתר דולר ארה"ב לחודש )בתוספת מע"מ( 1,500 -הנאמנות שכר בסכום השווה ל
ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי 

 אישור האסיפה.מפקח השותפות במועד 
 

 4ס' החלטה מ 5.4
 מעת, משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסתשותפות ה התקשרותלאשר את 

 הפוליסה תקופת מתום שנים שלוש על במצטבר תעלינה שלא ביטוח תקופות למספר, לעת
 אחריות דירקטורים ונושאי תבוטח ( שבמסגרתן18.7.2018ביום תסתיים  אשר) הנוכחית

בחברות בנות בשותפות ו/או בשותף הכללי ו/או  עתל מעת יכהנו ואשר משרה, המכהנים
בשותף הכללי ו/או  שליטה כבעלי נחשבים קרוביהםו/או  שהם משרה נושאי לרבותהם, של

 התקשרות כאשר, במינויים אישי ענין כאמור שליטה כבעל שנחשב שלמיבשותפות ו/או 
, בתנאיה שינוי וךת, סיום בפני שעומדת פוליסה הארכת של בדרך גם שתיעשה יכול כאמור
 מהתנאים יחרגו שלא ובתנאים ההתקשרות עיקרי בסיס על תהיה התקשרות שכל ובלבד

 קבעוי אשר ומהתנאיםבזימון האסיפה  מפורטהשותף הכללי כ דירקטוריון ידי על שנקבעו
"עסקת  בדבר החלטה תהווה זו החלטה .השותפות של התגמול במדיניות)ככל שייקבעו( 

-(, התש"סענין בעלי עם בעסקאות הקלותלתקנות החברות ) 1 סעיףב כהגדרתהמסגרת" 
2000. 

 
 
 
 
 
 



 5החלטה מס'  5.5
)להלן:  חיתום בע"מ קפיטל דיסקונטלאשר לשותפות להתקשר מעת לעת עם כל אחת מ

בהסכמים על פיהם "(, אפסילון"( ואפסילון חיתום והנפקות בע"מ )להלן: "דיסקונט"
פי -על , פרטיים )ככל שיותרו( ו/אושל השותפותהון גיוסי מפיץ בככחתם ו/או  נהתשמש

, ובלבד שתנאי ההתקשרות יהיו מבוססים על של השותפותמדף  פיתשקיתשקיפים ו/או 
 הבאים:  הפרמטרים המצטברים

 
ככל שבגיוס ההון של השותפות ישתתפו חתמים ו/או מפיצים נוספים, לא יהיו תנאי  (א)

ותר מתנאי ההתקשרות, בגין אותם ההתקשרות עם דיסקונט ואפסילון טובים י
 שירותים, עם החתמים ו/או המפיצים הנוספים כאמור.

 
שנגבו בכלל גיוסי ההון בהן השתתפה העמלות משוקלל של עמלות יקבע לפי ממוצע סך ה (ב)

בשמונה עשרה החודשים  בתחום חיפושי הנפט והגזדיסקונט ו/או אפסילון, לפי הענין, 
אשר שווי השוק שלהם במועד גיוס ההון דומה לשווי  שקדמו לגיוס האמור, לתאגידים

 יביא המשוקלל הממוצע. "(דומים תאגידיםבמועד גיוס ההון )" השותפותהשוק של 
 בהםהון  בגיוסי, ובלבד שמדובר שנגבתה העמלה שיעור בצד ההנפקה גודל את בחשבון
 .שלישיים צדדים עםאפסילון, לפי הענין,  ו דיסקונט ו/אוהתקשר

 
, שווי שוק דומה הינו שווי שוק שערכו בין מחצית משווי השוק של זה ן סעיףלעניי

במועד גיוס ההון. השותפות במועד גיוס ההון לבין פי שתיים משווי השוק של השותפות 
אזי ₪, מיליון  50נסחרת לפי שווי שוק של השותפות אם במועד גיוס ההון  –לדוגמא 

-25עד גיוס ההון שלהם נסחרו בשווי שוק של תאגידים בתחום חיפושי הנפט והגז שבמו
 יהוו את קבוצת הייחוס. ₪, מיליוני  100

 

המפקח שהעמלות שנקבעו הינם ושל של השותף הכללי ועדת הביקורת יתקבל אישור של  (ג)
 .ביחס לתאגידים דומים במחירי ותנאי שוק

