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  מניות החברה בעלי של שנתיתה אסיפ כינוסהנדון: 

לתקנות ניירות ערך )דוחות "(, חוק החברות")להלן:  1999-לחוק החברות, התשנ"טבהתאם 
)הודעה ומודעה על  החברותותקנות  "(הדוחות תקנות)להלן: " 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

כינוס  על החברה, מודיעה בזאת 2000-"ס, התשציבורית(סוג בחברה אסיפה כללית ואסיפת 
"(, האסיפה" או "האסיפה הכללית"להלן: של בעלי המניות של החברה )שנתית אסיפה כללית 
, 11גלגלי הפלדה ברח' שרדי החברה במ 15:00בשעה  2018בספטמבר  20, 'הם יובאשר תתקיים 

 :, והכל כמפורט להלןפיתוח הרצליה

 :ותמצית ההחלטות המוצעותבאסיפה סדר היום  .1

 :נושאים אלהסדר היום באסיפה הכללית יכלול 

 31.12.2017דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום  1.1

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 
31.12.2017 . 

 יםמבקרהחשבון ה ימינוי מחדש של רוא 1.2

קוסט אביב ביחד עם -, תל48זיו האפט רואי חשבון, דרך מנחם בגין מחדש של  מינוי
החשבון רואי ל אביב-, תל3מרח' עמינדב  רואי חשבון, פורר גבאי את קסירר

של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,  יםהמבקר
 . םוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר

זיו האפט רואי מינוי מחדש של "לאשר "(: 1טה מס' החלנוסח ההחלטה המוצעת )"
רואי , קוסט פורר גבאי את קסירראביב ביחד עם -, תל48חשבון, דרך מנחם בגין 

של החברה לתקופה  יםהחשבון המבקר ילרוא אביב-, תל3מרח' עמינדב  חשבון
דירקטוריון  להסמיך אתשסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ו

 ".םהחברה לקבוע את שכר

 יוסי אבויו"ר הדירקטוריון, מר של  והארכת כהונת 1.3

לתקופה שסיומה בתום האסיפה כדירקטור בחברה מר יוסי אבו של  והארכת כהונת
 השנתית הבאה של החברה.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח  26בהתאם לתקנה אודות מר יוסי אבו לפרטים 
 (2018-01-021984)מס' אסמכתא  21.3.2018מיום  2017ה לשנת התקופתי של החבר

יעים בו מובאים בזאת , אשר הפרטים המופ"(2017 לשנת התקופתי הדוח)להלן: "
מר יוסי אבו מכהן כמנכ"ל דלק מערכות אנרגיה בע"מ יצוין, כי יה. ההפנעל דרך 

סיים מר אבו את כהונתו  2018כן יצוין כי בחודש מרץ  .3.7.2018החל מיום 

 ..Ithaca Energy Inc -כדירקטור ב
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)להלן:  1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  ב224, כנדרש בסעיף מר יוסי אבוהצהרת 
 לדוח זה.  'א כנספח, מצורפת "(חוק החברות"

 וסי אבומר ישל  ו"לאשר הארכת כהונת"(: 2החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
 לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."כדירקטור בחברה 

 הדירקטורית הגב' סיגליה חפץהארכת כהונתה של  1.4

לתקופה שסיומה בתום הגב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה של  ההארכת כהונת
 האסיפה השנתית הבאה של החברה.

)כהגדרת  הבלתי תלוי תכדירקטוריידי ועדת הביקורת -עלה סווג סיגליה חפץ הגב'
 המונח בחוק החברות(.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד'  26בהתאם לתקנה גב' סיגליה חפץ לפרטים אודות 
, אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2017 לשנתלדוח התקופתי 

 ההפניה. 

 1999  –"ט לחוק החברות, התשנ 241 -ב ו224, כנדרש בסעיף גב' סיגליה חפץהצהרת 
 לדוח זה.  'ב כנספח"(, מצורפת חוק החברות)להלן: "

גב' סיגליה של ה "לאשר הארכת כהונת"(: 3החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של חפץ כדירקטורית בחברה 

 החברה."

 הארכת כהונתו של הדירקטור מר רן אפרתי 1.5

אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה רן הארכת כהונתו של מר 
 השנתית הבאה של החברה.

