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  באמצעות מגנ"א  באמצעות מגנ"א 
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 כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות  הנדון: 
 
 

התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  )להלן:"1970-בהתאם  תקנות  , 
לחוהדוחות תשנ"ט"(,  החברות,  "  1999-ק  החברות)להלן:  ]נוסח  ו"(  חוק  השותפויות  לפקודת 

התשל"ה "  1975-חדש[,  השותפויות)להלן:  אסיפה    ,"(פקודת  כינוס  בדבר  הודעה  בזאת  ניתנת 
ההשתתפותשנתית  כללית   יחידות  מחזיקי  של  "  מיוחדת  עלהיחידות)להלן:  שהונפקו  ידי  -"( 
)לה-מודיעין בע"מ  נאמנויות  "אנרגיה  ו"האסיפה לן:  זכות  הנאמן"  והמקנות  בהתאמה(   "

"( השותפותשותפות מוגבלת )להלן: "  -אנרגיה  -השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל במודיעין
 כדלקמן: 

 
 מקום האסיפה ומועדה .1

ביום כל   Zoom, באמצעות אפליקציית  10:00בשעה  ,  2021במאי    10ב',    האסיפה תתקיים  שבה 
 ם יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.המשתתפי

 
   להלן פרטי ההתקשרות:

 

Join Zoom Meeting 

 

/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwblNhttps://us02web.zoom.us

MUT09 

 

Meeting ID: 882 7620 1300 

Passcode: 012800 

http://www.modiin-energy.com/
https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwblNMUT09
https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwblNMUT09
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 או בטלפונים:

 +972 55 330 1762 
+972 3 978 6688 

 
ב  כי רק מי שהחזיק  )כהגדרתו להלן( רשאי  יצוין  יחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע 

 להשתתף באסיפה. 
 

 סדר יום האסיפה   .2

 אישור הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות – 1נושא מס'  .2.1
לאשר לבין    23.4.2021מיום    בתוקף  מוצע  הכללי  השותף  בין  ניהול  שירותי  הסדר 

השותפות, לפיו, עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי  
באמצעות   השותפות  עסקי  ניהול  לשם  הדרושים  אחרים  ושירותים  עסקי  פיתוח 

מ  ו/או  הכללי  בשותף  השליטה  בעל  שהינם  הכללי  בשותף  בעל  דירקטורים  ידי  על  ונו 
בסכום   ניהול  דמי  מהשותפות  לקבל  זכאי  יהא  הכללי  השותף  הכללי,  בשותף  השליטה 

מסך כל ההוצאות של השותפות בגין פעולות חיפוש ו/או   2.5%  -השווה, על בסיס שנתי, ל
וגז, בתוספת מע"מ, ולא פחות מסכום השווה ל ו/או הפקה של נפט  דולר    25,000  -פתוח 

בחודש בגין   5 -"(, בתוספת מע"מ. מידי חודש, עד התשלום המינימום"ארה"ב בכל חודש )
מע"מ   בתוספת  המינימום,  תשלום  את  הכללי  לשותף  השותפות  תשלם  החולף,  החודש 
וככל   כשיעור מההוצאות כאמור  הניהול  דמי  של  ייערך חישוב  קלנדרית,  שנה  כל  ובתום 

המינ  לתשלומי  )מעבר  לתשלום  נוסף  סכום  קיים  כי  לשותף  שיימצא  ישולם  הוא  ימום(, 
 הכללי בניכוי סך תשלומי המינימום ששולמו במהלך השנה הקלנדרית החולפת. 

 
העסקת תנאי  כי  של  יצוין  בשותף  הם  השליטה  בעל  שהינם  הכללי  בשותף  דירקטורים 

הכללי  בשותף  השליטה  בעל  ידי  על  מונו  ו/או  של    הכללי  התגמול  מדיניות  את  תואמים 
 .השותפות

 
ית מנכ"ל  כל  של  עלות העסקתו  לרבות  וסוג שהוא,  מין  ניהול השותפות, מכל  הוצאות  ר 

-2021-01)אסמכתא    4.2.2021השותף הכללי כפי שפורטה בזימון לאסיפה הכללית מיום  
ביום  014530 שהתקיימה  הכללית  האסיפה  ידי  על  שאושרה  וכפי  )אסמכתא   14.3.2021( 
 . חולנה על השותפותועלות משרדי השותפות, ת ( 033618-01-2021

 
( לפקודת השותפויות, השותפות תחזיר לשותף  1נא)ז()65כמו כן, ובהתאם לאמור בסעיף  

)למעט תשלומים   בפועל  השותף הכללי  נשא  בהן  ניהול השותפות  הוצאות  כל  הכללי את 
בעל   שהינם  הכללי  בשותף  לדירקטורים  )דהיינו  לעיל  כאמור  הניהול  דמי  מתוך  שישלם 

ה בשותף  הוצאות  השליטה  למעט  הכללי((,  בשותף  השליטה  בעל  ידי  על  מונו  ו/או  כללי 
שלבעל   והוצאות  הכללי,  בשותף  השליטה  לבעל  בעקיפין,  או  במישרין  ששולמו,  כאמור 
עם  התקשרות  לשם  ששולמו  כאמור  שהוצאות  ובלבד  בתשלומן,  אישי  עניין  השליטה 

לענ  לדין;  בהתאם  יהיו  והעסקתו  כהונתו  לתנאי  באשר  אישי"  דירקטור  "עניין  זה,    –יין 
למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתו של בעל השליטה בשותף הכללי, ולעניין התקשרות  

למעט עניין אישי הנובע מעצם הכהונה או ההעסקה בשותף    –עם נושא משרה או עם עובד  
 הכללי. 

 
ל  הסדר שירותי הניהול כאמור יחל החל ממועד אישור האסיפה ויהיה בתוקף לתקופה ש

 שלוש שנים.  
 

tel:+972553301762
tel:+97239786688
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המוצעת ההחלטה  " נוסח  מיום  לאשר  :  בין    23.4.2021בתוקף  ניהול  שירותי  הסדר  את 
ניהול,   שירותי  של  לרשות השותפות  עבור העמדתם  לפיו,  השותפות,  לבין  השותף הכללי 
עסקי   ניהול  לשם  הדרושים  אחרים  ושירותים  עסקי  פיתוח  שירותי  ייעוץ,  שירותי 

ו/או  השותפות באמצ דירקטורים בשותף הכללי שהינם בעל השליטה בשותף הכללי  עות 
מונו על ידי בעל השליטה בשותף הכללי, השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי  

ל שנתי,  בסיס  על  השווה,  בסכום  בגין   2.5%  -ניהול  השותפות  של  ההוצאות  כל  מסך 
בתוס וגז,  נפט  של  הפקה  ו/או  פתוח  ו/או  חיפוש  מסכום פעולות  פחות  ולא  מע"מ,  פת 

ל )"  25,000  -השווה  חודש  בכל  ארה"ב  המינימוםדולר  מידי  תשלום  מע"מ.  בתוספת   ,)"
ה עד  תשלום    5  -חודש,  את  הכללי  לשותף  השותפות  תשלם  החולף,  החודש  בגין  בחודש 

המינימום, בתוספת מע"מ ובתום כל שנה קלנדרית, ייערך חישוב של דמי הניהול כשיעור  
לתשלומי  מההוצאות   )מעבר  לתשלום  נוסף  סכום  קיים  כי  שיימצא  וככל  כאמור 

המינימום(, הוא ישולם לשותף הכללי בניכוי סך תשלומי המינימום ששולמו במהלך השנה  
הקלנדרית החולפת. הסדר שירותי הניהול כאמור יחל החל ממועד אישור האסיפה ויהיה  

ניהול   הוצאות  יתר  כל  שנים.  של שלוש  שהוא,  בתוקף לתקופה  וסוג  מין  השותפות, מכל 
לרבות עלות העסקתו של מנכ"ל השותף הכללי כפי שפורטה בזימון לאסיפה הכללית מיום  

( וכפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית שהתקיימה  2021-01-014530)אסמכתא    4.2.2021
על  (  033618-01-2021)אסמכתא    14.3.2021ביום   תחולנה  השותפות,  משרדי  ועלות 

 .תהשותפו 
 

( לפקודת השותפויות, השותפות תחזיר לשותף  1נא)ז()65כמו כן, ובהתאם לאמור בסעיף  
)למעט תשלומים   בפועל  השותף הכללי  נשא  בהן  ניהול השותפות  הוצאות  כל  הכללי את 
בעל   שהינם  הכללי  בשותף  לדירקטורים  )דהיינו  לעיל  כאמור  הניהול  דמי  מתוך  שישלם 

מונו   ו/או  הכללי  בשותף  הוצאות  השליטה  למעט  הכללי((,  בשותף  השליטה  בעל  ידי  על 
שלבעל   והוצאות  הכללי,  בשותף  השליטה  לבעל  בעקיפין,  או  במישרין  ששולמו,  כאמור 
עם  התקשרות  לשם  ששולמו  כאמור  שהוצאות  ובלבד  בתשלומן,  אישי  עניין  השליטה 

"עניין   זה,  לעניין  לדין;  בהתאם  יהיו  והעסקתו  כהונתו  לתנאי  באשר    –אישי"  דירקטור 
למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתו של בעל השליטה בשותף הכללי, ולעניין התקשרות  

למעט עניין אישי הנובע מעצם הכהונה או ההעסקה בשותף    –עם נושא משרה או עם עובד  
 ".  הכללי 

 
 פרטים נוספים אודות אישור הסדר שירותי הניהול: 

ות, מעמיד השותף הכללי לשותפות שירותי ניהול מסוימים בתמורה  פי הסכם השותפ-על
להסכם   9.1.3פי סעיף  -להסכם השותפות ועל  9.1.2לתשלומים מסוימים, כמפורט בסעיף  

דמי   ולתשלום  השותפות  של  הנפט  בנכסי  כמפעיל  לשמש  הכללי  השותף  זכאי  השותפות 
 מפעיל בשיעורים מסוימים.

 
"(, שנכנס לתוקף ביום  5)"תיקון    2015-(, התשע"ה5דת השותפויות )מס'  החוק לתיקון פקו

תאגידי    23.4.2015 ממשל  כללי  ציבוריות  שותפויות  על  להחיל  נועד  התחילה"(,  )"יום 
דומים לאלו החלים על חברות ציבוריות, ובכלל זאת נקבעו בו הוראות בנוגע לאופן אישור  

ו הכללי  השותף  לבין  השותפות  בין  בתיקון  עסקאות  נקבע  עוד  בו.  השליטה  כי 5בעלי   ,
 עיסוקה הבלעדי של חברת השותף הכללי יהיה ניהול עסקי השותפות המוגבלת. 

 
הסדר שירותי הניהול הקיים, לפיו מעמיד השותף הכללי לשותפות שירותי ניהול בתמורה  

בסעיף   כמפורט  לד   9.1.2לתשלומים  בנוגע  ההסדר  וכן  השותפות,  מפעיל  להסכם  מי 
להסכם השותפות, מהווים עסקאות של השותפות עם בעל השליטה    9.1.3כמפורט בסעיף  

תיקון   להוראות  בהתאם  אשר  הכללי(,  )השותף  ועדת  5בה  של  לאישורים  כיום  כפופות   ,
נא')ג( לפקודה(. כמו כן,  65הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית ברוב מיוחד )סעיף  

   ור מחודש, מדי שלוש שנים.עסקאות אלו טעונות איש
 

תיקון   שאושרה    5ברם,  הכללי  השותף  חברת  עם  התקשרות  לפיהן  מעבר,  הוראות  כולל 
תיקון   של  התחילה  יום  על  5לפני  שוב  לאשרה  יש  תיקון  -ואשר  ( 3נא')ב()65)סעיף    5פי 

 .  23.4.2021 שנים מיום התחילה, היינו עד ליום 6לפקודה(, תאושר בתוך 
 

כמפורט   חדש  ניהול  הסדר  לאישור  מובא  השותפויות,  פקודת  להוראות  בהתאם  לפיכך, 
פי  -לעיל ובכל מקרה ההסדרים הקיימים )על  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.1.1בסעיף  
)גם אם טרם   23.4.2021להסכם השותפות( יחדלו להתקיים ביום    9.1.3  -ו  9.1.2  סעיפים

 אושר הסדר שירותי הניהול החדש(.  
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 להסכם השותפות 9.1.2-.59.1תיקון סעיפים  – 2נושא מס'  .2.2
תיקון   ולהוראות  לעיל  לאמור  סעיף  5בהמשך  לנוסח  תיקון  לאשר  מוצע  להסכם   9.1.2, 

חו הנוכחי יבוא: "השותף הכללי לא יהיה זכאי לקבל מהשותפות  השותפות, כך שחלף נוס
בסעיף   כאמור  תמלוגים  למעט  אחרים  תשלומים  או  ניהול  ולמעט  לעיל    9.1.1דמי 

   ".תשלומים אשר יאושרו מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות
 

סעיף    , יללהסכם השותפות לענין מפעיל ודמי מפע 9.1.3כמו כן, מוצע לבטל את נוסח סעיף 
שיווק  9.1.4 לענין  השותפות  סעיף  להסכם  סעיף    9.1.5,  סיפא  את  להסכם   9.1וכן 

 השותפות.
 

נוסח הסכם השותפות הכולל את התיקונים המוצעים לפי נושא זה שעל סדר היום, מצורף  
 לדוח זה.   א'נספח כ
 

  9.1.2שחלף סעיף    לאשר תיקון להסכם השותפות המוגבלת, כך: "נוסח ההחלטה המוצעת
או תשלומים   ניהול  דמי  לקבל מהשותפות  זכאי  יהיה  לא  יבוא: "השותף הכללי  להסכם 

למעט תשלומים אשר יאושרו מעת לעת  ולעיל    9.1.1אחרים למעט תמלוגים כאמור בסעיף  
  9.1וסיפא סעיף    9.1.5,  9.1.4,  9.1.3כמו כן, סעיפים    ."על פי הוראות פקודת השותפויות

 ". לדוח זימון האסיפה נספח א'בהתאם לנוסח המצורף כפות יבוטלו, להסכם השות
 

מס'   .3 בנושא  אישי  עניין  שלהם  והדירקטורים  השליטה  בעלי  ומהות   1שמות  היום  סדר  שעל 
 עניינם האישי 

סולטן,   .3.1 צחי  המר  כ  יוןדירקטוריו"ר  מחזיק  סולטן  מר  הכללי.  בשותף  השליטה    -ובעל 
 היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.  מהון 26.25%

 
עשוי  מר   סולטן  לו  צחי  שיש  כמי  אישי  להיחשב  המפורט  עניין  הניהול  הסדר  באישור 

מס'   בין    1בנושא  הקיים  התשלומים  הסדר  את  משנה  והוא  מאחר  היום,  סדר  שעל 
 השותפות לבין השותף הכללי.

 
שעל סדר היום מכח    1יות עניין אישי בנושא מס'  לכל הדירקטורים בשותף הכללי עשוי לה  .3.2

הכללי,   בשותף  דירקטורים  בין  היותם  הקיים  התשלומים  הסדר  את  משנה  והוא  מאחר 
 .השותפות לבין השותף הכללי

 
 שעל סדר היום 1אישורים הנדרשים לביצוע ההחלטה בנושא מס'  .4

  24.3.2021ביום    ועדת הביקורת  ידי-שעל סדר היום אושר על  1הסדר הניהול המפורט בנושא מס'  
לאישור האסיפה הכללית של השותפות    ףוכפו   25.3.2021ועל ידי דירקטוריון השותף הכללי ביום  

   .להלן  7.17.1ף בסעיברוב המפורט 
 

של .5 מסוגה  או    עסקאות  השליטה  בעל  לבין  השותפות  בין  דומות  עסקאות  או  המוצעת  העסקה 
שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה 

 על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף 
לעיל,   ני -על כאמור  שירותי  לשותפות  הכללי  השותף  מעמיד  השותפות,  הסכם  מסוימים  פי  הול 

להסכם    9.1.3פי סעיף  -להסכם השותפות ועל   9.1.2בתמורה לתשלומים מסוימים, כמפורט בסעיף  
מפעיל   דמי  ולתשלום  השותפות  של  הנפט  בנכסי  כמפעיל  לשמש  הכללי  השותף  זכאי  השותפות 

 בשיעורים מסוימים. 
 