 

חוק תחשב "עסקה חריגה" כהגדרתה באפסילון דיסקונט ו/או ככל שההתקשרות עם  (ד)
, היא תאושר בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם 1999-החברות, התשנ"ט
 .2000-בעלי ענין(, התש"ס

 

ו ועדת הביקורת חמש יפעלמ ומספר ההנפקות לייחוס כאמור בסעיף )א( לעיל נמוך היה (ה)
שוק בלתי תלוי, המתמחה בתחום  המפקח לקבלת חוות דעת מומחהשל השותף הכללי ו

עמלות הנהוגות והמקובלות להנפקות של תאגידים דומים כאמור. , ביחס לההון
 המומחה ייבחר על ידי ועדת הביקורת והמפקח והם יאשרו גם את שכר טרחתו. 

 
על או בדוח ההצעה הפרטית, לפי הענין, מדף הדוח הצעת או בפירוט העמלות ייכלל בתשקיף 
השותפות תפרסם מחה כאמור, ככל שתתקבל חוות דעת מו פיו ייעשה גיוס ההון, כמקובל.

 את חוות הדעת וכן תציין את הרציונל בגיבוש המתווה המוצע, במסגרת הדוח המיידי. 
 

אישור ההתקשרות כאמור יהא תקף לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום אישור 
 .האסיפה

 
 תוהמוצע ותההחלטבנוסח המלא של המקום והשעות בהם ניתן לעיין  .6

הבורסה לניירות ערך בתל האינטרנט של אתר מלא של ההחלטות המוצעות בניתן לעיין בנוסח ה
 אתר ההפצה של רשות ניירות ערךבו( www.maya.tase.co.il)אביב בע"מ 

(www.magna.isa.gov.il או ,)משולש, תל  , מגדל3מרכז עזריאלי בלי, שותף הכלבמשרדי ה
 עד וזאת  03-6075155טלפון ב מראש טלפוני בתיאוםו בשעות העבודה המקובלות, 67023אביב 
 האסיפה. כינוס למועד

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


 
  ותהחלטהקבלת הרוב הדרוש ל .7

ין קולות יבמנ (1ובלבד שיתקיים אחד מאלה: ), רוב קולות היום: שעל סדר 2 -ו 1מס'  יםבנושא
שאינם חברת השותף יחידות השתתפות אסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי הרוב ב

הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה 
יחידות ן כלל הקולות של בעלי ימקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במני

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי  (2חשבון קולות הנמנעים; )האמורים לא יובאו בההשתתפות 
( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות 1האמורים בפסקה )יחידות ההשתתפות 

 .בשותפותההצבעה 
 

במניין כלל הקולות של  (1) רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: היום: שעל סדר 3בנושא מס' 
סיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או מחזיקי יחידות ההשתתפות בא

בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם 
סך קולות התומכים מקרב  (2) חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים;

תף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השו
באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל 
השליטה בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות; השר 

 רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור.
 

)א( במניין קולות רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  היום: שעל סדר 5-4 מס' יםבנושא
הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין 
אישי באישור העסקה, המשתתפים בצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות 

סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי  )ב( ולות הנמנעים;האמורים לא יובאו בחשבון ק
יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה )א(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל 

 .זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות
 

 תוקף כתב ההצבעה .8
בורסה ואותן  לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חברלכתב ההצבעה יהיה תוקף 

יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה 
או אם נשלח רק אם צורף לו אישור בעלות , "(בעל יחידות לא רשום)להלן: " לרישומים

לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה בתקנות החברות 
 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: " 2005-ות עמדה(, התשס"ו)הצבעה בכתב והודע

 
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, 

 .התאגדות תעודת או דרכון, זהות תעודת צילום רק אם צורף לו
 

 
 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .9

 לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.בעל יחידות 
 

כפי שפורסמה על בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית 
רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת י חבר בורסה יד

ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד 
 מועד( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: "6) ששאישור מסירת הרשימה ועד 

 ינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת."(, ותהיה ניתנת לשנעילת המערכת
 

 

  והודעות עמדה מען למסירת כתבי ההצבעה .10
משרד  -לשותפות לידי נציגה לפני מועד כינוס האסיפה  יומצאועמדה והודעות הכתבי ההצבעה 