ידי ועדת הביקורת כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת המונח -מר רן אפרתי סווג על
 בחוק החברות(.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח  26בהתאם לתקנה מר רן אפרתי לפרטים אודות 
 ההפניה. המופיעים בו מובאים בזאת על דרך , אשר הפרטים 2017 לשנתהתקופתי 

 1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  241 -ב ו224, כנדרש בסעיף מר רן אפרתיהצהרת 
 לדוח זה.  'ג כנספח"(, מצורפת חוק החברות)להלן: "

מר רן "לאשר הארכת כהונתו של "(: 4החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של כדירקטור בחברה לתקופה אפרתי 

 החברה."

 הארכת כהונתה של הדירקטורית הגב' נחמה רונן 1.6

הארכת כהונתה של הגב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום 
 האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ידי ועדת הביקורת כדירקטורית בלתי תלויה )כהגדרת -סווגה על נחמה רונןהגב' 
 בחוק החברות(. המונח

לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח  26לפרטים אודות גב' נחמה רונן בהתאם לתקנה 
 ההפניה. , אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2017 לשנתהתקופתי 

 1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  241 -ב ו224הצהרת גב' נחמה רונן, כנדרש בסעיף 
 לדוח זה.  'ד כנספחפת "(, מצורחוק החברות)להלן: "

"לאשר הארכת כהונתה של גב' נחמה "(: 5החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
רונן כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

 החברה."
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 הארכת כהונתו של הדירקטור מר אברהם עיני 1.7

שסיומה בתום הארכת כהונתו של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה 
 האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ידי ועדת הביקורת כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת המונח -סווג על אברהם עינימר 
 בחוק החברות(.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד'  26בהתאם לתקנה  אברהם עינימר לפרטים אודות 
דרך , אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על 2017 לשנתלדוח התקופתי 

 ההפניה. 

 1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  241 -ב ו224אברהם עיני, כנדרש בסעיף מר הצהרת 
 לדוח זה.  'ה כנספח"(, מצורפת חוק החברות)להלן: "

אברהם מר "לאשר הארכת כהונתו של "(: 6החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
אה של כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הב עיני

 החברה."

 הקוורום הדרוש .2

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא 
 תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

לפחות  מניות, שני בעלי םידי באי כח-מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על
מן המועד ביחד לפחות בשליש מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה המחזיקים 

 . שנקבע לפתיחת האסיפה

לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה 
, 15:00בשעה  2018בספטמבר,  27קרי: לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, 

על כך לבעלי המניות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום מבלי שתהיה חובה להודיע 
 אחר כפי שתקבע החברה בהודעה שתימסר לבעלי המניות. 

לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי  אם באסיפה הנדחית
שהוא. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים 

 שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.  נושאים

 הדרוש הרוב .3

של הנוכחים  רגילהינו רוב המצויות על סדר היום ההחלטות כל הרוב הדרוש לצורך אישור 
 . והזכאים להצביע באסיפה

 מועד קובע והוכחת בעלות .4

לתקנות  3לחוק החברות, ותקנה  182המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 
, בתום יום 2018באוגוסט  23הינו  2005-החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 "(.המועד הקובעאביב בע"מ )להלן: "-המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

-ורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"סבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצ
, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות 2000

בעל הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק דיסקונט בע"מ )להלן: "
 "(, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותומניות לא רשום

המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת 
 לתקנות הנ"ל. 

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות כמו 
לחוק ניירות ערך )להלן:  2הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' מערכת ההצבעה האלקטרונית

 ."(האלקטרוניתמערכת ההצבעה "
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 אופן ההצבעה .5

-עלאו רשאי להצביע בעצמו,  מניותבעל לעניין כל ההחלטות שעל סדר יום האסיפה,  5.1
לחוק החברות וכפוף  87-89בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים ידי 

 ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה,-ובמקרה של תאגיד על ,להוראותיו
וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה 

 .האלקטרונית

ידי מיופה כח ואם -ידי הממנה או על-כח יהיה בכתב וייחתם על-כל כתב מינוי לבא 5.2
הממנה הוא תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים 

מכות החותמים לחייב את המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר ס
התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי 

 החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

שעות לפני מועד האסיפה  24 -לא פחות מ, במשרדי החברהיש להפקיד  מינויכל כתב  5.3
בה מתכוון ( 2018טמבר בספ 26)קרי: או האסיפה הנדחית ( 2018בספטמבר  19)קרי: 

 .מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה 5.4

יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף  ,בנוסף
כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב 

 ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. 