   בקבלת ההחלטה שעל סדר היום ושמות הדירקטורים שהשתתפו 1נימוקים לאישור נושא מס'   .6
שעל סדר היום, וזאת,    1ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את הסדר הניהול כמפורט בנושא  

   :לאור הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן
 

מוך ביחס לתאגידים אחרים בעלי שווי  דמי הניהול המוצעים סבירים ואף נמצאים ברף הנ .6.1
על  הניתנים  השירותים  ומהות  להיקף  וביחס  דומים  פעילות  הכללי,  -והיקפי  השותף  ידי 

 ליעדיה העסקיים של השותפות והיקף נכסיה ופעילותה.  
 

הם בעל השליטה בשותף הכללי ודירקטורים שמונו  פי הסדר הניהול  -נותני השירותים על .6.2
 י ניסיון רב בתחום פעילות השותפות בכלל ובעסקי השותפות בפרט. והינם בעלעל ידו 

 
 דמי הניהול המוצעים נמוכים יותר ביחס להסדר הקיים כיום בהסכם השותפות.  .6.3
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המוצע,   .6.4 המנגנון  הכללי,  השותף  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  לדעת  האמור,  כל  לאור 

גנון של החזר הוצאות הינו סביר, הוגן  הכולל ביטול דמי המפעיל לשותף הכללי ומעבר למנ 
 ולטובת השותפות. 

 
על כאמור  ההחלטה  הועדה:  -בקבלת  חברי  כל  השתתפו  הביקורת,  ועדת  יהושע  ידי  מר 

. בקבלת  יהושע שטרן )דירקטורית חיצונית( ומר  נחמה ציבין  )דירקטור חיצוני(, גב'  אברמוביץ  
)דירקטור  מר יהושע אברמוביץ  רי הדירקטוריון:  ההחלטות על ידי הדירקטוריון השתתפו חב

גב'   ציבין  חיצוני(,  חיצונית(נחמה  עמי  מר  ,  )דירקטורית  מר  סולטן,  צחי  מר  שטרן,  יהושע 
 ברלב ומר רון מאור. 

 
 ההחלטות לקבלת הנדרש הרוב .7

), ובלבד  קולותרוב  :  שעל סדר היום   1נושא מס'   .7.1 ( במניין קולות  1שיתקיים אחד מאלה: 
הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות השתתפות שאינם חברת  
ההחלטה,   באישור  אישי  עניין  בעלי  שאינם  מי  וכן  בה  השליטה  בעל  הכללי,  השותף 
המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו  

)בח הנמנעים;  קולות  ההשתתפות  2שבון  יחידות  מחזיקי  מקרב  המתנגדים  קולות  סך   )
( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי  1האמורים בפסקה )

 יחידות ההשתתפות. 

 

מס'   .7.2 היום   2נושא  סדר  מ:  שעל  פחות  לא  של  יחידו  75%  -רוב  של  ההשתתפות  קולות  ת 
 . שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה

 
 האסיפה  לקיום חוקי מניין .8

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

 חלטה. הה  על שהצביעו
 

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

 עד ליום העסקים שקדם לאסיפה. 
 

ימ לא  האסיפה  לכינוס  שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית  כעבור  תדחה  אם  החוקי,  המנין  צא 
ימצא מנין חוקי    10:30האסיפה לאותו יום בשעה   באותו מקום. אם באסיפה נדחית כאמור לא 

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

 
באי שני  גם  השתתפות"  יחידות  בעלי  כ"שני  ייחשבו  החוקי,  המנין  יחידות  -לענין  בעל  של  כח 

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

 זקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.המוח
 

 זכאות להשתתף בהצבעה   .9
תקנות הצבעה  )להלן: "   2005-עמדה(, התשס"ו והודעות בכתב  החברות )הצבעה לתקנות  בהתאם

בתום   יחידות מחזיקי באסיפת להצבעה לעניין הזכאות הקובע "(, המועדבכתב הינו  השתתפות 
 "(. המועד הקובע)להלן: " 6.4.2021 יום של העסקים יום

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

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

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

 הוכחת בעלות.  לתקנות שבתוספת 1לטופס  בהתאם הבורסה
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לחוק    5יא44אלקטרוני מאושר לפי סעיף  א לתקנות הוכחת בעלות, מסר  4בהתאם להוראות תקנה  
תשכ"ח ערך,  "  1968-ניירות  ערך)להלן:  ניירות  במערכת  חוק  המשתמשים  נתוני  שעניינו   ,)"

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

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

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

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

 
לכך, או אם הממנה   בכתב סמכות להם שיש כוחו-באי ידי  על  או הממנה ידי  על יפוי כוח ייחתםי

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

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

 תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.
 

(  5חמישה ) המהווה בשיעור השתתפות ביחידות המחזיק יותר או אחד השתתפות יחידת מחזיק
זכויות מסך יותר או אחוזים וכן ההצבעה כל  סך   כאמור בשיעור שמחזיק מי בשותפות,  מתוך 
נא)א( לפקודת  65בסעיף   השליטה בשותפות, כהגדרתו בעל  בידי מוחזקות שאינן ההצבעה זכויות 

לאחר זכאי,  לעיין השותפויות  הכללית,  האסיפה  בתקנה   ההצבעה בכתבי כינוס    10כמפורט 
 בכתב.  הצבעה לתקנות

 
יחידות   רשומות  שלזכותו  יחידות  היחידות  בעל  בין  נכללות  יחידות  ואותן  בורסה  חבר  אצל 

בעל יחידות לא  הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים )להלן: " 
"(, המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח,  רשום

 בהתאם למפורט להלן. רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית,  
 

 הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .10
היום,   סדר  שעל  ההחלטות  כל  אישור  עם  בקשר  הכללית  באסיפה  להצביע  רשאי  יחידות  בעל 
באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב  

 ההצבעה האמור. 
 

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

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

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או  
 בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. 

 
חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה,  

ה  באתר  ההצבעה,  כתב  לנוסח  יחידות  קישורית  המחזיק  רשום  לא  יחידות  בעל  לכל  הפצה, 
באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע  
כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי  

 חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע. 
 
על יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב  ב

ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר  
לא   להלן(  כמפורט  נציגה  )לידי  לשותפות  יגיע  ההצבעה  שכתב  כך  בעלות,  אישור  בצירוף  רשום 

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.4ע )יאוחר מארב
 

mailto:itay@holender.co.il
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה,  
אותו   וימסור  הצבעתו,  אופן  את  זה,  לדוח  המצורף  ההצבעה,  כתב  של  השני  החלק  גבי  על  יציין 

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

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 4ארבע )
 

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית      .11
להצביע רשום  לא  יחידות  בעל  רשאי  האמור,  על  אישור    בנוסף  עם  בקשר  הכללית  באסיפה 

ההצבעה   במערכת  לשותפות  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות  היום,  סדר  שעל  ההחלטות 
 האלקטרונית. 

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

קים ניירות ערך  ( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזי3)א() 4יא44
" )להלן:  במועד הקובע  להצביע במערכתבאמצעותו  לא  רשימת הזכאים  בורסה  ואולם, חבר   ;)"

לו עד השעה   בצהריים של    12:00יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר 
ההצבעה   במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  להיכלל  מעוניין  אינו  כי  הודעה  הקובע  המועד 

 )ד( לתקנות הצבעה בכתב. 13ונית, לפי תקנה האלקטר
 

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על  
אישור מסירת  קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית )להלן: " 

להצהרשימה הזכאים  ברשימת  המנויים  היחידות  מבעלי  אחד  לכל  ההצבעה  "(,  במערכת  ביע 
באמצעות   או  אלקטרוניים  באמצעים  הודעות  הבורסה  מחבר  מקבלים  ואשר  האלקטרונית 
הצבעה   לשם  הנדרשים  הפרטים  את  הבורסה,  חבר  למחשב  המקושרות  התקשרות  מערכות 

 במערכת ההצבעה האלקטרונית. 
 

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

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

 
 מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה  .12

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

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

 
דירקטוריון  .  ( ימים לפני מועד האסיפה 10מועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה ) ה

( חמישה  עד  עמדה  להודעות  תגובתו  להמציא  רשאי  בשותפות  הכללי  מועד  5השותף  לפני  ימים   )
 האסיפה.

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

ל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום  לכ
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  .13
( אחוזים או יותר מסך כל  5בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה )

פות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור  יזכויות ההצבעה באס 
ב ובידי  הכללי  השותף  בידי  מוחזקות  שאינן  ההצבעה  זכויות  כל  סך  בשותף  מתוך  השליטה  עלי 

בכתבי ההצבעה   בשעות העבודה המקובלות,  של השותפות,  לעיין במשרדה הרשום  זכאי  הכללי, 
 שהגיעו לשותפות. 

 
 
 
 
 

mailto:itay@holender.co.il
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 שינויים בסדר היום   .14
בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של   זימון זה לאסיפה הכללית יבקש  יתכן כי לאחר פרסום 

השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום  ל)ב( לפקודת  65האסיפה בהתאם לסעיף  
ואתר   .magna.isa.gov.ilwwwהעדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

אביב:   בתל  ערך  לניירות  של  www.maya.tase.co.ilהבורסה  בקשה  להמצאת  האחרון  המועד   .
( ימים לאחר מועד זימון  7חידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה )בעל י 

 האסיפה.  
 

 סמכות רשות ניירות ערך  .15
תשס"א בה(,  שליטה  לבעל  חברה  בין  )עסקה  ערך  ניירות  לתקנות  עשרים  2001-בהתאם  בתוך   ,

לשותפות לתת, בתוך מועד  ( ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות  21ואחד )
שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות  

 על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.  
 

מועד האסיפה   דחיית  על  להורות  ערך  ניירות  רשות  הדוח כאמור, רשאית  לתיקון  הוראה  ניתנה 
עבור   לפני  לא  שיחול  למועד  ) הכללית  )3שלושה  וחמישה  יאוחר משלושים  ולא  ימי עסקים   )35  )

 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. 
 

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

על   מיידי  בדוח  השותפות  תודיע  הכללית,  האסיפה  כינוס  מועד  דחיית  בדבר  הוראה  ניתנה 
 ההוראה.

 
 טיפול בדוח זה נציג השותפות לעניין ה .16

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

 
עזריאלי   במשרדי המוצעות ההחלטות של המלא בנוסח לעיין ניתן מרכז  מגדל  3השותפות,   ,

אביב   תל  בתיאום67023משולש,  כינוס   למועד עד וזאת  073-2683611בטלפון  מראש   טלפוני , 
 האסיפה.

 
 

 
 בכבוד רב,      

 
 

   ( בע"מ 1992אנרגיה ניהול ) -מודיעין     
   השותף הכללי     

  

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

 שעל סדר היום   2נוסח הסכם השותפות הכולל את התיקונים המוצעים לפי נושא 
 



 שותפות מוגבלת  הסכם לתיקון הסכם ה
 
 

   23.12.2009שנערך ונחתם בתל אביב ביום 
  ,8.7.2013ביום  ,30.8.2012ביום   ,26.7.2012ביום  ,14.6.2010ביום , 4.2.2010כפי שתוקן ביום 

  ,30.4.2019ביום   ,22.10.2017ביום  ,13.3.2017ביום  ,18.5.2016ביום   ,17.4.2016ביום  ,26.5.2014
 וביום ________  5.2.2021ביום ו  ,2.9.2019 םובי

 
 

 בע"מ ( 1992ול )אנרגיה ניה-עיןדימו
 "( השותף הכללי)להלן: "  

 ;מצד אחד
 

 -לבין -
 
 

 בע"מאנרגיה נאמנויות -מודיעין
 "( השותף המוגבל)להלן: "  

 ;מצד שני
 
 

,  והשותף הכללי הוא חברה שנתאגדה על פי דיני מדינת ישראל ועיסוקה העיקרי הואיל 
 ; זגלחיפושי נפט ו ניהול שותפויות

 
רה שנתאגדה על פי דיני מדינת ישראל ועיסוקה העיקרי  וא חבתף המוגבל הוהשו והואיל 

 ניהול עסקי נאמנות; 
 

להקמת    1992במאי    25וביום   והואיל  בהסכם  הצדדים  פי  התקשרו  על  מוגבלת  שותפות 
ישראל מדינת  )דיני  גז  ו/או  נפט  בחיפושי  השתתפות  למטרת   ," ההסכם  להלן: 

 "(;וריהמק
 

פ והואיל  המ ועל  ההסכם  השותפי  נרשמה  המוגבלת  קורי  אנרגיה"  ות  "מודיעין  בשם 
 ;"(השותפות"" או השותפות המוגבלת")להלן: 

 
פעילותה והואיל  שנות  השותפות    ובמהלך  לעת  תוקן  של  המקורי  מעת  ההסכם 

 "(;ההסכם המתוקן)להלן:"
 

מה והואיל  לשנות  מעוניינים  המקווהצדדים  ההסכם  הה וראות  ומהוראות  ם  כסרי 
מוגבלת יכלול את ההוראות הכלולות בהסכם  שהסכם השותפות ה  המתוקן באופן

 ;ואותן בלבדזה להלן, 
 
 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן 
 

 
 מבוא ונספחים .1
 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   

 
 תהגדרות ופרשנו .2

, אלא אם מחייב  רוש המופיע לצידםורטים להלן הפיפמ יהיה למונחים הבחוזה זה   2.1 
 הקשר הדברים אחרת: 

 
   .  אנרגיה-מודיעין -"השותפות" או "השותפות המוגבלת"   

 
"   -"השותף הכללי"   )-מודיעיןחברת  ניהול    ( 1992אנרגיה 

בע"מ" או מי שישמש מפעם לפעם כשותף  
 כללי בשותפות.  
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אנרג"  תרחב  -ו "הנאמן""השותף המוגבל" א   בע"מיה  מודיעין  "  נאמנויות 
או מי שישמש מפעם לפעם כשותף מוגבל  

 בשותפות.  
 

בנות  -"יחידות השתתפות" או "יחידות"   שם  על  רשומות  השתתפות    יחידות 
זכות     0.01 המקנות  אחת,  כל  ע.נ.   ₪

המוגבל   השותף  בזכויות  השתתפות 
המוגבלת   זה  פורכמ  –בשותפות  בחוזה  ט 

בל  ע"י השותף המוג  ת מוחזקות בנאמנווה
 עבור רוכשיהן. 

 
אשר     "כתבי אופציה"     שם,  על  רשומים  אופציה  כתבי 

המוגבל   השותף  ידי  על  לעת  מעת  יונפקו 
ויקנו למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידת  

בת   שם  על  רשומה  אחת    0.01השתתפות 
במחיר   אופציה  כתב  כל  כנגד  ע.נ.   ₪

 וחו יונפקו. כמפורט בתשקיף מכובתנאים 
 

 ת וכתבי אופציה. יחידות השתתפו    -"ניירות הערך"  
 

יחידות    -"בעלי יחידות השתתפות"   בעלי  בפנקס  שרשום  מי 
יחידת)ות(   של  כבעלים  ההשתתפות 

 השתתפות. 
 

מי שרשומים בפנקס בעלי כתבי האופציה     -"בעלי כתבי אופציה"  
 כבעלים של כתבי אופציה.  

 
הזמנ תשק    -"תשקיף"   המהווה  רכישה    היף  להצעות 

ו/או כתבי אופציה    ל יחידות השתתפות ש
 ע"י השותף המוגבל.  יונפקוש

 
עם    -"הסכם הנאמנות"   בבד  בד  הנחתם  הנאמנות  הסכם 

או   זה  הסכם  להחתם  ה חתימת  עתיד 
השותף   בין  זה,  הסכם  חתימת  לאחר 
יחידות   בעלי  עבור  כנאמן  המוגבל 

ובין המפקההשתפות, מצ ח, מצד  ד אחד, 
רות הערך, כפי  הנפקתם של ניי  רבשני, בד

 תוקן מפעם לפעם. שי
 

או מי שישמש מפעם  שמעון אבנעים  רו"ח      -"המפקח"  
מילוי   על  יפקח  ואשר  כמפקח,  לפעם 
התחייבויות השותף המוגבל על פי הסכם  
למפקח   הנוגע  אחר  הסכם  וכל  הנאמנות 

 .  ולזכויות בעלי יחידות ההשתתפות
 
 

או $ בהסכם זה,  ם שצויין דולר  וקכל מב    -"$" "דולר" או  
נאמר  ה אם  אלא  ארה"ב,  לדולר  כוונה 

בסכום   וכשמדובר  אחרת,  מפורשות 
בש"ח   לחשבו  או  לשלמו  שיש  בדולרים 
של   לדולר  השווה  בש"ח  לסכום  הכוונה 
הדולר   של  היציג  השער  לפי  ארה"ב 
שיהיה   כפי  ישראל,  בנק  ע"י  המתפרסם 

 מועד התשלום. ידוע ב
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הי    -"נכסי נפט"    נפט,  מוקדמים,  זכויות  ויות  זכתרים 
קדימה לקבלת רשיון, הרשאות, הענקות,  
במקום   נפט  הפקת  ו/או  לחיפוש  זכיונות 
המקנות   אחרות  וזכויות  פלוני  שטח  או 
זכות בנפט שיתגלה או שיופק ממקום או  

 שטח פלוני. 
 