 -לידי עו"ד איתי ברפמן  תל אביב, ,49שד' רוטשילד ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שב
 או ביד מסירה, ב03-5665015פקס  03-5665005, טלפון היועמ"ש החיצוני של השותפות

 . רשום דואר באמצעות או itay@holender.co.ilדואר אלקטרוני באמצעות 
 

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

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה )
עד השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה דירקטוריון  .9.8.2018יום 

 .14.8.2018( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 5חמישה )

mailto:itay@holender.co.il


 
  ההצבעהכתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי  .12

 ov.ilwww.magna.isa.gבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  
 www.tase.co.ilבאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:  

 
 קבלת אישור בעלות .13

מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק זכאי לקבל את אישור הבעלות לא רשום יחידות בעל 
בקשה לעניין זה . , אם ביקש זאתהבורסה או בדואר , בסניף של חבריחידות ההשתתפותאת 

 .תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים
 

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

 
 קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה .14

קישורית לנוסח כתב ההצבעה, בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, 
מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן  באתר ההפצה,

או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר  מעוניין בכך,לחבר הבורסה כי אין הוא  הודיע
 .תמורת תשלום

 
 עיון בכתבי ההצבעה .15

( אחוזים או יותר מסך כל 5בשיעור המהווה חמישה ) יחידותהמחזיק  ,אחד או יותרבעל יחידות, 
דוח היינו )נכון למועד פרסום באספות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, זכויות ההצבעה 

ההצבעה  , וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויותיחידות השתתפות 438,102זה( 
היינו )נכון למועד פרסום בשותף הכללי, טה השלי יבעלהשותף הכללי ובידי שאינן מוחזקות בידי 

 העבודה , בשעותהשותפותהרשום של  ה, זכאי לעיין במשרדיחידות השתתפות 297,712זה( דוח 
 .לשותפותהמקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו 

 
 

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

 .הצבעהה
 

בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה טור לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות 
ות השתתפות שלא ימלא טור זה או שיסמן כי הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל יחיד

 קיימת זיקה ולא יפרט את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.
 

  ציון זיקה .17
ולתיאור מהות קה, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זי

י בעל יחידות שלא יסמן . מובהר בזאת כ, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוקהזיקה הרלוונטית
לעניין אותה  ין הקולותיזיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנ

בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. 
ג משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיוו

 .המשתתף בהצבעה
 

 שינויים בסדר היום והודעות עמדה .18
סדר היום, לרבות החלטות שעל ייתכן שיהיו שינויים ב זה, ין כי לאחר פרסום כתב ההצבעהיצו

ודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור עשויות להתפרסם הוכן הוספת נושא לסדר היום, 
 ;בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה םו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בה

 
במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב 

 .הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן
 

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן 
 .ימים מהזימון( 7) 22.7.2018יהיה 

 
 ביטול כתב הצבעה .19

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של  24רשאי, עד יחידות בעל 
שמונה  , או עובד אחרשותפותולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר ההשותפות 

 .לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

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


  
ת יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב בעל יחידו

 הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.



 חלק שני –כתב הצבעה 
 
 

 ובשינויים המחויבים 2005–, התשס"ו (הצבעה בכתב והודעות עמדה)בהתאם תקנות החברות 
 

 שותפות מוגבלת -רגיה מקורות אנ –אנרגיה -מודיעין: השותפותשם 
 

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

 
 550012405: השותפותמספר 

 
 .0011:בשעה  8201, טאוגוסב 19, 'א יום: מועד האסיפה

 
 .בעלי יחידותמיוחדת של כללית ת : אסיפסוג האסיפה

 
  בע"מ.אביב -בבורסה לניירות ערך בתלבתום יום המסחר , 18.7.2018: המועד הקובע

 
 

 היחידותפרטי בעל 
 

 __________________________________ :היחידותשם בעל 
 

 מס' זהות:
 

__________________________________ 
 

יחידות  מספר
 :השתתפות

 
__________________________________ 

 
 
 

  –תעודת זהות ישראלית  היחידותאם אין לבעל 
 

 