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות 
תפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה כתב הצבעה חלף השת

 אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשום במרשם בעלי המניות 
, 09:00, עד השעה 20.9.2018( שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 6הינו עד שש )

( שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 4לא רשום הינו עד ארבע ) ולבעלי מניות
 . 11:00, עד השעה 20.9.2018

( 10ידי בעל מניות הינו עד עשרה )-המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על
. החברה תפרסם את הודעות 10.9.2018ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 

ד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אח
( ימים לפני מועד 5את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה )

 . 15.9.2018כינוס האסיפה, קרי: 

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה 
 והודעות העמדה )ככל שתינתנה(.

הצבעה דואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הב חבר בורסה ישלח, ללא תמורה,
 מניותהמחזיק ב מניותשאיננו רשום במרשם בעלי ה באתר ההפצה, לכל בעל מניות

בכך,  ת לחבר הבורסה כי אין הוא מעונייןמניובאמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל ה
 ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  מניותיוש מניותבעל 
או בדואר אל  , בסניף של חבר הבורסהמניותיוהבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את 

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

תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב החברה תשלח, בלא 
 הצבעה ביום פרסום זימון זה.
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 הצבעה במערכת האלקטרונית 5.5

עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר לאחר המועד הקובע, 
 לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.  בעל מניותהזדהות יוכל תהליך 

שעות לפני מועד  (6שש )המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 
 .09:00, עד השעה 20.9.2018, קרי: האסיפה

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר  5.6
הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה 

 ה.באמצעות כתב הצבע

 הוספת נושא לסדר היום  5.7

( לפחות מזכויות ההצבעה 1%בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד ) (א)
באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של 

( ימים 7ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה )-האסיפה הכללית על
מתאים להיות נדון  ובלבד שהנושא, 21.8.2018לאחר זימון האסיפה, קרי: עד 

 באסיפה הכללית.

מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיום  (ב)
נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר 

( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה 7ההפצה לא יאוחר משבעה )
. מובהר, כי אין בפרסום 28.8.2018היום, קרי:  סדרלהכללת נושא נוסף על 

שנקבע בהודעה על זימון  סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי
 האסיפה. 

בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה  (ג)
לתקנות ניירות ערך  26כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 

, ותצורף אליה הצהרת המועמד 1970-ם ומיידים(, התש"ל)דוחות תקופתיי
גם הצהרה לפי  –ב לחוק החברות, ולפי העניין 224לכהן כדירקטור לפי סעיף 

 לחוק החברות.  241סעיף 

 עיון במסמכים  .6

באתר האינטרנט של  , בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה )ככל שיהיו(דוח המיידיבניתן לעיין 

ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך  www.maya.tase.co.il אביב-בתלהבורסה 

www.magna.isa.gov.il להחלטות ועותק מכל מסמך הנוגע  המניות. כמו כן, ההודעה לבעלי
עו"ד  עםבתיאום מראש  הרצליה פיתוח, 11גלגלי הפלדה , עומדים לעיון ברחוב האמורות

וזאת עד למועד כינוס ( 074-7044760) אזרד, היועצת המשפטית של החברה-אפרת חוזה
 .   מניותאסיפת בעלי ה
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 בע"מ  תמר פטרוליום

  2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 ראשוןחלק 

 ."(החברה)" בע"מ תמר פטרוליום שם החברה: .1

 .שנתיתאסיפה : סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

 "(.האסיפה"ן: להל) 15:00, בשעה 2018בספטמבר,  20, ה' תיערך ביוםשנתית אסיפה כללית 

 :ההצבעה כתב באמצעות להצביע ניתן הםשלגבי היום סדר שעל הנושאים פירוט .3

 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים 3.1

קוסט פורר אביב ביחד עם -, תל48זיו האפט רואי חשבון, דרך מנחם בגין מחדש של  מינוי
של  יםהמבקרהחשבון רואי ל אביב-, תל3מרח' עמינדב  רואי חשבון, גבאי את קסירר

החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון 
 . םהחברה לקבוע את שכר

זיו האפט רואי מינוי מחדש של "לאשר  :"(1החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
 רואי חשבון, קוסט פורר גבאי את קסירראביב ביחד עם -, תל48חשבון, דרך מנחם בגין 

של החברה לתקופה שסיומה בתום  יםהחשבון המבקר ילרוא אביב-, תל3עמינדב  מרח'
 ".םדירקטוריון החברה לקבוע את שכר להסמיך אתהאסיפה השנתית הבאה של החברה, ו

 הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי אבו 3.2

הארכת כהונתו של מר יוסי אבו כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 
 השנתית הבאה של החברה.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח  26לפרטים אודות מר יוסי אבו בהתאם לתקנה 
( )להלן: 2018-01-021984)מס' אסמכתא  21.3.2018מיום  2017התקופתי של החברה לשנת 

"(, אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2017 לשנת התקופתי הדוח"
מר יוסי אבו מכהן כמנכ"ל דלק מערכות אנרגיה בע"מ החל מיום יצוין, כי ההפניה. 

 Ithaca -סיים מר אבו את כהונתו כדירקטור ב 2018. כן יצוין כי בחודש מרץ 3.7.2018

Energy Inc.. 

חוק )להלן: " 1999  –ב לחוק החברות, התשנ"ט 224הצהרת מר יוסי אבו, כנדרש בסעיף 
 . יידיהמלדוח  'א כנספח"(, מצורפת החברות

"לאשר הארכת כהונתו של מר יוסי אבו : "(2החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
 כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."



 

 הארכת כהונתה של הדירקטורית הגב' סיגליה חפץ 3.3

הארכת כהונתה של הגב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום 
 סיפה השנתית הבאה של החברה.הא

ידי ועדת הביקורת כדירקטורית בלתי תלויה )כהגדרת המונח -הגב' סיגליה חפץ סווגה על
 בחוק החברות(.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח  26לפרטים אודות גב' סיגליה חפץ בהתאם לתקנה 
 ניה. ההפ, אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2017 לשנתהתקופתי 

 1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  241 -ב ו224הצהרת גב' סיגליה חפץ, כנדרש בסעיף 
 . המיידילדוח  'ב כנספח"(, מצורפת חוק החברות)להלן: "

"לאשר הארכת כהונתה של גב' סיגליה חפץ : "(3החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
 באה של החברה."כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית ה

 הארכת כהונתו של הדירקטור מר רן אפרתי 3.4

הארכת כהונתו של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 
 השנתית הבאה של החברה.

ידי ועדת הביקורת כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת המונח בחוק -מר רן אפרתי סווג על
 החברות(.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח  26ם לתקנה בהתאמר רן אפרתי לפרטים אודות 
 ההפניה. , אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2017 לשנתהתקופתי 

)להלן:  1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  241 -ב ו224, כנדרש בסעיף מר רן אפרתיהצהרת 
 . המיידילדוח  'ג כנספח"(, מצורפת חוק החברות"

מר רן אפרתי "לאשר הארכת כהונתו של : "(4חלטה מס' הנוסח ההחלטה המוצעת )"
 כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

 הארכת כהונתה של הדירקטורית הגב' נחמה רונן 3.5

הארכת כהונתה של הגב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 
 השנתית הבאה של החברה.

ידי ועדת הביקורת כדירקטורית בלתי תלויה )כהגדרת המונח -סווגה על חמה רונןנהגב' 
 בחוק החברות(.

לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח  26לפרטים אודות גב' נחמה רונן בהתאם לתקנה 
 ההפניה. , אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2017 לשנתהתקופתי 

)להלן:  1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  241 -ב ו224עיף הצהרת גב' נחמה רונן, כנדרש בס
 . המיידילדוח  'ד כנספח"(, מצורפת חוק החברות"

"לאשר הארכת כהונתה של גב' נחמה רונן : "(5החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
 כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

 ור מר אברהם עיניהארכת כהונתו של הדירקט 3.6

הארכת כהונתו של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 
 השנתית הבאה של החברה.