תשי"ב 2.2  הנפט,  בחוק  שהוגדרו  משמעות1952-מונחים  תהיה  זה  ,  בהסכם  ם 
האמור.רדכהג בחוק  המקובלים  תם  יפורשו    מונחים  וגז  נפט  חיפושי  בעסקי 

 כמשמעותם המקובלת. 
 

תשמ"א 2.3  הפרשנות,  בחוק  שהוגדרו  מונחים  לעיל  לאמור  תהיה    1981-בכפוף 
 משמעותם בחוזה זה כהגדרתם בחוק האמור. 

 
ד  בלשמשו לנוחיות ביפים בחוזה זה, יחלוקת חוזה זה לסעיפים וכן כותרות הסע 2.4 

 ולא לפירושו. 
 

כל האמור בלשון יחיד אף ברבים כמשמע וכן להיפך וכל האמור במין  בהסכם זה   2.5 
 זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך. 

 
הוראות סעיף זה לא יחולו אם יש בגוף העניין או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם   2.6 

 הוראות הפרשנות דלעיל. 
 
  הקמת השותפות .3

חו 3.1  מהוו  הזהוראות  תזה  את  המו ת  השותפות  בסעיף  קנות  כמשמעותן    61גבלת 
חדש( תשל"ה )נוסח  השותפויות  "  1975-לפקודת  והן מחליפות  הפקודה)להלן:   )"

  . לכל דבר וענין את הוראות ההסכם המקורי וההסכם המתוקן
 

 ודה. ותפות הוראות הפק בכפוף להוראות חוזה זה יחולו על הצדדים ועל הש  3.2 
 
 פותהשות תקנות .4

לנדדהצ 4.1  מתחייבים  הפעולות  ים  בכל  זה,  הסכם  חתימת  לאחר  בסמוך  מיד  קוט, 
רישום   לצורך  החברות  תיקון  הדרושות  רשם  אצל  השותפות  כתקנות  זה  הסכם 

 לפקודה.  62והשותפויות המוגבלות, בהתאם לסעיף  
 

יק 4.2  השותפים  של  וחובותיהם  הזכויותיהם  הוראות  לפי  זולת אם  בעו  נן  יאפקודה 
 הסכם זה לעניין הנדון.הוראה מפורשת שב מתיישבות עם

 
 שם השותפות .4

"מודיעין  יהיה  המוגבלת  השותפות  אחר    –אנרגיה  -שם  שם  כל  או  מוגבלת"  שותפות 
 שהצדדים יסכימו עליו ואשר יאושר על ידי רשם השותפויות.

 
 תיהמטרת השותפות, סמכויותיה וכוחו .5

  I/ 18  חזקתבשטח  ושי נפט ו/או גז  נה להשתתף בחיפ יה מוגבלת  ותפות ה מטרת הש 5.1 
, בשטח פרויקט  בקליפורניה, ארה"ב  Mountain VIewבשטח פרויקט  ,  "שמשון"

Grapevine  ארה"ב פרויקט  בקליפורניה,  בשטח   ,Cassini  ארה"ב   , בקליפורניה, 
פרויקט   דו,  קולור  NPBט  פרויקבשטח  ארה"ב,    בקליפורניה,  Shidelerבשטח 

וכן בשטחים סמוכים לשטחי נכסי הנפט הנ"ל אשר יכללו בנכסי    קולורדו ארה"בב
ב הגבול  שינויי  עקב  כאמור  הגבול    הםהנפט  שינוי  סיבות  יהיה  והכל כאשר  בשל 

 . גיאולוגיות מקומיות
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פיתוח    מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, השותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש,  
ווהפק נפט  נגז טבעה של  וגז טבעי  נפט  נכסי  ההשקעה בהם  וספים אשר  י בשטח 

" )להלן:  הכללי  השותף  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  ידי  על  הנכסים  תאושר 
השקעה  "(,  הנוספים הנסיבות.  ולפי  השותפויות,  פקודת  להוראות  בהתאם  והכל 

י  מחזיקי  של  אישורם  מצריכה  אינה  אשר  הנוספים,  ההשתת יחבנכסים  פות  דות 
כ לאאלא  ודירקטופופה  הביקורת  ועדת  הינה  ישור  כאמור,  הכללי  השותף  ריון 

יחידו מחזיקי  להחלטת  מיום  בהתאם  השותפות  של  ההשתתפות     2.9.2019ת 
  1.9.2022"(. החלטת האסיפה תעמוד בתוקפה עד ליום  החלטת האסיפה")להלן:  

לוש  ות בנות שופות נוספקת "(, והיא ניתנת להארכה למשך  מועד הפקיעה)להלן: "
ברוב  שני יחידות ההשתתפות  של אסיפת מחזיקי  מחודש  ע"י אישור  כל אחת,  ם 

ת מתווה  הדרוש על פי דין. ככל שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא יאשרו מחדש א
אישור ההשקעה בנכסים נוספים כאמור לעיל, אזי השקעה בכל נכס נפט, נוסף על  

במ השותפות  בידי  שיהיו  הפקיעה,עו הנכסים  קב  ד  אישותחייב  האסיפה  לת  ר 
 .יחידות ההשתתפות  הכללית של מחזיקי

 
ובנוסף תהיה השותפות המוגבלת רשאית לבצע פרוייקטים אחרים בחיפושי     עוד 

גז   ו/או  ויפורטו  נפט  בתשקיפים(שיוגדרו  )או  בתשקיף  )או    במפורש  בדוח  ו/או 
  גבלת ותפות המוזכויות בש  םעל פיהם יוצעו ניירות ערך המקני  דוחות( הצעת מדף

ותיקון  לבוב המוגבלת  השותפות  בהסכם  במפורט  יוגדרו  כאמור  שפרויקטים  ד 
היחידות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  ידי  על  יאושר  בשלם  השותפות    הסכם 

 . לטה מיוחדתהחב
 

עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה   5.2 
הכנסה   מס  לחיש)בתקנות  בשלכללים  המס  יחידות    החזקה  וב  של  ומכירה 

התשמ"ט  השתתפות   נפט(,  לחיפושי  "  1988  -בשותפות  חיפוש  )להלן:  הוצאות 
 "(.ופיתוח

 
הס 5.3  כל  יהיו  המוגבלת  הלשותפות  והכוחות  לצורך  מכויות  מועילים  ו/או  דרושים 

 קידום מטרת השותפות המוגבלת או הקשורים בה. 
 

רשאית   תהא  ולקבל  השותפות  ל לבקש  או  בהסכ,  רהתקשר  בדבר  על  מים  כישתן 
נפט, בארץ ו/או בחו"ל, אף בטרם הוקנו  ידה או העברה אלי ה של זכויות בנכסי 

כדין או הועברו על שם השותפות, ובלבד שהשותפות לא תבצע פעולות ולא תוציא  
ישירות אחרות   בהוצאות  ולא תישא  נפט כאמור,  נכסי  עם  לפעולות, בקשר  כסף 

י  קשר עם נכסת הכנה והשתתפות במכרזים בט הוצאונפט, למע  אותם נכסי  ןבגי
בדיקות   נאותות,  בדיקות  הנפט,  נכס  רכישת  להבטחת  פיקדון  תשלום  נפט, 

 .כלכליות, פיננסיות, מקצועיות/טכניות, רגולטוריות וכד' בקשר עם נכסי הנפט
 
 הון השותפות  .6

 . בלשותף המוגכללי וההשותף הת  מכהון השותפות יכול שיוגדל מפעם לפעם בהס 6.1 
 

ליחידות   6.2  אופציה  וכתבי  השתתפות  יחידות  מכירת  בגין  התמורה  כספי  כל 
ונפק על ידי הנאמן, בין אם התמורה התקבלה  נייר ערך אחר שי  השתתפות ו/או כל 

ענין   לבעלי  ערך  ניירות  מהנפקת  התקבלה  אם  בין  לציבור,  ערך  ניירות  מהנפקת 
יוכן על  שקה כפי  צאות ההנפבניכוי הו  ,ובין אם בדרך אחרת יפורטו בדו"ח אשר 

ויאושר   הכללי  השותף  רו"ח  ידי  ידי  המפקח השותפות  על    כוי בניו  ובאישור 
הנאמנ מראש,הוצאות  צפויות  בלתי  אחרות  והוצאות  הצפויות  בידי    ות  ישמשו 

להסכם   בהתאם  המוגבלת  השותפות  בהון  להשקעה  קבלתם,  עם  מיד  הנאמן, 
המו וזאת  בגהשותפות  שה לת,  מנת  לאעל  של    נאמן  לחיוביה  אחראי  יהיה 

   ושקעו על ידו כאמור.ותפות המוגבלת למעלה מן הסכום שההש
 

יח  מקרה שלבכל   6.3  )בניכוי  הנפקת  כל כספי תמורת ההנפקה  נוספות, ישמשו  ידות 
בלתי   להוצאות  הפרשה  לרבות  הצפויות,  הנאמנות  והוצאות  ההנפקה  הוצאות 

כ מראש,  שעשתקבענה    י פצפויות  יבתשקיף  פיו  הנוספות(,  ל  היחידות  ונפקו 
 השקעה בהון השותפות המוגבלת. ל

 
 ותפות המוגבלת.תשלומיו להון הש שותף לא יהא זכאי לריבית בגין 6.4 
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בכל מקרה של הגדלת הון השותפות המוגבלת, לרבות עקב מימוש כתבי אופציה,   6.5 
ויונפקו,   המובמידה  השותף  של  חלקו  בהגדלת  ב גיהיה  בשיל    99.99%ר  עוההון, 

 . 0.01%של השותף הכללי ו
 

התאם לסעיף  לאחר שישלם השותף המוגבל את חלקו בהון השותפות המוגבלת ב 6.6 
בהון  ,  6.3 נוספים  סכומים  ולהשקיע  להוסיף  חייב  המוגבל  השותף  יהיה  לא 

  השותפות המוגבלת ולא יהיה אחראי לחיוביה של השותפות המוגבלת למעלה מן 
 לעיל.  6.5סעיף יס כאמור בהסכום שיכנ

 
מימוש כתב אופציה   6.7  עקב  לידי השותף המוגבל סכומים  יגיעו  אשר  בכל עת שבה 

תשקיף, יהא השותף המוגבל חייב להכניס סכומים אלה  פי  צעו על  , ככל שיויוצעו
 מיד בניכוי כל עמלה שיהיה עליו לשלם להון השותפות. 

 
   מקום ניהול העסקים .7

 . , נתניה1שער העמק היה ברחוב השותפות יקים של הול העסני  םמקו 
 

ה  קרה כזה יתן הודעהשותף הכללי יוכל לשנות מזמן לזמן את מקום ניהול העסקים ובמ
 יום מתאריך השינוי.   20על השינוי לשותף המוגבל ולמפקח, תוך  

  
 הוצאות השותפות .8

יהיו    ת המוגבלת של השותפו  ה השותף הכללי יהיה אחראי לכך שבכל תקופת קיומ 8.1 
 לעיל.  5.2ות חיפוש ופיתוח" כמוגדר בסעיף יקר הוצאותיה "הוצאע

 
גבלת הוצאות נוספות לצורך הכנת  היות לשותפות המובמקרה של תגלית עלולות ל  8.2 

לפיתוח שדה הנפט   ופעולות  הבאר להפקה, השלמת הבאר, הקמת מתקני הפקה 
ה יהיה  כזה  במקרה  הנפט.  הפקת  הכללי  ושו/או  )אך  תף  חייברשאי  לקבל  לא   )

המוגבל  השותפות  מימון  בשם  לצורך  מתאימים  לו  שיראו  בתנאים  אשראי  ת 
ול האמורות  אתההוצאות  זה  לצורך  גם    שעבד  לרבות  המוגבלת,  השותפות  נכסי 

ו/או בנכסי הנפט. כמו כן   חלקה של השותפות המוגבלת בבאר ו/או בשדה הנפט 
 להלן.  9בסעיף כאמור  בתמלוגים של תגלית, התישא השותפות המוגבלת, במקר

 
בטרם יפעל השותף הכללי לקבלת אשראים ולשעבוד נכסים על פי סעיף זה יודיע    

למפקח בכתב והוא לא יבצע פעולות אלו אם המפקח הודיע    ל כך השותף הכלליע
קבלת    ימים  3תוך   אין  הודעת  לאחר  לדעתו  כי  הכללי  לשותף  הכללי,  השותף 

נימק זאת  שות או מי מהן ובלבד שכללי לעש השותף הולות שמבק עפ לעשות את ה
ע או  מקפחות  האמורות  הפעולות  שלדעתו  בכך  שיסודם  בטעמים  שויות  בכתב 

 ויותיו של השותף המוגבל. לקפח את זכ 
 

חיפושים   8.3  בפעולות  ו/או  בקידוחים  להשתתף  מקום  יש  הכללי  השותף  לדעת  אם 
לסכומים שהו נוספים מעבר  בהון הק שבסכומים  עשותפות המ עו  מי  וגבלת  ידי  ל 

)בתוספת אם    מהשותפים  או  הראלי(,  ערכם  שמירת  לצורך  השקעתם  פירות 
תגלית כאבמ יל תידרש השותפות המוגבלת להשתתף  לע  8.2מור בסעיף  קרה של 

בהוצאות הדרושות בקשר עם הכנת הבאר להפקה או השלמת הבאר, או התקנת  
עת השותף  ו אם לדפקת נפט א פעולות לה   ומתקני הפקה בפיתוח שדה הנפט ו/א 

וצר בעתיד אפשרות שתוצע לשותפות המוגבלת הצעה להשתתף  הכללי עשויה להיו 
כאמ יודבפעולות  אזי  לעיל,  ולמפקח  ור  המוגבל  לשותף  הכללי  השותף  כך  על  יע 

וינקוב בסכום אשר בו לדעת השותף הכללי יש להגדיל את הון השותפות המוגבלת  
ים ו/או בפעולות החיפושים  בקידוח   לת להשתתףפות המוגבתו על מנת לאפשר לש

שרות  ו/או ההוצאות האמורות או לפי הענין לשמור לשותפות המוגבלת את האפ
להצ השותף  להיענות  יציין  כאמור  הצעה  שבאה  במקרה  תבוא.  אם  כאמור  עה 

הכללי בהודעתו גם את המועד האחרון שעל פי תנאי ההצעה עד אליו יש להודיע  
הי להצעה  נע על  " ות  הא)להלן:  לקבהמועד  ההצעהחרון  מתן  לת  בתאריך  אם   .)"

יצי  קידוח,  לביצוע  מגובשת  תוכנית  הכללי  לשותף  יש  באיזה  ההודעה  בהודעה  ין 
סכומו   את  לקידוח,  משוער  תקציב  גם  וגובש  ובמידה  הקידוח,  מתוכנן  נפט  נכס 

לתנא בכפוף  תשקיף  לפרסום  המוגבל  השותף  יפעל  כזה  במקרה    ם יהכולל. 
 .תשקיףב ם האמוריםולאישורי
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להסרת ספק מובהר, כי אם לא יתאפשר פרסום תשקיף כאמור, אזי יהיה השותף    
להוד רשאי  ו/הכללי  ההצעה  לבעל  כי  יע  הענין,  לפי  אחר,  מתאים  גורם  לכל  או 

ו/או   החיפושים  בפעולות  ו/או  בקידוחים  תשתתף  לא  המוגבלת  השותפות 
כל הצ ולנקוט את  כך  ים הדרושיד עבהוצאות הנ"ל  גם לשם  צוינה  לרבות  )אם  ם 

דעתו האמורה של השותף הכללי למפקח כאפשרות היחידה למנוע  אפשרות זו בהו
הש אלנשיאת  בהוצאות  התקופה  ותפות  תוך  זו  קביעה  על  עירער  לא  והמפקח  ו 

האמורה( נטישה או אבדן זכויות. מקרה כזה עלולה השותפות המוגבלת לאבד את  
 . ה זכויות בו יהיו ל  טזכויותיה בנכס נפ 

 
 , דמי מפעיל ושיווקתמלוגים ;הפסדיםו ,הוצאות ,תתפות בהכנסותשה .9

ל 9.1  זכאי  יהיה  הכללי  לווימהכנסות    0.01%  -השותף  מההוצאות    0.01%  יוחסו 
 וההפסדים של השותפות המוגבלת.  