 __________________________________ מס' דרכון:
 

 __________________________________ המדינה שבה הוצא:
 

 __________________________________ בתוקף עד:
 
 

  –הוא תאגיד  היחידותאם בעל 
 

 

 __________________________________ :מס' תאגיד
 

 __________________________________ :מדינת ההתאגדות
 
 

 בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
  -האלקטרונית

 

 

 קוד זיהוי:
 

__________________________________ 

 קוד הבקרה:
 

__________________________________ 

 __________________________________ הפרט המזהה הנוסף:
 



 אופן ההצבעה
 

 סיווג משתתף באסיפה
 

 ___לא   ___? כן1עניין בעל אתה האם
 

 ___לא   ___? כן2בכירה משרה האם אתה נושא
 

 ___לא   ___כן ? 3מוסדי האם אתה משקיע
 

החלטות מס' לעניין אישור  4ההצבעה אופן מספר הנושא על סדר היום 
האם אתה בעל  – 5 -ו 4

שליטה, בעל עניין אישי 
בהחלטה, נושא משרה 
 5בכירה או משקיע מוסדי

 לא כן* נמנע נגד בעד
 כדירקטור מר יהושע אברמוביץ של מחדש מינויולאשר את  - 1החלטה מס' 

 שלוש בתוספת נ כהונה בשותפות לתקופת הכללי השותף חיצוני בדירקטוריון
 .19.8.2018ל מיום שנים, הח

     

 כדירקטורית נחמה ציביןגב'  של ה מחדשמינוילאשר את  - 2החלטה מס' 
 שלוש בתנוספת  כהונה בשותפות לתקופת הכללי השותף חיצונית בדירקטוריון

 .19.8.2018ל מיום שנים, הח
 

     

כמפקח אבנעים שמעון של רו"ח ו מחדש מינוילאשר את  – 3החלטה מס' 
כי ולאשר  19.8.2018יום בת שלוש שנים, החל מנוספת לתקופת כהונה  ,לשותפות
דולר  1,500 -יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה להמפקח 

, כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח ארה"ב לחודש )בתוספת מע"מ(
והעסקתו של מפקח השותפות במועד  ויהיו כפי שתנאי כהונתויוותרו ללא שינוי 

 אישור האסיפה.

     

 אחריות ביטוח השותפות בפוליסת לאשר את התקשרות - 4החלטה מס' 
 תעלינה ביטוח שלא תקופות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת, למספר

תסתיים ביום  מתום תקופת הפוליסה הנוכחית )אשר שלוש שנים על במצטבר
 אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המכהנים תבוטח ( שבמסגרתן18.7.2018

בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם,  מעת לעת ואשר יכהנו
שליטה בשותף הכללי  ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שהם נושאי משרה לרבות

ענין אישי במינויים,  שליטה כאמור כבעל ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב
 הארכת פוליסה שעומדת של בדרך יכול שתיעשה גם אמורכאשר התקשרות כ

בסיס עיקרי  על תהיה בתנאיה, ובלבד שכל התקשרות סיום, תוך שינוי בפני
על ידי דירקטוריון השותף  מהתנאים שנקבעו ובתנאים שלא יחרגו ההתקשרות

הכללי כמפורט בזימון האסיפה ומהתנאים אשר יקבעו )ככל שייקבעו( במדיניות 
בדבר "עסקת מסגרת"  תהווה החלטה זו של השותפות. החלטה התגמול

-ענין(, התש"ס עם בעלי בעסקאות לתקנות החברות )הקלות 1בסעיף  כהגדרתה
2000. 

     

 דיסקונטלאשר לשותפות להתקשר מעת לעת עם כל אחת מ - 5החלטה מס' 
לן: )להלן: "דיסקונט"( ואפסילון חיתום והנפקות בע"מ )לה חיתום בע"מ קפיטל

של גיוסי הון מפיץ בככחתם ו/או  נהבהסכמים על פיהם תשמש"אפסילון"(, 
של מדף  פיתשקיתשקיפים ו/או פי -על , פרטיים )ככל שיותרו( ו/אוהשותפות
 , ובלבד שתנאי ההתקשרות יהיו מבוססים על הפרמטרים המצטבריםהשותפות
 הבאים: 