ידי ועדת הביקורת כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת המונח בחוק -סווג על אברהם עינימר 
 החברות(.

פרק ד' לדוח לתקנות הדוחות ראו  26בהתאם לתקנה  אברהם עינימר לפרטים אודות 
 ההפניה. , אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2017 לשנתהתקופתי 

 1999  –לחוק החברות, התשנ"ט  241 -ב ו224אברהם עיני, כנדרש בסעיף מר הצהרת 
 . המיידילדוח  'ה כנספח"(, מצורפת חוק החברות)להלן: "

 אברהם עינימר הונתו של "לאשר הארכת כ: "(6החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
 כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות: .4

ניתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א 

 www.maya.tase.co.ilובאתר הבורסה בכתובת  www.magna.isa.gov.ilבכתובת האינטרנט: 

בשעות העבודה  , הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה בוכן במסמכים הנוגעים להחלטה 

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית (074-7044760ם טלפוני מראש )טל': המקובלות ובתאו

 לאישור ההחלטות שעל סדר היום. 

 שעל סדר היום: יםבאסיפה בנושא ותטההחלהדרוש לקבלת  הרוב .5

הרוב הדרוש לצורך אישור כל ההחלטות המצויות על סדר היום הינו רוב רגיל של הנוכחים 

 והזכאים להצביע באסיפה.

 :ציון זיקה של בעל מניה .6

פי -בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על

, ולתיאור העניין האישי הנ"ל, אם קיים. "(חוק החברות)" 1999-, התשנ"טרותהוראות חוק החב

יובהר, כי מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא 

 .תובא הצבעתו במניין

לק בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בח

 השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. 

 :ההצבעה כתב תוקף .7

 ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: לכתב

להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת  13כאמור בסעיף  בעלות אישור - 1רשום לא מניות בעל

מערכת )" 1968-ק ניירות ערך, התשכ"חלחו 2ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(. ההצבעה האלקטרונית

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  – 2רשום מניות בעל

שעות לפני מועד  6המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 

 האסיפה. 

                                                 
  שם -על המניות בעלי במרשם הרשומות המניות בין נכללות מניות ואותן בורסה חבר אצל מניות רשומות שלזכותו מי    1

 . ישומיםלר חברה
 .החברה בספרי הרשום מניות בעל   2



שעות לפני מועד  4שום הינו עד המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא ר

 האסיפה. 

 .תוקף חסר יהיה זה בסעיף לאמור בהתאם הומצא שלא הצבעה כתב

 : הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת 

 .זימון האסיפהלדוח  7.5 המערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף

  :העמדה והודעות ההצבעה כתבי למסירת החברה מען .9

 ., הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה 

  :עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הודעותהאחרון להמצאת  המועד .10

 .2018.9.10 ליום עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

  :להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון  .11

 .2018.9.15 היינו עד ליום, האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

 כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:  .12

ר ; אתhttp://www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך )"אתר ההפצה"(: 

 .http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 אישורי בעלות .13

 ידי על החברה של מניות מוחזקות באמצעותו הבורסה מחבר לקבל זכאי רשום לא מניות בעל

"( את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, הבורסה חברמניות )" בעל אותו

את. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא אם ביקש ז

רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה 

 האלקטרונית.

 עיון בכתבי הצבעה .14

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה 

הודיע לחבר  הואות העמדה )אם תהיינה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן והודע

אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר  הואהבורסה כי 

 תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

או יותר מסך כל זכויות  אחוזים ותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישהעל מניות אחד או יב

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות 

בעצמו או , זכאי "(בעל שליטההחברות )" לחוק 268בסעיף  בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו

לעיל(,  9 מצוין בסעיף ס האסיפה במשרדה של החברה )שמענהובאמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינ

וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  לעיין בכתבי ההצבעהבשעות העבודה המקובלות, 

לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות  10כמפורט בתקנה האלקטרונית שהגיעו לחברה, 