 
 בנוסף לכך יהיה השותף הכללי זכאי לתשלומים ויישא בהוצאות כדלקמן:   

 
 םתמלוגי 1.9.1  
של  וגבלת  תשלהשותפות המ  א.    בשיעור  על  תמלוג  לשותף הכללי  ם 

ו/או    4.95% בנפט  המוגבלת  השותפות  של  חלקה  ו/או  מכל  בגז 
בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או  חומרים  

אינטרס המוגבלת  לשותפות  בעתיד  ועל    יהיה  לחישוב  )בהתאם 
לת ישים  שיהיה  בסיס  התמללשאותו  למדיום  חו וג  פי  על  ק  נה 

המוגבלת  הנפט( השותפות  שהוציאה  הוצאות  להחזר  עד  וזאת   ,
תמל ניכוי  )לפני  הנפט  חיפושי  אך  לצורך  סוג  מכל  לאחר  וגים 

 הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה(. 
 

לאחר החזר הוצאותיה של השותפות המוגבלת  יהיה שיעורו של      
 המוגבלת.  השותפות למחלקה ש 9.95%תמלוג העל  

 
הההוצאות"  זר  "הח     תחזיר  הינו  המוגבלת   השותפות  שבו  מועד 

והוצאותיה   השקעותיה  כל  את  חיפושי  ת  הישירולעצמה  בביצוע 
נפט בשטח העסקה, לרבות הוצאות חיפושי נפט, קידוחים, פיתוח  
אך   הפרוספקט,  בשטח  אחסון  ומיכלי  צינורות  הנחת  בארות, 

ע שישולם  תמלוג  השו-ללמעט  עדידי  ההוצא  תפות  ות.  החזר 
סעיף   לעניין  לשער  "הוצאות"  צמוד  ההוצאה  סכום  משמען,  זה 

יעשה חישוב   צאה ועד למועד בו היציג של הדולר החל מהיום בו הו
 בדבר גובה ההחזר כאמור. 

 
השותף הכללי יהיה רשאי לקבל את התמלוגים הנ"ל או מקצתם  ב.   

לי  ו חומרים בעגז ו/א  פט ו/או נה בעין, דהיינו, לקבל בעין חלק מן  
וינוצ שיופקו  אחרים  המוגבלת  ערך  שלשותפות  הנפט  מנכסי  לו 

כללי לקבל  יל(. בחר השותף הס )עד גובה השיעור הנזכר לעאינטר
בהם   והמועדים  האופנים  את  הצדדים  יסדירו  בעין  התמלוג  את 

כך שהנפט יימסר לשותף הכללי    יקבל השותף הכללי את התמלוג
הא  הסיבנקודת  של  ו/אוף  של  נפט  במקרה  בנו  טבעי  קודת  גז 

 החיבור של הגז למערכת ההולכה הכללית. 
 

א ג.    לקבל  יבחר  לא  הכללי  השותף  בעין,אם  התמלוגים  תשלם    ת 
השוק   שווי  את  הכללי  לשותף  כאמור  השותפות  התמלוגים  של 

בנקודת   טבעי  גז  של  במקרה  ו/או  הנפט  של  האיסוף  בנקודת 
   .הכללית ההולכה  תכהחיבור של הגז למער

 
יעשה אחת לכל חודש, בדולרים של ארה"ב או,  תה ד.    שלום כאמור 

יהא לשלם אלא   ניתן  טבע במטבע ישראלי( במ)אם על פי דין לא 
ישראלי כשהוא מחושב בדולרים של ארה"ב לפי השער היציג של  
לפי   ישולמו  התמלוגים  כי  יובהר  בפועל.  התשלום  בעת  הדולר 

ב  והניצול  בי   רכאמועל  ופההפקה  לעיל,  א'  החומרים  בס"ק  ן אם 
 קו ימכרו ובין אם לאו. שיופ
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שיו     החומרים  ימכרו  לא  אם  כי  יובהר,  ספק  ידחה  להסרת  פקו, 
שלום התמלוגים עד לעת בו לא יהיה בתשלומם כדי לסכל  מועד ת

 את יכולת השותפות המוגבלת לעמוד בהתחייבויותיה. 
 

ו/א .ה    נפט  של  ו/או  ומדידת הכמויות  ערך    חומרים  גז  רים  חאבעלי 
המגיעים   התמלוגים  חישוב  לצורך  הנפט  מנכסי  וינוצלו  שיופקו 

 נף הנפט.רונות מקובלים בעלשותף הכללי ייעשו בהתאם לעק
 

חלק   .ו    לגבי  ומדויקים  מלאים  רישומים  ינהל  הכללי  השותף 
שיופקו   אחרים  ערך  בעלי  חומרים  ו/או  גז  ו/או  בנפט  השותפות 

 אינטרס.  יש לשותפות נפט בהםמנכסי ה ווינוצל
 

יהיה   ז.    זכאי למנות רואה חשבון מטעמו אשר  יהיה  השותף הכללי 
עבודה הרגילות את פנקסי  ולהעתיק בשעות ה  רשאי לעיין, לבדוק

השותף   לזכות  הנוגעים  והרישומים  המסמכים  ויתר  השותפות 
 הכללי לתמלוגים על פי הסכם השותפות המוגבלת. 

 
ה לחלקה של השותפות בכל  אמור תהא צמודגים כלתמלות  וכהז .ח   

או חלקה בקידוח, במידה    אחד מנכסי הנפט בהם יש לה אינטרס 
ש מסוים  והאינטרס  בקידוח  לפי  לה  הנפט,  בנכס  מחלקה  נמוך 

 . הענין
   
בפנקס   ט.    רישומה  לצורך  הדרושות  הפעולות  בכל  תנקוט  השותפות 

תשי" הנפט,  חוק  עפ"י  המתנהל  "פנקס   )להלן:  1952-ב  בהנפט 
זה  הנפט" בסעיף  כמפורט  לתמלוגים,  הכללי  השותף  זכות  של   )

כבעלת  הנפט  בפנקס  רישומה  עם  בבד  בד  או    לעיל,  נפט  זכויות 
 ינטרס בזכויות נפט. א

 
תשלומים   9.1.2   או  ניהול  דמי  מהשותפות  לקבל  זכאי  יהיה  לא  הכללי  השותף 

מים אשר  תשלו  ולמעטלעיל    9.1.1אחרים למעט תמלוגים כאמור בסעיף  
 . יאושרו מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות

 דמי ניהול    
ניהול   א.    דמי  המוגבלת  מהשותפות  לקבל  זכאי  יהיה  הכללי  השותף 

של   מע"מ,    $25,000בסך  חודש.כבבתוספת  עד    ל  האמור,  אף  על 
לאחר  ומ השותפות  שתערוך  הראשונה  ההנפקה  השלמת  עד 

הסכו יעמוד  זה,  הסכם  על  חתימת  הנ"ל  בתוספת    $20,000ם 
 . מע"מ

 
השותף הכללי ישא מתוך ועד גובה דמי הניהול שיקבל בהוצאות      

הכללי   השותף  מנהלי  של  שכרם  שלו  הבאות:  והדירקטורים 
משרדי החזקת  להסיר  והוצאות  הכללי.  מוב  השותף  כי  ספק  הר 

הבלתי    אם ההוצאות  סכומי  על  עולים  הניהול  שדמי  יתברר 
 י השותף הכללי. יוותר ההפרש ביד ישירות האמורות

 
טרחת   ב.    שכר  היתר,  בין  )בינהן,  המוגבלת  השותפות  הוצאות  יתר 

זה   )ובכלל  אחרים  חיצוניים  ויועצים  דין  עורכי  חשבון,  רואי 
גיאול ידי השותפ ג ויועצים  על  ישולמו  ות המוגבלת במסגרת  יים(( 

 לפי חלוקה שתקבע על ידי השותף הכללי. תקציבה 
 

חריות לביטוח השותף  ת הוצאה הנובעת מאה לשותפווסף, תהי בנ ג.   
נותני   וכן  בו  והעובדים  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  הכללי, 

לו, כאמור בסעי   ו ר להלן, ובכפוף לאישו  11  ף שירותים מסויימים 
 ה ולהיקף הכיסוי.י הפוליסראש לתנאשל המפקח בכתב ומ
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הכללי ד.    השותף  ידי  על  שתוצאנה  ההוצאות  ביצוע    כל  עם  בקשר 
ות המוגבלת על פי הסכם השותפות, הסכם  פקידיו עבור השותפ ת

ערך   ניירות  חוק  ו/או  חדש[  ]נוסח  השותפויות  פקודת  הנאמנות, 
הנחיות הבורסה, ו/או  לגרוע,    וכל תקנה מכוחו  לרבות, אך מבלי 

כס פרסו דו"חות  הדפסת  מודעות,  ביניים  מי  שנתיים,  פיים 
כינוס   תקופתיים,  בכודו"חות  וכיוצא  מהון  אסיפות  ישולמו  ך, 

 ותפות בכפוף לאישור המפקח בכתב להוצאות כאמור. הש
 

אם תהיינה הוצאות לניהולה השוטף של השותפות מסוגים שלא   ה.   
ף לאישור  ל, תישא בהן השותפות, בכפויע נכללו בס"ק א' עד ד' ל

 לגבי כל הוצאה.  המפקח מראש ובכתב
 

  שיאה בהוצאות מפעיל , דמי מפעיל ונ 9.1.3  
ניהול וביצוע כל  ותהש ף הכללי או מי מטעמו יהיה האחראי המופקד על 

פעולות חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת נכסי הנפט שבהם  
א המוגבלת  לשותפות  "נ ייש  )להלן:  והואהמפעילטרס  מי    "(  מטעמו  או 

נטרס  להתמנות כמפעיל במסגרת נכסי הנפט שבהם יהיה לה אייהיה זכאי  
 בעתיד. 

 
לשירותים כאמור, השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי    ורהבתמ

מוחזקים   לתאגידים  ו/או  לשותפות  יהיה  ו/או  יש  שבהם  הנפט  נכסי  כל 
  4.95%עור של  עיל נוסף ל"דמי מפעיל" בשיפמשלה אינטרס, גם אם קיים  

מע" בג)בצרוף  דולרי(  בסיס  )על  השותפות  של  ההוצאות  כל  מסך  ין  מ( 
חיפושי הנכללות    פעולות  הוצאות  כולל  )לא  ו/או הפקה  פתוח  ו/או  הנפט 

מצטבר. ל  9.1.2בסעיף   בסיס  על  חודש  מדי  ויותאמו  שיחושבו  עיל(, 
  הצורך, יערכו על ידי רואה  תדביקורת על התאמת הסכומים והחזר, במי

 המפקח, בסוף כל שנה קלנדרית.חשבון השותפות ובאישור 
 

תתפות בו, אשר בו יהיו לשותפות  שותפות זכויות השלגבי כל נכס נפט של
ות בקשר עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט )לא  הוצא

ו/או התקנה של    ה כולל הוצאות קידוח(, יהיו דמי המפעיל בגין עבודות בני
 שיעורים כדלקמן:ת נפט בנכס הנפט כאמור במתקנים להפק

 
 דמי מפעיל     הוצאות 

 4.95%  יון דולר מיל   100עד 
 3.25% מיליון דולר  200 -ל 100בין 

 2.5%  מיליון דולר  200מעל 
 

ויהיו   השותפות  תתקיים  בה  תקופה  בכל  ישולמו  האמורים  המפעיל  דמי 
שותפות המוגבלת  המפעיל בכל נכסי הנפט של ה   ת לה נכסי נפט, בגין פעולו

ה  יתוובתחומים  אם  בין  זה,  למועד  פועלת  היא  בהם  ספו  גיאוגרפיים 
נוספים לא    נכסים  המפעיל  דמי  כי  יובהר  ספק  להסרת  ייגרעו.  אם  ובין 
בגין   )כפירוטן  ישולמו  המוגבלת  השותפות  של  השוטף  התפעול  הוצאות 

 החזר הוצאות עבר.  לעיל( ולא ישולמו בגין 9.1.2בסעיף 
 

י המפעיל האמורים גם אם יצורפו  זכאי לקבל את דמ  ללי יהיההשותף הכ
לנ נוספים  במקרה  שותפים  הנפט.  המוגבלת  כסי  השותפות  יקבעו  זה 

 הם. ושותפיה הנוספים כיצד תחולק החבות ביני
 

השותף הכללי יהיה רשאי לבצע את תפקידיו כמפעיל, כולם או מקצתם,  
א מפעיל  לנ  ובאמצעות  שימצא  כפי  משנה,  כדי  מפעילי  בכך  אין  אך  כון, 

 ע מאחריותו. לגרו
 

 שיווק  .49.1  
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תה א.  הכללי  כלשותף  להתמנות  זכות  של  א  בלעדי  שיווק  סוכן 
המוגבל לשיווקם  השותפות  שיופקו  ת  גז  ו/או  נפט  של  הסיטונאי 

מינוי   בבעלותה.  אשר  נפט  מנכסי  המוגבלת  השותפות  ידי  על 
כסוכ הכללי  שהו  ןהשותף  בכך  מותנה  כאמור  יספק  שיווק  א 

יעילות,    לשותפות המוגבלת את באיכות,  שרותי השיווק שידרשו 
וב המפקח  תנ במחיר  אשר  מאלה  אים  נחותים  שאינם  יאשר 

לקבל מאחר)ים(. תקופת הזכות אינה    שהשותפות המוגבלת תוכל
מוגבלת בזמן. השותף הכללי יהיה רשאי )באישור המפקח( להסב  

וח בפעולות ב וזכויותיו  זה.  סעיף  לפי  חייב  ותיו  שיווק  כסוכן  יו 
נאמן   השותף כ"שלוח  המוגבלת  השותפות  כלפי  לנהוג  "  הכללי 

על עקרונות הנאמנות כלפיה וגילוי נאות של כל  שלה תוך שמירה  
לבין  ה שבינו  עיסקה  בכל  שלו  הכלכליים  והאינטרסים  עובדות 

 השותפות המוגבלת. 
 