צים נוספים, לא יהיו ככל שבגיוס ההון של השותפות ישתתפו חתמים ו/או מפי
תנאי ההתקשרות עם דיסקונט ואפסילון טובים יותר מתנאי ההתקשרות, בגין 

 אותם שירותים, עם החתמים ו/או המפיצים הנוספים כאמור.
שנגבו בכלל גיוסי ההון בהן העמלות משוקלל של עמלות יקבע לפי ממוצע סך ה

בשמונה  שי הנפט והגזבתחום חיפוהשתתפה דיסקונט ו/או אפסילון, לפי הענין, 
עשרה החודשים שקדמו לגיוס האמור, לתאגידים אשר שווי השוק שלהם במועד 

 תאגידיםגיוס ההון דומה לשווי השוק של השותפות במועד גיוס ההון )"
 העמלה שיעור בצד ההנפקה גודל את בחשבון יביא המשוקלל הממוצע. "(דומים

אפסילון, לפי  ו דיסקונט ו/אורהתקש בהםהון  בגיוסי, ובלבד שמדובר שנגבתה
 .שלישיים צדדים עםהענין, 

     

                                                      

 "(.חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרת המונח בסעיף  1
 )ד( לחוק ניירות ערך.37כהגדרתו בסעיף  2
חברה מנהלת באסיפה כללית(, תתפות לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הש 1כהגדרת מונח זה בתקנה  3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד2009-התשס"ט
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. 4
לפרט עניין אישי באישור המינוי בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך  5

 שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה



 
לעניין סעיף זה, שווי שוק דומה הינו שווי שוק שערכו בין מחצית משווי השוק 
של השותפות במועד גיוס ההון לבין פי שתיים משווי השוק של השותפות במועד 

 50שוק של  אם במועד גיוס ההון השותפות נסחרת לפי שווי –גיוס ההון. לדוגמא 
אזי תאגידים בתחום חיפושי הנפט והגז שבמועד גיוס ההון שלהם ₪, מיליון 

 יהוו את קבוצת הייחוס. ₪, מיליוני  25-100נסחרו בשווי שוק של 
המפקח שהעמלות ועדת הביקורת של השותף הכללי ושל יתקבל אישור של 

 .ביחס לתאגידים דומים שנקבעו הינם במחירי ותנאי שוק
אפסילון תחשב "עסקה חריגה" כהגדרתה דיסקונט ו/או תקשרות עם ככל שהה

, היא תאושר בהתאם לתקנות החברות )הקלות 1999-בחוק החברות, התשנ"ט
 .2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס

ו ועדת חמש יפעלמ ומספר ההנפקות לייחוס כאמור בסעיף )א( לעיל נמוך היה
בלתי תלוי,  ת חוות דעת מומחההמפקח לקבלהביקורת של השותף הכללי ו

, ביחס לעמלות הנהוגות והמקובלות להנפקות של שוק ההוןהמתמחה בתחום 
תאגידים דומים כאמור. המומחה ייבחר על ידי ועדת הביקורת והמפקח והם 

 יאשרו גם את שכר טרחתו. 
או בדוח ההצעה הפרטית, מדף הדוח הצעת או בפירוט העמלות ייכלל בתשקיף 

ככל שתתקבל חוות דעת מומחה  על פיו ייעשה גיוס ההון, כמקובל., לפי הענין
כאמור, השותפות תפרסם את חוות הדעת וכן תציין את הרציונל בגיבוש המתווה 

 המוצע, במסגרת הדוח המיידי. 
אישור ההתקשרות כאמור יהא תקף לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 

 אישור האסיפה.
 
 
 

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

 .אישור בעלות כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף – באמצעות חבר בורסה ביחידותהמחזיקים  יחידותלבעלי 
 

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת  - השותפותת של היחידוהרשומים במרשם בעלי  יחידותלבעלי 
 ן/תעודת התאגדות.הזהות/דרכו

 
 : (בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?)היותך  פירוט בדבר זיקה
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 לכבוד
 )"החברה"(( בע"מ 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוניהצהרת הנדון: 
 
 

יהושע אני הח"מ, "(, החברות חוק)" 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 241 -ו 240, ב224בהתאם לסעיף 
, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, גבעתיים 49הכנסת , מרחוב 056557440, ת.ז. אברמוביץ

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 
 .בחברה חיצוני כדירקטור לכהן הסכמתי נותן הריני .1
 
 :וכי בחברה חיצוני כדירקטור למינויי החברות בחוק הנדרשים התנאים כל בי מתקיימים .2
 

 .חיצוני כדירקטור להתמנות הכשיר ישראל תושב יחיד הנני א. 
 