 .2005-עמדה(, התשס"ו

 1,800,000-( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ5%כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

 "(.מניות רגילותע.נ. כל אחת )"₪  0.1מניות רגילות בנות 

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


 

 שינויים בסדר היום של האסיפה .15

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר 

שויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות היום, וע

עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר 

 ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה 

ב 5ום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה בד בבד עם פרס

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

 .2000-לסדר היום(, התש"ס

 

 .זה הצבעה כתב של השני בחלקו היום סדר שעל הנושא לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל



 בע"מ תמר פטרוליום

 )"התקנות"( 2005 –"ו התשס(, עמדה והודעות בכתב)הצבעה  החברות תקנות לפי הצבעה כתב

 חלק שני

 בע"מ תמר פטרוליום: החברה שם

  , הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה (: ההצבעה כתבי ומשלוחהחברה )למסירה  מען

 515334662: ' החברהמס

 15:00 בשעה ,2018מבר, בספט 20, 'ה יום: האסיפה מועד

 שנתיתכללית  אסיפה: האסיפה סוג

 2018באוגוסט,  23 :הקובע המועד

 

     פרטי  בעל המניות

 ____________________  - שם בעל המניות .1

 ________________________  - מס' זהות .2

  - אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית .3

 _______________________  - מס' דרכון 

 _________________  - המדינה שבה הוצא 

 _______________________  - בתוקף עד 

  - אם בעל המניות הוא תאגיד .4

 ______________________ - מס' תאגיד 

 _________________  - מדינת ההתאגדות 

 סיווג משתתף באסיפה .5

 נא ציין האם הינך:

 "1968-ערך, התשכ"חלחוק ניירות  1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין. 

  "לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  1" כהגדרתו בתקנה משקיע מוסדי

, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות 2009-)השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט

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

  "1968-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37דרתו בסעיף " כהגנושא משרה בכירה. 

   .אינני אחד מהנ"ל 

 



 ההצבעה אופן

 ענייןבעל  ,שליטה בחברה בעל אתה האם 3ההצבעה אופן היום סדר שעל הנושא

 4?היום סדר שעל בהחלטה אישי

 לא 5כן נמנע נגד בעד 

לאשר  - 1החלטה מס' 

זיו האפט מינוי מחדש של 

ם רואי חשבון, דרך מנח

אביב ביחד עם -, תל48בגין 

קוסט פורר גבאי את 

קסירר, רואי חשבון מרח' 

לרואי אביב -, תל3עמינדב 

החשבון המבקרים של 

החברה לתקופה שסיומה 

בתום האסיפה השנתית 

הבאה של החברה, 

ולהסמיך את דירקטוריון 

 החברה לקבוע את שכרם.

     

לאשר  - 2החלטה מס' 

הארכת כהונתו של מר 

אבו כדירקטור יוסי 

בחברה לתקופה שסיומה 

בתום האסיפה השנתית 

 הבאה של החברה.

     

לאשר  - 3החלטה מס' 

הארכת כהונתה של גב' 

סיגליה חפץ כדירקטורית 

בחברה לתקופה שסיומה 

בתום האסיפה השנתית 

 .הבאה של החברה

     

לאשר  - 4החלטה מס' 

הארכת כהונתו של מר רן 

אפרתי כדירקטור בחברה 

לתקופה שסיומה בתום 

     

                                                 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  3
 כתב באמצעות להצביע ניתן ושלגבימניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה  בעל  4
 .במניין תבוא לא הצבעתו, יפרט ולא"כן"  שיסמן או, ההצבעה 
 .לכך מיועדה במקום לפרט נא  5



 ענייןבעל  ,שליטה בחברה בעל אתה האם 3ההצבעה אופן היום סדר שעל הנושא

 4?היום סדר שעל בהחלטה אישי

 לא 5כן נמנע נגד בעד 

האסיפה השנתית הבאה 

 של החברה.