ה ב.  זכות  האחרים  המקרים  מכרז ישבכל  של  בדרך  תקבע  ווק 
בו  כרולמ שליטה  ובעלי  הכללי  השותף  גם  לגשת  רשאים  יהיו  ז 

 .בתנאים השווים לאחרים
 

וצאות הנובעות  ות הבלתי ישירות האמורות יהיו לשותפות הלהוצא  בנוסף .59.1  
מניהול תיק השקעות עבור השותפות לצורך שמירה על ערכם הריאלי של  

 .תסכומים שיהיו בידי השותפו 
 

בסעיף    לאמור  בסעיף  וכ   9.1פרט  מכספי    .33ן  ישולם  לא  הנאמנות  להסכם 
תשלום אחר לשותף הכללי  הוצאות ו/או כל    השותפות המוגבלת שכר ו/או החזר

 (. 1968 –מעות מונח זה בחוק ניירות ערך תשכ"ח או לבעלי עניין בו )כמש
 

ל 9.2  זכאי  יהיה  המוגבל  ב  99.99%  -השותף  וישא  מההוצאות    99.99%-מההכנסות 
 השותפות המוגבלת.  וההפסדים של

 
ב 9.3  לשותפים  יחולקו  המוגבלת  השותפות  של  הרווחים  בהתאם  כל  שותפות 

 ויותיהם מדי שנת חשבון. לזכ
 

וחים" הם הרווחים הראויים לחלוקה על ידי השותפות על פי  לצורך סעיף זה "רו  
ים )שלא הובאו בחשבון  מו דין ובהתאם לעקרונות חשבונאות מקובלים בניכוי סכ

לפי שיקול דעתו של השותף הכללי,  ך קביעת הרווחים( הדרושים  לצור לשותפות 
ת(  בויות קיימות של השותפות המוגבלת )לרבות תלויובקשר עם התחיי  אולצורך  

צפויות   בלתי  בהוצאות  לעמידה  הכללי  לדעת השותף  לרבות הסכומים הדרושים 
על   יעלה  לא  הכולל  ושסכומם  ע  250,000מראש  ההפרשה  סכום  לגובה  דולר.  ד 

יעשה    יםהשותף הכללי ויאושר על ידי המפקח. חישוב הרווחכאמור יקבע על ידי  
ס דוחו"ת כספיים  בדצמבר על בסי  31ה )או לתקופה( המסתיימת ביום  תמיד לשנ

 .    אחרונים שנתיים מבוקרים
 

בידי השותפות המוגבלת, ואשר   9.4.1 9.4  יהיו  לשותפים    אלסכומים אשר  יחולקו 
המוגבלת ורווחיה שלא חולקו(  ת  ור לעיל )לרבות הון השותפובהתאם לאמ

הכללי השותף  ז  יהיה  ימצא  אם  הבלעדי  רשאי,  דעתו  שיקול  לפי  את 
ל עד  להשקיעם  נועדו  כמתאים  שלשמן  למטרות  בהם  שבו  שימוש  באופן 

עד   של  במניות  המ   20%שיעור  השקעות  באמצעות  ינוהל  האמור  סך 
ו  תוהנסחר  וב  100%עד  בחו"ל,  או  /בארץ  ממשלתי  באג"ח  או  / אג"ח 

מדירוג    קונצרני יפחת  שלא  שי  -Aבדירוג  צמוד)באפיקים  מדד קליים,    י 
יושקעו באופן האמור  בארץ ו/או בחו"ל וכל כספי ההנפקה שלא  ומט"ח(  

שקליים פיקדונות  או  מט"ח  פיקדונות  מדד,  צמודי  בפיקדונות  .  יושקעו 
ישק ב  עי השותף הכללי לא  ערך של תאגידים   ניירותאת הכספים כאמור 

 .בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי
 

הלוואות או פקדונות לשותף הכללי    השותפות המוגבלת  לא ינתנו מכספי 9.4.2  
 ין בו. לי עני או לבע 
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  פרט לאמור לעיל יחולקו כל הרווחים של השותפות המוגבלת סמוך לאחר  9.4.3  
)דהיינו    תום הלוח  ביום  נ ששנת  המסתיימת  שבגינה  בדצמבר  31ה  הם  ( 

ן  מחולקים וזאת מיד כשליתברר סכומם. להסרת ספק מובהר בזה כי אי 
רש הכללי  היחידות  ללא  אי,  השותף  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור 

או מיוחדת,  המפקח    בהחלטה  בית  אישור  הסכמת  לגביו  שנתקבלה 
רווחים  המשפט מחלוקת  להמנע  רווח,  חלוקת  לעכב  ביצוע    םיאו  לצורך 

פיתוח בפעולות  עבודות  והשתתפות  הפקה  מעבר  ,  נוספות  חיפושים 
פקנה  ניו מונפקות או תוללו בתשקיף שעל פ לפעולות שתוכניות לגביהן נכ

 יחידות לציבור. 
 

על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי, לא יחולקו רווחים אם לדעת הנאמן   9.4.4  
ף המוגבל תחשב למשיכה של  תואו המפקח, קיים ספק כי קבלתם ע"י הש 

ממנה,  ה חלק  או  בסעיף  שקעתו  הדבר  לפקודת  63כמשמעות  )ב( 
)נוסח חדש( התשל"ה שקיים ספק כאמור,    כל מקרה. ב1975-השותפויות 

באישור בית המשפט. ניתן אישור בית המשפט כי  לא תעשה החלוקה אלא  
פי   על  הרווחים  יחולקו  היחידות,  בעלי  על  חיוב  להטיל  כדי  בחלוקה  אין 

 . תנאי האישור
  
ה 9.5  רואה  של  דעתו  לשותפות  חוות  מונה  )אשר  המוגבלת  השותפות  של  חשבון 

עם חתימת   הסכם השותפות המוגבלת או רואה חשבון שיבוא  המוגבלת בד בבד 
ומו( בכל הקשור בקביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה ברווחים )למעט  במק

שותפים על פי  לעיל( ובחישוב חלקם של ה  9.3קביעת סכומי הפרשה כאמור בסעיף  
השותפו סופית  הסכם  תהיה  השותפות,  והפסדי  הוצאות  בהכנסות,  המוגבלת  ת 

מסי אם  יומכרעת.  האמור,  החשבון  רואה  של  משרתו  תתפנה  כלשהי  תמנה  בה 
רואה חשבון אחר במקומו על ידי השותף הכללי ובלבד שתינתן למינויו הסכמתו  

 בכתב של המפקח. 
   

 לי סמכויות ותפקידי השותף הכל .10
ניהול על  המלאה  הכללי.  השליטה  השותף  בידי  תהיה  ועסקיה  המוגבלת  השותפות  של  ה 

שיקו לפי  המוגבלת  השותפות  וטעניני  עסקי  כל  את  ינהל  הכללי  ובמיטב  השותף  דעתו  ל 
ל מנת לבצע את מטרות השותפות המוגבלת כאמור  יכולתו ויעשה את מירב המאמצים ע

סמכויות   יהיו  הכללי  לשותף  זה.  לגוכובהסכם  או  לעשות  מלאים  כל  חות  שיעשו  רום 
למעט   המוגבלת,  השותפות  מטרות  לביצוע  מועילות  ו/או  כנחוצות  לו  שיראו  הפעולות 

במפ שיוצאו  וכוחות  לגרוע  סמכויות  ומבלי  לפעם,  מפעם  שיתוקן  כפי  זה  בהסכם  ורש 
 , לרבות גם:למכלליות האמור לעי

 
על כל ההסכמ  10.1  חיפושים  לחתום בשם השותפות המוגבלת  ים,  הקשורים בפעולות 

 פיתוח והפקה ועל שינוי או תיקון בהם או הקשור בהם ולרבות:
 

מהש 10.1.1   זכויות  העברת  ושטרי  זכויות  העברת  ואל  הסכמי  המוגבלת  ותפות 
 השותפות המוגבלת; 

 
 בקשות לקבלת נכסי נפט ושינוי תנאיהם של נכסי הנפט;  10.1.2  

 
גורמים   10.1.3   עם  נפ אחר הסכמים  בחיפושי  העוסקים  לשיתופם  ים  וגז  ט 

 בחיפושי נפט וגז; 
 

 כל פניה למשרד האוצר, למשרד האנרגיה או כל משרד ממשלתי אחר;  10.1.4  
 

 מסמך אחר הקשור בפעולות חיפושי נפט;  כל 10.1.5  
  

בפסקאות    כאמור  ומסמכים  שהפעולות  העברות    10.1.3  -ו  10.1.2ובלבד  וכן 
המוגבלת   בסעיף    ,יה ואלמהשותפות  ידי  10.1.1כאמור  על  יחתמו  ולא  יעשו  לא   ,

השותף הכללי ללא אישור המפקח ויתר הפעולות והמסמכים לא יעשו ולא יחתמו  
ללי אלא אם כן לדעת השותף הכללי אין בהם כדי לפגוע בזכויות  על ידי השותף הכ

ו  יד  השותף המוגבל. המפקח לא ימנע את מתן אישורו אלא מנימוקים שינתנו על 
 דעתו פעולה כאמור עשויה לקפח את בעלי היחידות.  בכתב ושיסודם בכך של

 



 11 

ובכפוף לאמור בסעיף   10.2  כלל  ומס  10.1בדרך  לחתום על הסכמים  מכים בשם  לעיל, 
השותפות המוגבלת הכוללים אותם תנאים, תניות והוראות כפי שהשותף הכללי  

 ימצא לנכון. 
 

ובכפו 10.3  אשראי בשם השותפות    לעיל,  8.2הוראות סעיף  ף ללקבל, לפי שיקול דעתו 
השותפות   נכסי  את  זה  לצורך  ולשעבד  המוגבלת  השותפות  למטרות  המוגבלת 

נכסי השותפות המוגבלת  קבלת אשראי ושעבוד  המוגבלת, לרבות גם )אך לא רק(  
 .לצורך תפעול ופיתוח נכסי נפט של השותפות המוגבלת

 
כתובעת ובין כנתבעת  השותפות המוגבלת, בין  שם  לנהל כל תביעה והליך משפטי ב 10.4 

ליישב תביעות והליכים משפטיים כאמור והוא יהיה רשאי גם להתפשר בהם לפי  
 ל כך את אישור המפקח.  שיקול דעתו ובלבד שקיבל ע 

 
 לתת כל הודעה בשם השותפת המוגבלת.  10.5 

 
שלא תעוכב  בד  לקבל כל החלטה בקשר להשתתפות בהפקה ו/או המשך הפקה ובל 10.6 

ת רווחים ולא יוגדל הון השותפות המוגבלת אלא בדרכים הקבועות  בשל כך חלוק
 בהסכם זה. 

 
יקים ויערוך דוחות על ענייני השותפות  השותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומדוי  10.7 

המוגבלת ועסקיה, ויפרסם בשם השותף המוגבל את הדוחות הכספיים וכל מידע  
-ת לשלטונות המס, לרשות ניירותפי כל דין, לרבו-חו עלדוו שעל השותף המוגבל ל

ערך, לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולבעלי ניירות ערך שהשותף המוגבל  
והכל   הסכם  ינפיק,  פי  על  או  דין  פי  על  הנדרשים  הפירוט  וברמת  באופן  במועד, 

י תקנון  פ-להנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו ניירות ערך לציבור, או ע 
 . הבורסה

  
כי   10.8  יציין  העניין שבה  לפי  השותף המוגבל  של  או  של המפקח  בכתב  פי בקשה  על 

ל דרוש  של  מבקשהדבר  זכויותיו  על  שמירה  בשותפות    לשם  המוגבל  השותף 
המוגבלת )לרבות לשם הכנת תשקיף בדבר הנפקת יחידות נוספות( יתן לו השותף  

לי, יספק לו כל  ות המוגבלת והשותף הכלותפהכללי לעיין בכל מסמך ממסמכי הש
מינוי   )לרבות  בדיקה  כל  לעשות  למפקח  ויאפשר  המוגבלת  לשותפות  שיש  מידע 

יועץ משפטי מטעמו לרבות בדיקת מסמכי המפעיל שהשותפות  (  רואה חשבון או 
לעשותה.   זכאית  חובות  המוגבלת  כל  יחולו  המוגבל  השותף  ועל  המפקח  על 

ו שימוש במידע האמור  ים האמורים והם לא יעשסכמהסודיות החלות על פי הה
 אלא למטרות האמורות לעיל. 

   
פות נכסי נפט  בדצמבר של כל שנה שבה יהיו לשות  31השותף הכללי יערוך, ליום   10.9

הדוח)" ההוצאות  תאריך  כל  בהם  יפורטו  אשר  מבוקרים  כספיים  דוחות   )"
על שחלפה  השנה  במהלך  ה-שהוצאו  וסכום  השותפות  לניכוי  הוצידי  המותר  אות 

כל  לצור וכן  לעיל  כאמור  שקיבל  הדעת  בחוות  שנקבעו  העקרונות  לפי  מס  ך 
אותה שנה, לאחר ניכוי  הרווחים, אם יהיו, של השותפות, הרווחים שיחולקו בגין  

 ההפרשה להוצאות צפויות ובלתי צפויות וכן סכום המס שיש לנכותו במקור. 
 

יאוחר  הדו  90-מ  השותף הכללי ימסור לנאמן, לא  הדוח  יום לאחר תאריך  ח את 
ימים לאחר אותו מועד לנאמן את חלקו ברווחי השותפות    3-וישלם לא יאוחר מ 

הכל השותף  הדוח.  שנת  בגין  בציבור  המחולקים  הדוח  את  להפיץ  ידאג  לי 
חברות   של  כספיים  דוחות  להפצת  המקובלת  בדרך  הבורסה,  חברי  באמצעות 

 . שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסה
 

זכאותו את  הקובע  את    המועד  מס  לצורך  לנכות  היחידות  מבעלי  אחד  כל  של 
  הסכומים הזכאים בניכוי כאמור ואת זכותו להשתתף בחלוקת הרווחים יהיה יום 

 בדצמבר של שנת הדוח. 31
 

מי שיחזיק במועד הקובע האמור ביחידות יהיה זכאי לנכות לצורך מס את חלקו  
ה לשנת  ההוצאות  בסכומי  ול  דוחהיחסי  בניכוי  לו  סכום  המותרים  את  קבל 

שלמחרת   מהיום  החל  יחידותיו.  בגין  הדוח  לשנת  )נטו(  המחולקים  הרווחים 
בורסה "אקס" הזכות לניכוי לצורך מס  המועד הקובע האמור תסחרנה היחידות ב

 ו"אקס" דיבידנד. 



 12 

 
תוך   יוציא  בתאריך    120הנאמן  רשום  יחידות  בעל  לכל  הדוח  תאריך  לאחר  יום 

בהדו שיבח  היחידות  בעלי  )פנקס  יצוינו:  שבו  יחידותיו  בגין  אישור  זאת,  (  1קש 
( האישור;  מקבל  של  זהותו  ומספר  כתובתו  נית 2שמו,  שבגינן  היחידות  מספר  ן  ( 

( ( ההכנסות, ההוצאות וההפסדים ו/או תיאומים אחרים כפי שעולים  3האישור; 
ומכירה   החזקה  בשל  המס  לחישוב  )כללים  הכנסה  מס  יחידות  של  מתקנות 

 . 1989-ת לחיפושי נפט(, התשמ"טהשתתפות בשותפו 
 

להוצאת   הבקשות  תוגשנה  היחידות  בעל  שם  על  הרשומות  יחידות  של  במקרה 
 ידי בעל היחידה המבקש. אישורים ישירות על  

 
האישורים לבעלי יחידות שאינם רשומים בפנקס בעלי היחידות יוצאו על ידי חברי  

 דות. יחיהבורסה שבאמצעותם מוחזקות ה
 

רשימ  ינהל  במישרין  הנאמן  אישורים  ממנו  שקיבלו  יחידות  בעלי  של  שמיות  ות 
פר מתוכן  למסור  המס,  שלטונות  ידי  על  לכך  יידרש  אם  רשאי,  טים  ויהיה 

 לשלטונות המס.
 

 השותף הכללי יעמיד לרשות השותפות משרדים ושרותי משרד כדלקמן:  10.10 
 

השותפו .א   לרשות  יעמיד  הכללי  והשותף  השות  משרדי  את  תף  לשימושה, 
 הכללי. 

 
או   .ב   נחוצים  שיהיו  המשרד  שירותי  כל  למתן  אחראי  יהיה  הכללי  השותף 

ל השותפות,  של  השוטף  לניהולה  מזכירות,  מועילים  שירותי  רבות 
 הדפסות, צילומים, שליחויות וכיוצא באלה. 

  
הכוללת   .ג   המשרדים,  החזקת  של  השוטפת  בעלות  ישא  הכללי  גם  השותף 

, מיסים עירוניים, מים, חשמל  אינטרנטפקסמיליה ונקיון, תשלומי טלפון,  
 וכח אדם, אם כח אדם כאמור יידרש לדעתו של השותף הכללי. 