 .בחברה השליטה בעל של קרוב אינני ב. 
 

 לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהנני למי, למעבידי, לשותפי, לקרובי, לי אין ג. 
 זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה בעל שהנני

 לתאגיד או , המינוי במועד שליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה לבעל, לחברה
 ;זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם אשר כאמור קשרים לרבות אחר

 
  - לעיל זה 2 סעיף לענין 

 
 וכן ,שליטה או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"  זיקה" 

 חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט , משרה כנושא כהונה
 החברות בתקנות כמפורט ולמעט לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה

 ;2006-(, תשס"זזיקה מהווים שאינם עניינים)
 

 למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר תאגיד" 
 .בה השליטה בעל או החברה הוא, המינוי

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

 ;מאלה אחד כל של זוגו בן או הזוג בן של
 

 תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקי או תפקידי ד. 
 .חיצוני כדירקטור לכהן ביכולתי לפגוע כדי בהם ואין חיצוני כדירקטור

 
 .בה חיצוני כדירקטור מכהן בחברתכם דירקטור אשר בחברה כדירקטור מכהן אינני ה. 

 
 או בישראל בורסה דירקטוריון חבר ואינני שלה עובד או ערך ניירות הרשות חבר אינני ו. 

 .שלה עובד
 

 1.החברה של ערך בניירות מחזיק אינני ז. 
 

                                                 
 יש לפרט. –אם מחזיק   1
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 תפקיד ביצוע לשם, הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים את לי יש ח. 
 החברה של המיוחדים לצרכיה, השאר בין, לב בשים, בחברה חיצוני דירקטור של

 .ולגודלה
 

 392,415,418, 290-297 סעיפים לפי מהעבירות באיזה חלוט דין בפסק הורשעתי לא ט. 
ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 428עד  422 -ו 420עד 
 מחוץ משפט בבית הורשעתי לא. 1968-"חלחוק ניירות ערך, התשכ 54 -)א( ו53

 מידע ניצול של בעבירות או בתאגיד מנהלים עבירות, מרמה, שוחד בעבירות לישראל
 חומרתה, מהותה מפאת כי קבע משפט בית אשר אחרת בעבירה הורשעתי לא. פנים

 ולא דין פסול, קטין אינני. ציבורית בחברה כדירקטור לשמש ראוי אינני נסיבותיה או
 .רגל כפושט הוכרזתי

 
 אלו מונחים כהגדרת, המנהלית האכיפה ועדת ידי על אכיפה אמצעי עלי הוטל לא י. 

 .ציבורית בחברה כדירקטור לכהן עלי האוסר, החברות בחוק
 
 הגמול סכום ולהסכמתי לידיעתי הובא, חיצוני דירקטור בתפקיד לכהן הסכמתי לקבלת קודם .3

, שתהא כפי החברה דרגת פי על הקבוע הסכום בגובה שהינם ההשתתפות גמול וסכום השנתי
-"סהתש, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם, לעת מעת

 לדירקטור. 2000
 
 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים תנאים) החברות לתקנות בהתאם .4

 הנני, לעיל)ח( 2סעיף ב לאמור לב ובשים 2005-ו"תשס(, מקצועית כשירות בעל ולדירקטור
 :כדלהלן ומאשר מצהיר

 
 :השכלתי א. 

 
 ניהול אוניברסיטת תל אביב–תואר ראשון כלכלה   
 תואר שני מנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב  

 
 :תעסוקתי ניסיון ב. 
כן במספר ולימיטד, אייטרייד סומוטו :ר דירקטוריון בחברות "כיושמש מהשנים האחרונות  5במהלך 

ובאיי.די.איי חברה ל טלרפואה "בשח מטעם הציבור  משמש כדירקטורבנוסף ים טכנולוגיים. מיזמ
 ן והטכנולוגיה."בתחומי הנדל ומשקיע כדירקטור כמו כן עוסקלביטוח .

 
, מלהתקיים יחדל, לעיל זו בהצהרה, האמורים מהתנאים מי באם לחברה להודיע מתחייב הריני .5

 ההודעה מתן במועד תפקע צ"כדח כהונתי כי לכך מודע והנני כך על לי שייוודע לאחר מיד וזאת
 .כאמור

 
 היה אם וכי בחברה חיצוני כדירקטור כהונתי על להשפיע שיכול נוסף מהותי פרט כל לי ידוע אל .6

 .בהצהרתי זאת מציין הייתי שכזה פרט לי ידוע
 
 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו .7
 
 
 
 

    14/7/2018תאריך:
 חתימה      

 
 
 










	(א) ככל שבגיוס ההון של השותפות ישתתפו חתמים ו/או מפיצים נוספים, לא יהיו תנאי ההתקשרות עם דיסקונט ואפסילון טובים יותר מתנאי ההתקשרות, בגין אותם שירותים, עם החתמים ו/או המפיצים הנוספים כאמור.
	(ב) סך העמלות יקבע לפי ממוצע משוקלל של העמלות שנגבו בכלל גיוסי ההון בהן השתתפה דיסקונט ו/או אפסילון, לפי הענין, בתחום חיפושי הנפט והגז בשמונה עשרה החודשים שקדמו לגיוס האמור, לתאגידים אשר שווי השוק שלהם במועד גיוס ההון דומה לשווי השוק של השותפות במועד ...
	לעניין סעיף זה, שווי שוק דומה הינו שווי שוק שערכו בין מחצית משווי השוק של השותפות במועד גיוס ההון לבין פי שתיים משווי השוק של השותפות במועד גיוס ההון. לדוגמא – אם במועד גיוס ההון השותפות נסחרת לפי שווי שוק של 50 מיליון ₪, אזי תאגידים בתחום חיפושי הנפט...
	(ג) יתקבל אישור של ועדת הביקורת של השותף הכללי ושל המפקח שהעמלות שנקבעו הינם במחירי ותנאי שוק ביחס לתאגידים דומים.
	(ד) ככל שההתקשרות עם דיסקונט ו/או אפסילון תחשב "עסקה חריגה" כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, היא תאושר בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000.
	(ה) היה ומספר ההנפקות לייחוס כאמור בסעיף (א) לעיל נמוך מחמש יפעלו ועדת הביקורת של השותף הכללי והמפקח לקבלת חוות דעת מומחה בלתי תלוי, המתמחה בתחום שוק ההון, ביחס לעמלות הנהוגות והמקובלות להנפקות של תאגידים דומים כאמור. המומחה ייבחר על ידי ועדת הביקורת ...
	פירוט העמלות ייכלל בתשקיף או בדוח הצעת המדף או בדוח ההצעה הפרטית, לפי הענין, על פיו ייעשה גיוס ההון, כמקובל. ככל שתתקבל חוות דעת מומחה כאמור, השותפות תפרסם את חוות הדעת וכן תציין את הרציונל בגיבוש המתווה המוצע, במסגרת הדוח המיידי.
	אישור ההתקשרות כאמור יהא תקף לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום אישור האסיפה.
	ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותף הכללי, במרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, תל אביב 67023, בשעות העבודה המק...
	בנושאים מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקש...
	בנושא מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חב...
	בנושאים מס' 4-5 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים ל...
	לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות ...
	לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
	בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד...
	בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד... (1)
	בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד... (2)
	כתבי ההצבעה והודעות העמדה יומצאו לפני מועד כינוס האסיפה לשותפות לידי נציגה - משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר...

	המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 9.8.2018. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 14.8.2018.
	באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
	באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il
	בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
	בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.
	בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום. (1)
	בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום. (2)

	בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באספות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, היינו (נכון למועד פרסום דוח זה) 438,102 יחידות השתתפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שא...
	בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.
	בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה טור לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל יחידות השתתפות שלא ימלא טור זה או שיסמן כי קיימת זיקה ולא יפרט את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.
	יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה;
	המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 22.7.2018 (7 ימים מהזימון).
	המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 22.7.2018 (7 ימים מהזימון). (1)
	המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 22.7.2018 (7 ימים מהזימון). (2)
	בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
	בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.
	בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה. (1)
	בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה. (2)
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