 
הכללי יהיה רשאי למנות כל אדם או תאגיד לבצע תפקיד מתפקידיו ובכלל   השותף 10.11 

וניהול כספי השותפות המוגבלת. להסרת ספק מ ר כי אין  ובהזאת מפעיל מישנה 
דיןבמנויים כאמו כל  פי  על  כדי לשחרר את השותף הכללי מאחריות  פי    ר  על  או 

 . התשקיף
  

 אחריות, שיפוי וביטוח .11
נושאי משרה בשותף הכללי ונושאי משרה  השותף הכללי,  ח  אחריות, שיפוי וביטו 11.1

 בשותפות 

ו/או   (א) הכללי  המוגבלת  השותף  השותף    ,מראש  , לפטוררשאים  השותפות  את 
בשותו/או    ללי הכ משרה  בשותפות  נושאי  משרה  נושאי  ו/או  הכללי  ף 

כלפי   הזהירות  חובת  הפרת  עקב  נזק  בשל  מקצתה,  או  כולה  מאחריותם, 
ותפות ו/או השותף המוגבל, או בשל כל הפרה אחרת  השהשותף הכללי ו/או  

לעיל,   האמור  אף  על  בגינה.  בה  משרה  נושא  לפטור  לחברה  מתיר  שהדין 
ו/א הכללי  אינהו  השותף  דירקטור  לפט   םרשאי  םשותפות  מראש  ור 

כלפי   ו/או  מאחריותו  הכללי  עקב  השותף  המוגבל  השותף  ו/או  השותפות 
 השותפות.תף הכללי ו/או  השו הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי 

 

מהשותף  לשפות כל אחד   םרשאי יהיוהשותפות המוגבלת  השותף הכללי ו/או  (ב)
ונושאי המשרה בשותף הכללהכללי ו/או   ת, בשל  או נושאי משרה בשותפו/י 

שהוציאו   או  עליהם  שהוטלה  הוצאה  או  בתוקף  חבות  שעשו  פעולה  עקב 
בשותף הכללי שותף הכללי  היותם ה נושאי משרה  לפי    ו/או  בשותפות,  ו/או 

 בכל אחד מאלה:  ,העניין

  

אדם   .1 לטובת  עליהם  שהוטלה  כספית  לרבות  -עלאחר  חבות  דין,  פסק  פי 
 בית המשפט; פסק בורר שאושר בידי  או  פסק דין שניתן בפשרה
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עקב   .2 שהוציאו  דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות,  התדיינות  הוצאות 
ה רשות  בידי  נגדם  שהתנהל  הליך  או  או  חקירה  חקירה  לנהל  מוסמכת 

הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם ובלי שהוטלה עליהם  
לא הגשת כתב אישום  ם בחבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיי

שאינה  נגד בעבירה  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך  ם 
 דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. 

 
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה    -בפסקה זו  

פלילי"   להליך  כחלופה  כספית  ו"חבות  בסעיף    -פלילית"  כמשמעם 
 החברות;   חוק( ל 1)א()א260

 
התדי  .3 או  הוצאות  שהוציאו  דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות  ינות 

  השותף הכללי ו/או חויבו בהם בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדם בידי  
או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכו, או    םהשותפות או בשמ

מחשבה   הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה  הורשעו  שבו  פלילי  באישום 
 ית. ליל פ

 

הפרה .4 לנפגע  בסעיף    תשלום  או  1נד)א()52כאמור  ערך  ניירות  לחוק  ()א( 
לחוק    1, או ט4, ח'3בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

טרחת  ני שכר  זה  ובכלל  סבירות,  התדיינות  הוצאות  לרבות  ערך,  ירות 
 עורך דין;

 

הליך   .5 עם  בקשר  שהוציאו  בעניינו  הוצאות  הלפי  שהתנהל  לים  הגב חוק 
תשמ"ח אליו  1988-העסקיים,  בקשר  התדיינות  ו/או  הוצאות  לרבות   ,

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

 

ותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא  כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מ .6
 פי חוק החברות. -משרה בחברה, על

 

ש  לתת התחייבות מרא  םרשאי  יהיו השותפות המוגבלת  השותף הכללי ו/או   (ג)
מל אחד  כל  הכשפות  ו/או  השותף  ו/או  ללי  הכללי  בשותף  המשרה  נושאי 

 נושאי המשרה בשותפות בכל אחד מאלה:  

 

בסעיף   .1 שההתחייב 1(ב)11.1כמפורט  ובלבד  לאירועים  ,  תוגבל  לשיפוי  ות 
פעילות   לאור  צפויים  הכללי  השותף  דירקטוריון  הכללי  שלדעת  השותף 

ת  יפוי וכן לסכום או לאמלש   השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבותו/או  
העניין,   בנסיבות  הם סבירים  כי  הכללי קבע  מידה שדירקטוריון השותף 

ריון השותף הכללי  ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת דירקטו
בפועל בעת מתן ההתחייבות  ו/או השותפות  צפויים לאור פעילות החברה  

כללי קבע כי הם  ף הוכן הסכום או אמת המידה אשר דירקטוריון השות
 בנסיבות העניין.  סבירים

 

 לעיל. 6(ב)11.1או   5)ב( 11.1או  3(ב)11.1,  2(ב)11.1כמפורט בסעיפים  .2

 

 ביטוח  (ד)
ו/או   הכללי  רשאיהשותפ השותף  המוגבלת  בחוזה    םות  ביטוח  ללהתקשר 

נושאי   ו/או  הכללי  בשותף  משרה  נושאי  ו/או  הכללי  השותף  של  אחריותם 
שו בתוקף היותם  טל עליהם עקב פעולה שעשתומשרה בשותפות בשל חבות  

אחד   בכל  בשותפות,  ו/או  הכללי  בשותף  משרה  נושאי  ו/או  הכללי  השותף 
 מאלה: 

 
 הכללי ו/או השותפות ו/או אדם אחר;  הפרת חובת זהירות כלפי השותף .1
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הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותפות, ובלבד שהשותף   .2
פעל המשרה  נושא  ו/או  סבבת  הכללי  יסוד  לו  והיה  לב  להניח  ום  יר 

 שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותפות;

 

 חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אחר.  .3
 

אחריותם של השותף  ביטוח  ללא ניתן יהא להתקשר בחוזה  על אף האמור לעיל,   11.2
, וכן לא ניתן  הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותפות

בשל    מאחריות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות,  אותםלשפות ו/או לפטור  הא  י
 כל אחד מאלה:

 
אמונים (א) חובת  חולמעט    ,הפרת  הפרת  בשל  וביטוח  שיפוי  אמונים  לענין  בת 

 ;( לעיל2)ד()11.1כאמור בסעיף 

 

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות   (ב)
 בלבד;

 

 שלא כדין; וונה להפיק רווח אישי ך כ פעולה מתו (ג)

 

 ; יהםקנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על (ד)

 

()א(  1נד)א()52  הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף (ה)
הליך   עם  בקשר  תפקיד  בעל  שהוציא  הוצאות  בשל  או  ערך  ניירות  לחוק 

וב  סבירות,  התדיינות  הוצאות  לרבות  מנהלית,  טרחת    כללאכיפה  שכר  זה 
 ;עורך דין

  
 השותף המוגבל .12

או   12.1  המוגבלת  השותפות  בניהול  שהיא  צורה  בשום  ישתתף  לא  המוגבל  השותף 
 שותפות המוגבלת פעולה משפטית כלשהי. עסקיה ולא ייעשה בשם ה

 
 פעולות השותף המוגבל לא תחייבנה את השותפות המוגבלת.  

 
אחרא 12.2  יהיה  לא  המוגבל  להשותף  המו י  השותפות  של  מן  חיובים  למעלה  גבלת 

 הסכומים שיכניס להון השותפות המוגבלת כאמור לעיל.
 

ש  12.3  הזכויות  של  היחיד  הבעלים  הוא  המוגבל  השותפות  השותף  הסכם  פי  על  לו 
בהסכם   דבר  ושום  המוגבלת  השותפות  וכלפי  הכללי  השותף  כלפי  המוגבלת 

בהסכם איזכור  גם  לרבות  המוגבלת  הוראהש  השותפות  של  המוגבלת  ות  ותפות 
או   אישור  הטעונים  דברים  או  לציבור  ההצעה  בדבר  והתשקיף  הנאמנות  הסכם 

הוא, פרט לשותף המוגבל  הסכמה  מאת המפקח לא יתפרש כמקנה זכות למאן ד 
בשותפות   לשותף  אותו  כהופך  או  המוגבלת  השותפות  הסכם  פי  על  עצמו, 

 המוגבלת. 
  

 המפקח .13
האמור בהסכם השותפות המוגבלת על    ף בשותפות המוגבלת. כלשותהמפקח אינו   13.1 

שניתנה   אחרת  סמכות  או  המפקח  מאת  הסכמה  או  אישור  הטעונים  דברים 
אך הינה  מטרתם  השותף    למפקח  פעולות  כי  המפקח  פיקוח  את  להבטיח  ורק 

השותף   זכויות  את  לקפח  ובלי  המוגבלת  השותפות  לטובת  ידו  על  יעשו  הכללי 
לצור מהמוגבל.  יה ך  לא  המפקח  אישורו  של  תן  תנאיהן  את  לבדוק  צריך  יה 

שבדיקה   ככל  ורק  אך  אלא  ועסקאות  החלטות  של  הכלכלית  וסבירותן  עסקאות 
הש לברור  נדרשת  בשיקולים  כאמור  או  בהחלטות  ו/או  בעסקאות  אין  אם  אלה 

שעמדו ביסודן משום קיפוח זכויות השותף המוגבל. המפקח לא ימנע מתן אישור  
ממ בנו  הנדרש  שיסודם  מנימוקים  לעיל  אלא  כאמור  לשקול  שעליו  שיקולים 

ושינתנו על ידו בכתב. השותף הכללי וכן השותף המוגבל יהיו רשאים לפנות לבית  
קשה כי יורה למפקח ליתן אישור שנתבקש על ידי מי מהם אם ימצא  המשפט בב

 בית המשפט כי מתן האישור לא יפגע בזכויותיהם של בעלי היחידות. 
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המוגבלת 13.2  השותפות  פי    הסכם  על  המפקח  מאת  אישור  שנדרש  מקום  כי  קובע 

ידי   על  ניתן  כן  כזה אלא אם  לאישור  תוקף  יהיה  לא  הסכם השותפות המוגבלת 
 פקח בכתב ומראש. המ

 
 
 

 מבקר פנימי  א 13
חוק  יחולו הוראות  הפנימי  על כהונתו של המבקר  פנימי.  יכהן מבקר  החברות    בשותפות 

מבק על  פני החלות  ציבורית,ר  בחברה  בזאת   שינוייםב  מי  מובהר  זה,  לענין  המחויבים. 
לממונה   התייחסות  ישנה  שבו  החברות  חוק  בהוראות  מקום  בכל  כי  ספק,  הסר  למען 

הפנימי  הא המבקר  על  תוגש    –רגוני  העבודה  תוכנית  למפקח,  כמתייחסת  אותה  יראו 
וק החברות שבו ישנה  אות ח לאישור המפקח ובנוסף ומבלי לפגוע באמור, בכל מקום בהור

הכללי   ולמנהל  דירקטוריון  ליו"ר  ביקורת,  לועדת  כמתייחסות    -התייחסות  אותן  יראו 
 .ולמנהל הכללי של השותף הכללי, בהתאמה למפקח, ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי 

 
 תחרות בשותפות המוגבלת והגבלת עסקאות עם השותף הכללי ובעלי השליטה בו  .14

יהי השותפי 14.1  בשום  להתחרות  רשאים  בהסכם  ו  האמור  דבר  ושום  המוגבלת  תפות 
ו/או   גז  ו/או  נפט  חיפושי  בעסקי  לעסוק  משותף  ימנע  לא  המוגבלת  השותפות 

ל עסק אחר שבו תעסוק השותפות המוגבלת בתקופת קיום הסכם  הפקתם או בכ
רווחים,   מכך  ולהפיק  אחר  באופן  ובין  כמשתתף  בין  והכל  המוגבלת,  השותפות 

ירכבלבד  ו בנכסי הנפט אשר  שהשותף הכללי לא  זכויות במישרין או בעקיפין  וש 
ערך   ניירות  של  בבורסה  רכישתם  )למעט  אינטרס  המוגבלת  לשותפות  יש  בהם 

זכות  המק המקנים  או  המוגבלת  בשותפות  הנאמן  בזכויות  השתתפות  זכות  נים 
ברות  של ח  לרכישת ניירות ערך כאמור או ניתנים להמרה בהם ולרבות גם מניות

כסי הנפט בהם יש לשותפות המוגבלת אינטרס( וכן לא ישתתף  שלהן אינטרס בנ
 ת אינטרס.עבור עצמו בפעולות חיפושים בנכסי הנפט בהם יש לשותפות המוגבל

 
עסקאות 14.2  תיעשנה  החברות(  לא  בחוק  כמשמעותה  חריגה  )עסקה  בין    חריגות 

  ני מצד ש  עלי השליטה בואו ב /והשותפות המוגבלת מצד אחד ובין השותף הכללי  
ענין אישי יש בהן  בו  ו/או לבעלי השליטה  )כמשמעות המונח    או שלשותף הכללי 

החברות( הא  ,בחוק  ידי  על  אושרו  הן  אם  יחידות  אלא  בעלי  של  הכללית  סיפה 
הנאמנות,   בהסכם  כאמור  בהסכם  ההשתתפות  שהותרו  מסוגים  עסקאות  למעט 

 ות. בתשקיף כעסקאות קיימ וארו השותפות, הסכם הנאמנות ועסקאות שת 
 

ענין     מהם  למי  יש  אם  הכללית  לאסיפה  יודיע  בו  השליטה  ובעלי  הכללי  השותף 
 ה. אישי בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפ

 
כי   מוסכם  לעיל,  האמור  אף  בעלי  על  של  הכללית  האסיפה  אישור  יידרש  לא 

טה בשותף  השלי  בהן לבעליהשותפות  יחידות ההשתתפות בנוגע להתקשרויות של  
במיזם    פותבשות הכללי   שותפים  של  בהתקשרויות  מדובר  אם  אישי,  עניין  קיים 

לגבי   תנאיהן  ואשר  מהותי  השותפות  משותף  באופן  שונים  לגבי  אינם  מתנאיהן 
בעל השליטה )או תאגיד בשליטתו( בשותף הכללי, בשים לב לחלקם היחסי באותו  

 מיזם.
השותף   לעיל,  האמור  מן  לגרוע  כהכלל   מבלי  כשותף  לשמש  יוכל  גם  י  ללי 

בשותפויות אחרות שמטרותיהן דומות למטרות השותפות המוגבלת ולהפיק מכך  
שות ישמש  לא  הכללי  שהשותף  )ובלבד  שמטרתן  רווחים  בשותפויות  כללי  ף 

ת המוגבלת יש חלק בהם אלא  ו השקעה בחיפושי נפט במסגרת נכסי נפט שלשותפ
המ אישור  את  מראש  לכך  קיבל  כן  רש  פקח(.אם  יהא  הכללי  להפיק  השותף  אי 

 רווחים מעסקאות שמותר לו לעשותן על פי הסכם השותפות המוגבלת. 
 

 ותפות המוגבלתצירוף שותפים נוספים ושינוי השיעורים בש .15
אחד    כל  של  בחלקו  שינוי  כל  יחול  ולא  המוגבלת  לשותפות  נוספים  שותפים  יצורפו  לא 

לכך הסכמה במפורש    דיה אלא אם כן ניתנהוהפס  מהשותפים בשותפות המוגבלת, רווחיה 
בעלי   של  מיוחדת  בהחלטה  אושרו  כאמור  השינוי  או  והצרוף  הכללי  מהשותף  ובכתב 

 כם הנאמנות ביחס לשינוי הסכם הנאמנות. היחידות באופן הקבוע בהס 
 

אם יש צורך לשם הצרוף בשינוי בהסכם השותפות המוגבלת, יהיה השינוי טעון אישורים   
 להלן.   18 בסעיףכאמור 
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 רות עם גורמים נוספים בהסכם תפעול משותףהתקש .16

ות  השותף הכללי יהיה רשאי להחליט עבור השותפות המוגבלת באישור המפקח כי השותפ 
המוגבלת תשתף גורמים נוספים בעסקה משותפת, שמטרתה ביצוע חיפושי נפט וגז בנכסי  

 הנפט בהם יש לשותפות המוגבלת אינטרס. 
 

משו כזה    במקרה  עסקה  הסכם  )יחתמו  )JVAתפת  משותף  תפעול  הסכם  ו/או   )JOA .)
כי  ויבדוק  חתימת הסכם כאמור תהיה כפופה לקבלת אישורו של המפקח לאחר שיאשר 

התקשרות  א ביחידות.  המחזיקים  של  בזכויותיהם  פגיעה  משום  ההסכם  בחתימת  ין 
בהכנסות מחיפוש  גבלת  כאמור עם שותפים נוספים תביא לדילול חלקה של השותפות המו

 וגז, אם תהיינה הכנסות כאלה, ועלולה להביא לעיכובים בביצוע פעולות החיפושים.נפט 
   

 תקופת השותפות המוגבלת .17
 .אינה מוגבלת בזמןיום השותפות המוגבלת תקופת ק  

 
השותפות המוגבלת תסתיים אם תפורק לפי הוראות הסכם השותפות המוגבלת או על פי   

 השותפים.  הסכמתדין או ב
 

 יים בהסכם השותפות המוגבלתשינו .18
והשותף   הכללי  השותף  בין  בכתב  נוסף  בהסכם  אלא  זה  בהסכם  שינוי  כל  יעשה  לא 

 המוגבל. 
 

 לקות השותף הכללי מתפקידיוהסת .19
השותף הכללי יסתלק מתפקידיו על פי הסכם השותפות המוגבלת בקרות אחד המקרים   

 הבאים:
 

בדבר פירוק השותף הכללי פרט לפירוק    תתקבל החלטה בת תוקףו או  אם ינתן צ 19.1 
 למטרות מיזוג עם חברה אחרת או ארגון מחדש של השותף הכללי.

 
נכסים לשותף הכללי או לחלק ניכר מנכסיו באופן שיקנה לכונס    אם יתמנה כונס 19.2 

 הנכסים שליטה על עסקי השותף הכללי. 
 

מוטל עליו על פי הסכם  ר דרך קבע למלא את הל כושאם נעשה השותף הכללי נטו  19.3 
 השותפות המוגבלת. 

 
האפשרי    בהקדם  אחר  שותף  ימונה  מתפקידיו  הכללי  השותף  יסתלק  שבו  מקרה  בכל 

השותפות  )שא הסכם  פי  על  הכללי  השותף  תפקידי  למילוי  במקומו  מוגבל(  שותף  ינו 
ף כללי, אשר ישקיע  כשות  המוגבלת ובמידת הצורך יצורף לצורך זה שותף נוסף לשותפות

מהון השותפות המוגבלת )או סכום אחר    0.01%  -הון השותפות סכום אשר יהיה שווה ל ב
מוגבלת יהיה כחלק השקעתו בהון השותפות  שהשותפים יסכימו עליו( וחלקו בשותפות ה

 המוגבלת. 
 

 פירוק .20
 השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:  

 
 לעיל.  17לת להסתיים בהתאם לסעיף  בו על השותפות המוגבועד שאם הגיע המ 20.1 

 
  6לעיל ולא ימונה תוך    19אם השותף הסתלק מתפקידיו בהתאם להוראות סעיף   20.2 

 ם לאחר הסתלקותו שותף אחר במקומו. חודשי
 

 אם השותפים הסכימו לפרק את השותפות המוגבלת.  20.3 
  
של    בבורסה  מהמסחר  הערך  מחיקה  לכש הששל  ניירות  תהווה,  לא  עילה  ותפות  עצמה, 

 לפירוק השותפות. 
 

 סיגים לפירוק .21
 השותפות המוגבלת לא תפורק עקב כך בלבד ש:  
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לפירוק הש 21.1  צו  קבע  ניתן  דרך  כושר  נטול  שנעשה  או  נכסיו  לכינוס  או  ותף הכללי 
זה   הסכם  פי  על  עליו  המוטל  את  הכללי    –למלא  השותף  יסתלק  כזה  במקרה 

 לעיל.  19יחולו הוראות סעיף דיו ו מתפקי
 

ניתן צו לפירוק השותף המוגבל או לכינוס נכסיו או שנעשה נטול כושר דרך קבע   21.2 
פי   על  עליו  יבוא  למלא את המוטל  האמורים  אחד מהמקרים  בקרות  זה.  הסכם 

השותף   בנכסי  לפעול  דין  פי  על  מוסמך  ו/או  שזכאי  מי  המוגבל  השותף  במקום 
 המוגבל. 

  
 הפירוק  לניהו .22

הפירוק יתבצע על ידי מי שימונה על ידי בית המשפט לצורך זה ויכול שיהיה    ניהול 22.1 
אלא   המשפט(  בית  כך  על  יורה  )אם  הכללי  מהמקרים  השותף  אחד  ארע  כן  אם 

לעיל ובמקרה כזה יתמנה אדם או גוף משפטי אחר    19.2-ו   19.1הנזכאים בסעיפים  
  –להלן בסעיף זה    שיתמנה כאמור יקראו  םהאד  למנהל הפירוק )השותף הכללי או

 מנהל הפירוק(. 
 

לשותף   22.2  שיש  והכוחות  הסמכויות  כל  הפירוק,  ניהול  לצורך  יהיו  הפירוק  למנהל 
 והוא יהיה ראשי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק.   הכללי

  
רואי החשבון של    ידי  עם תחילת הפירוק ובסיומו יגרום מנהל הפירוק כי יערכו על 22.3 

המוגבלת,  השות השותפות  נכסי  על  מתאימים  חשבונות  המוגבלת  פות 
 התחייבויותיה ופעולתיה ליום תחילת הפירוק וליום סיומו.   

   
 נכסי השותפות המוגבלת ישמשו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר שלהלן:  22.4 
   
 וגבלת.מות הסילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק ענייני השותפ 22.4.1  

 
 למי שאינם שותפים בה.המוגבלת לוק חיוביה של השותפות  סי 22.4.2  

 
 סילוק חיוביה של השותפות המוגבלת לשותפים.  22.4.3  

 
כספים והנכסים של השותפות המוגבלת שיוותרו לאחר שיסולקו החיובים  יתרת ה  

דיןוההוצאות   פי  על  לסלקם  לצו  שיש  יפריש  הפירוק  שמנהל  לאחר  זאו    ה רך 
קו בין השותפים באופן יחסי לחלקו של כל שותף ברווחים,  כספים ונכסים, יחול

 ל. לעי 9בהוצאות ובהפסדים של השותפות המוגבלת בהתאם בהתאם לסעיף  
 

 הגבלת העברת הזכויות בשותפות המוגבלת. .23
טעונה    או שעבודן  או חלק מהן  המוגבלת  בשותפות  של השותף המוגבל  זכויותיו  העברת 

יהי  סכמתה אשר  הכללי  דעתו  השותף  שיקול  לפי  לשעבוד  ו/או  להעברה  לסרב  רשאי  ה 
ף הכללי יכול  ומכל מניע שיראה לו, ומבלי לתת נימוק כלשהו לסירובו. אישורו של השות

ממנה   חלק  או  המוגבלת  השותפות  תקופת  בכל  מקרים  של  מסוים  לסוג  מראש  שינתן 
)השותף הכלל ניתן לביטול  יהיה  נתומשניתן לא  ז  ןי  כויות השותף  את הסכמתו להעברת 

החלפת   מותרת  הנאמנות  הסכם  פי  על  שבהם  במקרים  המוגבלת  בשותפות  המוגבל 
 הנאמן(. 

 
ומים בשל אינפלציה( התשמ"ה אפרק ב' לחוק מס הכנסה )תי  בחירת השותפות בתחילת .24

 1985-ה
באישור    הכללי  השותף  ידי  על  אחרת  יוחלט  אם  בהחמלבד  היחידות  יוחדת  מלטה  בעלי 

ב הקבוע  הנאמנותבאופן  הסכם  לשינוי  הדרוש  החוקי  ובמנין  הנאמנות  תבחר  הסכם   ,
  1985-ינפלציה( התשמ"ההשותפות כי הוראות פרק ב' לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל א 

 יחולו עליה. 
 

 הוראות שונות .25
בכ  25.1  השיפוט  מקום  כי  מסכימים  והצדדים  ישראל  מדינת  לדיני  כפוף  זה  ל  הסכם 

 ל אביב. ור בהסכם זה יהיה בת שהק
 

לפנות לבית המשפט בבקשות למתן הוראות שענינן הוראות כיצד  רשאי  המפקח   25.2 
ויים שיפורט בבקשה, את סמכויות השותף  במקרה מסלהפעיל  על השותף הכללי  

 הכללי או שלא להפעילן באותו מקרה. 
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ה או המחדל  להפעוהמפקח לא יפעל בהתאם לאמור לעיל אלא אם לדעת המפקח    

הכללי מקפחים או עלולים לקפח את השותף המוגבל ולמטרת סילוק    של השותף
ה או  השתתפות  או  ניהול  לשם  לא  )אך  בלבד  הקיפוח  מניעת  בניהול  או  תערבות 

זאת   וכל  המוגבלת(  השותפות  בניהול  הקשורות  בפעולות  או  השותפות המוגבלת 
כי    ים לעמדתו של המפקח,קנימורק לאחר שפנה לשותף הכללי בכתב תוך ציון ה 

יש בהם קיפוח של השותף    –הפעולה או המחדל של השותף הכללי שיפורטו בפניה  
תוך   זו  לפנייתו  נענה  ולא  לא  ימים    7המוגבל  הכללי  השותף  של  שתשובתו  או 

 נראתה למפקח מספקת. 
  

ימים לאחר    7-המפקח יהיה רשאי לפנות לבית המשפט אף לאחר תקופה קצרה מ   
א פניה כלל, אם ראה שנחוצה פניה לשותף הכללי  שותף הכללי או אף ללליתו  פני 

פגיעה   מניעת  לשם  כזו  דחופה  פניה  שנחוצה  ראה  אם  כלל,  פניה  ללא  אף  או 
ויות בעלי היחידות או בעלי כתבי האופציה שאינה מאפשרת המתנה לתשובה  בזכ

 כאמור. 
 

 ייפוי כח  .26
בלת על כל מסמך שותפים בשותפות המוגהבשם  ניתן בזה לשותף הכללי יפוי כח לחתום  

תקנות  החלפת  ו/או  תיקון  לצורך  לנכון  שימצא  משפטית  פעולה  כל  בשמה    ולעשות 
וי אחר הנדרש או שיידרש מעת לעת במסמכי היסוד של ו/או כל שינ  השותפות המוגבלת
 השותפות המוגבלת. 

  
 הודעות .27

 בדאר רגיל.  ד אוהודעות על פי הסכם זה או בקשר אליו תמסרנה בי 
  

יום המסירה ביד. כתאריך מסירתן של תאריך   מסירתן של הודעות שתמסרנה ביד יהיה 
או זה  הסכם  שבראש  לכתובות  בדאר  שתשלחנה  עליהן    הודעות  שתנתן  אחרות  כתובות 

 הודעה, יחשב היום הרביעי לאחר מסירתן בדאר. 
 
 ההסכם המקורי וההסכם המתוקן .82

 סכם המתוקן. של ההסכם המקורי והה  קומםהסכם זה מחליף ובא במ 
 

  
 ולראיה הצדדים על החתום:

 
 
 

_____________________ ____     _______________________ 
 נאמנויות בע"מ   אנרגיה-מודיעין    בע"מ  ( 1992יהול )אנרגיה נ -מודיעין

 השותף המוגבל         השותף הכללי 
 
 
 2229\1\268\מ
 
 2385\1\268\מ
 
 2409\1\268\מ



  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

על"(  האסיפה)"   מיוחדתללית  כאסיפה   שהונפקו  ההשתתפות  יחידות  בעלי  -מודיעין ידי  -של 
)" אנרגיה   בע"מ  מוגבל  הנאמןנאמנויות  כשותף  הנאמן  בזכויות  השתתפות  זכות  והמקנות   )"

 שותפות. ב
 

 מועד האסיפה .3
 10:00בשעה , 2021במאי,  10', בהאסיפה תתקיים ביום 

 מקום כינוס האסיפה  .4
 שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.  Zoomיית יקצאפל באמצעות

 להלן פרטי ההתקשרות:  

 

Join Zoom Meeting 

 

https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwbl

NMUT09 

 

Meeting ID: 882 7620 1300 

Passcode: 012800 
 

 או בטלפונים:

 +972 55 330 1762 
+972 3 978 6688 

 
יחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע )כהגדרתו להלן( רשאי  ק ב יצוין כי רק מי שהחזי

 ה. להשתתף באסיפ
 

 זה  כתב הצבעהשלגביהם ניתן להצביע באמצעות  שעל סדר היום יםושאהנ רוטיפ .5

   1החלטה מס'  5.1
מיום  לאשר   לבין השותפות,    23.4.2021בתוקף  בין השותף הכללי  ניהול  שירותי  את הסדר 

ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקי  לפיו, עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי  
אחרי עושירותים  ניהול  לשם  הדרושים  בשותף  ם  דירקטורים  באמצעות  השותפות  סקי 

ו/ הכללי  בשותף  השליטה  בעל  שהינם  הכללי,  הכללי  בשותף  השליטה  בעל  ידי  על  מונו  או 
שנתי, בסיס  על  השווה,  בסכום  ניהול  דמי  מהשותפות  לקבל  זכאי  יהא  הכללי    -ל   השותף 

של נפט וגז,  ו/או פתוח ו/או הפקה    מסך כל ההוצאות של השותפות בגין פעולות חיפוש 2.5%
ל השווה  מסכום  פחות  ולא  מע"מ,  ארה  25,000  -בתוספת  )" דולר  חודש  בכל  תשלום "ב 

ה המינימום עד  חודש,  מידי  מע"מ.  בתוספת  תשלם    5  -"(,  החולף,  החודש  בגין  בחודש 
תשל את  הכללי  לשותף  קלנדרית,  השותפות  שנה  כל  ובתום  מע"מ  בתוספת  המינימום,  ום 

כשיעור מההוצאות כאמור וככל שיימצא כי קיים סכום נוסף  חישוב של דמי הניהול    ייערך
לתשלומי   )מעבר  תשלומי  לתשלום  סך  בניכוי  הכללי  לשותף  ישולם  הוא  המינימום(, 

ול כאמור יחל החל  המינימום ששולמו במהלך השנה הקלנדרית החולפת. הסדר שירותי הניה
לתקו בתוקף  ויהיה  האסיפה  אישור  יממועד  כל  שנים.  שלוש  של  ניהול  פה  הוצאות  תר 

ותף הכללי כפי שפורטה  השותפות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות עלות העסקתו של מנכ"ל הש
ידי  2021-01-014530)אסמכתא    4.2.2021בזימון לאסיפה הכללית מיום   על  וכפי שאושרה   )

הכלל ביום  האסיפה  שהתקיימה  משרדי  עו(  2021-01-033618)אסמכתא    14.3.2021ית  לות 
 חולנה על השותפות. השותפות, ת

https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwblNMUT09
https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwblNMUT09
tel:+972553301762
tel:+97239786688


 
בסעיף   לאמור  ובהתאם  כן,  לפקודת  1נא)ז()65כמו  לשותף  (  תחזיר  השותפות  השותפויות, 

תשלומים   )למעט  בפועל  הכללי  השותף  נשא  בהן  השותפות  ניהול  הוצאות  כל  את  הכללי 
שהי הכללי  בשותף  לדירקטורים  )דהיינו  לעיל  כאמור  הניהול  דמי  מתוך  בעל שישלם  נם 

ה בשותף  הוצאות  השליטה  למעט  הכללי((,  בשותף  השליטה  בעל  ידי  על  מונו  ו/או  כללי 
שלבעל  כאמו והוצאות  הכללי,  בשותף  השליטה  לבעל  בעקיפין,  או  במישרין  ששולמו,  ר 

עם   התקשרות  לשם  ששולמו  כאמור  שהוצאות  ובלבד  בתשלומן,  אישי  עניין  השליטה 
והעסקתו כהונתו  לתנאי  באשר  לענ  דירקטור  לדין;  בהתאם  אישי"  יהיו  "עניין  זה,    –יין 

השליטה בשותף הכללי, ולעניין התקשרות  למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתו של בעל  
למעט עניין אישי הנובע מעצם הכהונה או ההעסקה בשותף    –עם נושא משרה או עם עובד  

 . הכללי
 

   2מס'  החלטה 5.2
ש כך  המוגבלת,  השותפות  להסכם  תיקון  סעיף  לאשר  "השותף  להסכם    9.1.2חלף  יבוא: 

או   ניהול  דמי  מהשותפות  לקבל  זכאי  יהיה  לא  תמלוגים  הכללי  למעט  אחרים  תשלומים 
בסעיף   מע  9.1.1כאמור  יאושרו  אשר  תשלומים  ולמעט  פקודת  לעיל  הוראות  פי  על  לעת  ת 

ת יבוטלו,  להסכם השותפו  9.1וסיפא סעיף    9.1.5,  9.1.4,  9.1.3השותפויות". כמו כן, סעיפים  
 ". לדוח זימון האסיפה נספח א'המצורף כ  בהתאם לנוסח

 
 תוהמוצע ותההחלטבנוסח המלא של המקום והשעות בהם ניתן לעיין  .6

לניירות ערך בתל    רסה הבוהאינטרנט של  אתר  וצעות ב מלא של ההחלטות המניתן לעיין בנוסח ה
בע"מ   ערך ר  את בו  (co.ilaya.tasewww.m.) אביב  ניירות  רשות  של    ההפצה 

(www.magna.isa.gov.il  או ה(,  הכלבמשרדי  עזריאליבלי,  שותף  מגדל3  מרכז  תל    ,  משולש, 
 עד וזאת   03-6075155טלפון  ב  אשמר טלפוני בתיאוםו  בשעות העבודה המקובלות,  67023אביב  
 האסיפה.  כינוס דלמוע

 
  ותהחלטהקבלת וש להדר הרוב .7

מס'   7.1 היום   1נושא  סדר  )קולותרוב  :  שעל  מאלה:  אחד  שיתקיים  ובלבד  קולות  1,  במניין   )
חברת   שאינם  השתתפות  יחידות  מחזיקי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב 

באישור אישי  עניין  בעלי  שאינם  מי  וכן  בה  השליטה  בעל  הכללי,  ההחלטה,    השותף 
יובאו  בעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא  המשתתפים בהצ

 ( הנמנעים;  קולות  ההשתתפות  2בחשבון  יחידות  מחזיקי  מקרב  המתנגדים  קולות  סך   )
( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי  1האמורים בפסקה )

 יחידות ההשתתפות. 

 

מ 7.2 היוםש  2ס'  נושא  סדר  רועל  מב  :  פחות  לא  ההשתתפות    75%  -של  יחידות  של  קולות 
 שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה. 

 
 תוקף כתב ההצבעה  .8

יהיה תוקף   יחידולכתב ההצבעה  יחידות אצל חבר ו רשומזכותת שללגבי בעל  בורסה ואותן    ות 
במ הרשומות  היחידות  בין  נכללות  השריחידות  בעלי  חברה  השותפול  שיחידות  ם  שם  על  ת 

"  לרישומים רשום)להלן:  לא  יחידות  בעלות  ,  "(בעל  אישור  לו  צורף  אם  נשלח  רק  אם  או 
)כהגדרתה   האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  הבתקנ לשותפות  חברות  ות 

 "(. יתנ ומערכת ההצבעה האלקטר)להלן: "  2005-ות עמדה(, התשס"ו )הצבעה בכתב והודע
 
חידות במרשם בעלי היחידות של השותפות,  על ים כבתוקף לגבי מי שרשו  עה יהיהבתב ההצכל

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

 
 עה האלקטרונית באמצעות מערכת ההצבעה הצב .9

 לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל יחידות 
 

כפי שפורסמה על  רונית  אלקטעה הבעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצב
בורסה  יד חבר  אותי  ולהעביר  הצבעתו  אופן  את  לציין  רכת  מע  באמצעותלשותפות    הרשאי 

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

 ינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת. "(, ותהיה ניתנת לשמערכת לת הנעי
 
 

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


 
 

  מדהעעות והוד מען למסירת כתבי ההצבעה  .10
ד  משר  -ציגה  נ   לשותפות לידילפני מועד כינוס האסיפה    יומצאועמדה  והודעות הכתבי ההצבעה  

זד הולא"ר  שרדנב  דין,  עורכי  משרד  רוטשילד  ב,  אביב,  ,49שד'  ברפמן    תל  איתי  עו"ד    -לידי 
השותפות של  החיצוני  טלפון  היועמ"ש  ב 03-5665015פקס    03-5665005,    או  ביד מסירה, 

 .  םרשו ארוד באמצעות או itay@holender.co.ilלקטרוני ר אדוא באמצעות
 

להמצאתדים  ועהמ .11 ות  האחרונים  עמדה  להודעות הודעות  הכללי  השותף  דירקטוריון  גובת 
 העמדה

( יהיה עד עשרה    י עד , קר( ימים לפני מועד האסיפה10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה 
ת עמדה עד  דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעו .  30.4.2021יום  

 .5.5.2021א יאוחר מיום ד האסיפה, קרי לני מועמים לפי(  5חמישה )

 
   ההצבעהתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי כ .12

 ov.ilwww.magna.isa.gבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  
 www.tase.co.ilיב בע"מ: תל אבבאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך ב 

 
 קבלת אישור בעלות .13

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

 .ון ניירות ערך מסויםתינתן מראש לחשב 
 

יחי לא  בעל  להור   רשוםדות  שאישור  רשאי  מערכת  ות  באמצעות  לשותפות  יועבר  שלו  הבעלות 
 ההצבעה האלקטרונית.

 
 קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה .14

,  קישורית לנוסח כתב ההצבעהר אלקטרוני, בלא תמורה,  בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדוא
כן    שתתפות,ידות ההיחב ק  באמצעותו הוא מחזימאת חבר הבורסה ש  באתר ההפצה, אלא אם 

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

 
 עיון בכתבי ההצבעה  .15

אחוזים או יותר מסך כל  (  5יחידות בשיעור המהווה חמישה )בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק  
מי שמחזיק בשיעור כאמור  וכן  די הנאמן,  נפקו על י חידות שהוית בעלי ה פיזכויות ההצבעה באס 

ובידי בעלי השליטה בשותף   בידי השותף הכללי  זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות  כל  מתוך סך 
  ההצבעה  אי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתביכ זהכללי,  

 שהגיעו לשותפות. 
 

 

 אופן ההצבעה .16
א את  יציין  יחידות  השנפ ובעל  בחלקו  היום  סדר  שעל  הנושאים  לגבי  הצבעתו  כתב    ין  של 

 . הצבעהה
 

ת  ל זיקה, ולתיאור מהובחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה טור לסימון קיומה או היעדרה ש
יחיד בעל  כי  בזאת,  מובהר  הרלוונטית.  טורהזיקה  ימלא  שלא  השתתפות  כי    ות  שיסמן  או  זה 

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

  ציון זיקה .17
ולתיאור מהות  קה,  עה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיבחלק השני של כתב ההצב

י בעל יחידות שלא יסמן  . מובהר בזאת כל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק, ככ הזיקה הרלוונטית
הצבעתויז תבוא  לא  הזיקה,  מהות  את  תיאר  לא  או  כאמור  הקולותימנ ב  קה  אותה    ין  לעניין 

בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי  .  החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק
ו  בכירה  מוקצמשרה  מוסדיים,  סיווגופים  לסימון  מקום  ההצבעה  כתב  של  השני  בחלק  ג  ה 

 .המשתתף בהצבעה
 

 ם בסדר היום והודעות עמדה ישינוי .18

mailto:itay@holender.co.il
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


סדר היום, לרבות  החלטות שעל  ייתכן שיהיו שינויים ב   זה,  צבעהההין כי לאחר פרסום כתב  יצו
היום,  הוספ לסדר  נושא  הוכן  ת  להתפרסם  שיבוצעשויות  ככל  עמדה.  כאמור  ודעות  שינויים  עו 

 ;ההפצה בדיווחי השותפות שבאתר  םאו יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהו/
 

ושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב  נ  במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת
 . ההודעה בדבר סדר היום המעודכןהצבעה מתוקן ביום פרסום  

 
אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום  ות כתב הצבעה מתוקן  המועד האחרון שבו תפרסם השותפ

 . ימים מהזימון( 7) 11.4.2021יהיה 
 

 ול כתב הצבעה יטב .19
כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של    דעשעות לפני מו  24רשאי, עד  יחידות  בעל  

שהוהשותפות   הולאחר  מזכיר  של  דעתו  להנחת  זהותו  את  אחרשותפותכיח  עובד  או    שמונה   , 
 .כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו לענין זה, למשוך את 

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

 הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.



 חלק שני  –כתב הצבעה 
 
 

 ים ובשינויים המחויב 0520–, התשס"ו (הצבעה בכתב והודעות עמדה)בהתאם תקנות החברות  
 

 שותפות מוגבלת  -רגיה מקורות אנ –אנרגיה -מודיעין : השותפותשם 
 
ההצבעה(  השותפות  עןמ כתבי  ומשלוח  ההצבע:  )למסירה  ל  הכתבי  הולנדר,  יישלחו  זאב  ד"ר  משרדי 

   ות.היועמ"ש החיצוני של השותפ  -לידי עו"ד איתי ברפמן    תל אביב, ,49שד' רוטשילד משרד עורכי דין, שב
 

 550012405 :השותפותמספר 
 

 .10:00בשעה  2021במאי,   10',  בביום : מועד האסיפה

 
 שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.  Zoomיית יקצאפל באמצעות

 
 להלן פרטי ההתקשרות:  

 

Join Zoom Meeting 

 

https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwbl

NMUT09 

 

Meeting ID: 882 7620 1300 

Passcode: 012800 
 

 או בטלפונים:

 +972 55 330 1762 
+972 3 978 6688 

 
יחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע )כהגדרתו להלן( רשאי  ק ב מי שהחזייצוין כי רק  

 להשתתף באסיפה. 
 

 . ידותבעלי יחמיוחדת של כללית ת : אסיפההאסיפ סוג
 

   .6.4.2021:  קובעהמועד ה
 

 היחידות פרטי בעל 
 

 __________________________________  :היחידותשם בעל 
 

 : מס' זהות
 

 _____________________________ _____ 
 

יחידות    מספר
 : פותתתהש

 
 __________________________________ 

 
 
 

   –תעודת זהות ישראלית   היחידותלבעל  אם אין 
 

 

 __________________________________  ס' דרכון: מ
 

 __________________________________  המדינה שבה הוצא: 
 

 ____ ______________________________ : בתוקף עד
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwblNMUT09
https://us02web.zoom.us/j/88276201300?pwd=bG4rZGRjbmRIK1poWEtxNEcwblNMUT09
tel:+972553301762
tel:+97239786688


  –וא תאגיד ה  היחידותאם בעל 
 

 ________ ________ __________________  : מס' תאגיד
 

 ______________________ ____________ : מדינת ההתאגדות
 
 

ההצבעה  מערכת  באמצעות    בהצבעה 
   -ת האלקטרוני

 

 

 קוד זיהוי: 
 

___________________________ _______ 

 קוד הבקרה: 
 

 ___________ ______________________ _ 

 _ ________ _________________________  הפרט המזהה הנוסף: 
 



 אופן ההצבעה 
 

 סיווג משתתף באסיפה 
 
 ___לא   ___? כן1עניין  בעל אתה אםה
 

 ___לא   _ __? כן2בכירה משרה  האם אתה נושא
 

 ___לא    ___כן ? 3מוסדי  האם אתה משקיע
 

מס'   ה לטהחלעניין אישור  4ההצבעה   אופן דר היום  מספר הנושא על ס
האם אתה בעל   - 1

אישי  ן שליטה, בעל עניי
לטה, נושא משרה  בהח

 5בכירה או משקיע מוסדי 
 לא כן*  נמנע  נגד דבע

את הסדר שירותי ניהול בין    23.4.2021בתוקף מיום  לאשר    –  1החלטה מס'  
השותפות,   לבין  הכללי  של  השותף  השותפות  לרשות  העמדתם  עבור  לפיו, 

עסקישירות פיתוח  שירותי  ייעוץ,  שירותי  ניהול,  אחרים    י  ושירותים 
ניהול עסקי השותפות באמצעות דירקטורים בשותף הכללי   הדרושים לשם 
בשותף   בעל השליטה  ידי  על  מונו  ו/או  הכללי  בשותף  בעל השליטה  שהינם 

ותפות דמי ניהול בסכום השווה,  הכללי, השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהש 
ן פעולות חיפוש  מסך כל ההוצאות של השותפות בגי 2.5%  -י, לעל בסיס שנת

ו/או פתוח ו/או הפקה של נפט וגז, בתוספת מע"מ, ולא פחות מסכום השווה  
)"  25,000  -ל חודש  בכל  בתוספת מע"מ.  תשלום המינימוםדולר ארה"ב   ,)"

ה עד  חודש,  הח  5  -מידי  בגין  לשותף  בחודש  השותפות  תשלם  החולף,  ודש 
ת את  שנה  הכללי  כל  ובתום  מע"מ  בתוספת  המינימום,  קלנדרית,  שלום 

כי   שיימצא  וככל  כאמור  מההוצאות  כשיעור  הניהול  דמי  של  חישוב  ייערך 
נוסף לתשלום )מעבר לתשלומי המינימום(, הוא ישולם לשותף   קיים סכום 

במ ששולמו  המינימום  תשלומי  סך  בניכוי  הקלנדרית  הכללי  השנה  הלך 
הנ שירותי  הסדר  האסיפה  החולפת.  אישור  ממועד  החל  יחל  כאמור  יהול 

השותפות,  וי ניהול  הוצאות  יתר  כל  שנים.  שלוש  של  לתקופה  בתוקף  היה 
כפי   הכללי  השותף  מנכ"ל  של  העסקתו  עלות  לרבות  שהוא,  וסוג  מין  מכל 

מיום   הכללית  לאסיפה  בזימון  -2021-01)אסמכתא    4.2.2021שפורטה 
  14.3.2021ללית שהתקיימה ביום  ( וכפי שאושרה על ידי האסיפה הכ014530

 ועלות משרדי השותפות, תחולנה על השותפות. ( 033618-01-1202)אסמכתא 
 

בסעיף   לאמור  ובהתאם  כן,  השותפות  1נא)ז()65כמו  השותפויות,  לפקודת   )
השותף  נשא  בהן  השותפות  ניהול  הוצאות  כל  את  הכללי  לשותף    תחזיר 

דמ מתוך  שישלם  תשלומים  )למעט  בפועל  לעיל  הכללי  כאמור  הניהול  י 
שותף הכללי שהינם בעל השליטה בשותף הכללי ו/או  )דהיינו לדירקטורים ב

הכללי((, למעט הוצאות כאמור ששולמו,   ידי בעל השליטה בשותף  על  מונו 
שלבעל  והוצאות  הכללי,  בשותף  השליטה  לבעל  בעקיפין,  או  במישרין 

ע  שהשליטה  כאמור  שהוצאות  ובלבד  בתשלומן,  אישי  לשם  ניין  שולמו 
כהונתו והעסקתו יהיו בהתאם לדין;  התקשרות עם דירקטור באשר לתנאי  

עניין אישי הנובע מעצם החזקתו של בעל    –לעניין זה, "עניין אישי"   למעט 
עובד   עם  או  משרה  נושא  עם  ולעניין התקשרות  הכללי,  בשותף    –השליטה 

 . הנובע מעצם הכהונה או ההעסקה בשותף הכללי למעט עניין אישי

     

שחלף סעיף  לאשר תיקון להסכם השותפות המוגבלת, כך    -  2מס'    החלטה
דמי    9.1.2 מהשותפות  לקבל  זכאי  יהיה  לא  הכללי  "השותף  יבוא:  להסכם 

לעיל ולמעט    9.1.1ניהול או תשלומים אחרים למעט תמלוגים כאמור בסעיף  
מ יאושרו  אשר  פקודת השותפויות". כמתשלומים  הוראות  פי  על  לעת  ו  עת 

סעיפים   סעיף    9.1.5,  9.1.4,  9.1.3כן,  השותפ  9.1וסיפא  יבוטלו,  להסכם  ות 
 ". לדוח זימון האסיפה  נספח א'בהתאם לנוסח המצורף כ

     

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

 
 . אישור בעלות בצירוףכתב הצבעה זה תקף רק   – ה ת חבר בורסבאמצעו ביחידותהמחזיקים   ותיחידלבעלי  

 

 

 "(.רךחוק ניירות ע לן: " )לה 1968-תשכ"חלחוק ניירות ערך, ה 1בסעיף כהגדרת המונח   1
 ך. ער )ד( לחוק ניירות37כהגדרתו בסעיף  2
)  1הגדרת מונח זה בתקנה  כ  3 חברה מנהלת באסיפה כללית(,  תתפות  קופות גמל()השלתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 . 1994-תשנ"דת, הפות בנאמנו כמשמעותו בחוק השקעות משות , וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות2009-התשס"ט
 סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. אי  4
לפרט עניין אישי באישור המינוי  א במניין. אין צורך יות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבומנבעל   5

 שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה 



במרשומיהרש  יחידות לבעלי   של  היחידו בעלי  ם  ם  ת  -  השותפותת  צילום  בצירוף  תקף  ההצבעה  עודת  כתב 
 ן/תעודת התאגדות.הזהות/דרכו

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

 
_______ ____ ___________________________________________________________ ___

____ __ ______________________________________________________ _____________ 
 
 
 
_ ___________       ______________ 

 חתימה                 תאריך 
 

 