לאשר  - 5החלטה מס' 

הארכת כהונתה של גב' 

כדירקטורית  נחמה רונן

בחברה לתקופה שסיומה 

בתום האסיפה השנתית 

 .הבאה של החברה

     

לאשר  - 6החלטה מס' 

הארכת כהונתו של מר 

אברהם עיני כדירקטור 

בחברה לתקופה שסיומה 

האסיפה השנתית  בתום

 .הבאה של החברה

     

 

 לא ____ האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן ____

------------------------------------------------------------------------------------------ 

, כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות -( לחוק החברות(1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 .למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית

 בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. רקתקף  זהכתב הצבעה  -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה

 :(שרלוונטי)ככל  שעל סדר היום בהחלטות אישי ןעניי או בחברה שליטה אודות פרטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                       תאריך: ____________



 'אנספח 
 19.7.2018תאריך: 

 
 

                   לכבוד
 בע"מ תמר פטרוליום

 

 
 ציבורית הבחבר ית/לכהן כדירקטור ת/הצהרת מועמד הנדון:

 )להלן: "חוק החברות"( 1999-תשנ"טהלחוק החברות,  ב224 ףפי סעי-על

בזאת כי  ה/, מצהיר033840372ת.ז. ישראלית שמספרה  ת/, בעליוסף אבומטה,  ה/םאני החתו

)להלן:  בע"מ תמר פטרוליוםבחברת  ית/מינוי כדירקטורלמתקיימים בי התנאים המתאימים 

 "( כדלקמן:החברה"

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  .1

מוטלת , ולא בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה ית/דירקטור

 .עליי מגבלה בדין לעשות כן

 בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים: .2

 

 :השכלה

 השכלה יםמוסד לימוד שנים
האוניברסיטה העברית  2000-2004

 בירושלים
LL.B בוגר( משפטים( 

 

  :ניסיון מקצועי

בתפקיד  ימשך הזמן שמילאת מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת
(20XX – 20XX) 

( 1993דלק ניהול קידוחים ) מנכ"ל
בע"מ, השותף הכללי בדלק 

 קידוחים, שותפות מוגבלת

 היום-2011אפריל 

 היום-2018יולי  דלק מערכות אנרגיה בע"מ מנכ"ל
 היום-2017יולי  החברה יו"ר דירקטוריון

חברות בת פרטיות של  דירקטור
השותפות וחברות פרטיות 

 שונות בבעלותי

 

 2018מרץ -2015אוקטובר  .Ithaca Energy Inc דירקטור

אבנר נפט וגז בע"מ, השותף  מנכ"ל
הכללי באבנר חיפושי נפט, 

 שותפות מוגבלת

)מועד  2017מאי -2016פברואר 
 מיזוג השותפויות(

 

-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .3

לחוק ניירות ערך,  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-העונשין, התשל"ז , לחוק428עד  422

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

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

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

כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה  .ציבוריתבחברה  ית/לשמש כדירקטור ה/נסיבותיה אינני ראוי

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



- 2 - 2 

, אינני ה/כמו כן, הנני בגיר .ציבוריתבחברה  תי/בחוק ניירות ערך( האוסר עלי לכהן כדירקטור

 רגל. ת/כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט ה/ודין שאינ ת/פסול

אמצעי אכיפה  יאם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה על

 בחברה ציבורית. ית/כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור ה/כאמור, הנני מצהיר

בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי  ת/ומתחייב ה/הנני מצהיר .4

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

כקבוע בחוק,  ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור ית/כדירקטור

כך שכהונתי  ת החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחויאיידע א

 .תפקע במועד מתן ההודעה ית/כדירקטור

 בחברה ית/ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור .5

תקופתיים  ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 

 בכבוד רב,

 

 יוסף אבו

 



 'בנספח 
 31.7.2018תאריך: 

 
                  לכבוד 

 בע"מ תמר פטרוליום

 
  בחברה ציבורית ה/בלתי תלוי ית/כדירקטורלכהן  ת/ת מועמדהצהר הנדון:

 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

כי  בזאת ה/מצהיר, 057248528 ת.ז. ישראלית שמספרה ת/, בעלסיגליה חפץמטה,  ה/אני החתום
 חברת תמר פטרוליום בע"מב ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור מינויימתקיימים בי התנאים המתאימים ל

 דלקמן:כ"( החברה)להלן: "

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  .1
 ה/בלתי תלוי ית/לכהן כדירקטור ה/שאני כשיר ה/מיטב הבנתי הנני סבורולפי  בחברה ית/דירקטור

 החברהולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של  חברהב
 .הוגודל

 בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים: .2
 :השכלה

 אביבאוניברסיטת תל  (BAתואר ראשון בחשבונאות )

 אוניברסיטת תל אביב (BAתואר ראשון בכלכלה )

 
  :ניסיון מקצועי

בתפקיד  ימשך הזמן שמילאת מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת

(20XX – 20XX) 
 2013-2015 מפעלי נייר חדרה דירקטורית
 2013-2016 מנועי בית שמש דירקטורית
בית ספר " מוזות"העמותה  מנהל חברה בועד

 לאומנויות ביפו
2012-2014 

 2012-2014 "הבימה" אגודת ידידי תאטרון חברת הנהלה
   ייעוץ וייזום עסקי

 כלל תעשיות בע"מ, כלל דירקטורית בחברות שונות
קבוצת ביוטכנולוגיה בע"מ, 

מסופי  ממן , א.ק בע"מ גולף
, וסטה מטען וניטול בע"מ

השקעות וניהול בע"מ, נכסי צ. 
 פעילה(.חפץ בע"מ )לא 

 

 

עד  422-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .3
-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428

ירות שוחד, מרמה, . לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעב"(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968
 בערכאה ראשונה לא הורשעתי בפסק דיןעבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

אינני ראוי לשמש בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 
זה בחוק או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח  בחברה ציבורית ית/כדירקטור

כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( לא . החברות(
 ית/הטילה עלי אמצעי אכיפה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( האוסר עלי לכהן כדירקטור

כמו  .או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( בחברה ציבורית
 רגל. ת/לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט ה/כשיר ה/דין שאינו ת/, אינני פסולה/כן, הנני בגיר



2 

 
אמצעי אכיפה כאמור,  יאם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה על

 בחברה ציבורית. ית/כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור ה/הנני מצהיר

  1בחברה מעל תשע שנים רצופות. ית/כדירקטור ת/אינני מכהן .4

)ו( לחוק החברות,  עד)ב( 240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשירות תנאי בי מתקיימים .5
 :שנוסחם מובא להלן

, לו שיש מי וכן, 2לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה )ב(
 בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו, לקרובו

 לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה
 ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה

, המינוי במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין
 ביותר הבכיר המשרה נושא או מהותי מניות בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב

 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום

, 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 וכן

, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה
 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים ענינים כי לקבוע רשאי

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

לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים  )ג(
ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן 

 כדירקטור.

לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה  )ד(
 רקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.מכהן די

לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת  )ה(
 איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(
 השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו

 גם)ב(,  קטן סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים קשרים, בו
 בניגוד תמורה שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם כאמור הקשרים אם

 הדירקטור כהונת בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות
 הדרושים התנאים מן תנאי הפרת 247-ו 246א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני
 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי כי במידה  החברהבזאת בפני  ת/ומתחייב ה/הנני מצהיר .6
 ית/בקשר עם כהונתי כדירקטור בדיןהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים 

כקבוע  ה/בלתי תלוי ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור ה/בלתי תלוי
כך שכהונתי  באופן מיידי וללא דיחוי , איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאיבדין

  .תפקע במועד מתן ההודעה ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .7

על בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור ב

 לאור התקיימות התנאים הבאים: 2005-ועית(, התשס"וכשירות מקצ

                                                 
 .לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה  1
 .שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בחברה אין זו הצהרה למועד נכון     2
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סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בבסוגיות חשבונאיות וכן  ה/הנני בקיא .א

בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת  החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט

  בע"מ. תמר פטרוליום

 בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.  ה/הנני בקיא .ב

 בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.  ה/הנני בקיא .ג

 ת/בעל ית/ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור .8

בעת אישור  על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  ידוע לי כימומחיות חשבונאית ופיננסית, וכי 

בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם  ה/בלתי תלוי ית/כהונתי כדירקטור

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 סיגליה חפץ

 



 'גנספח 
 1.8.2018תאריך: 

 
 

                  לכבוד 
 בע"מ תמר פטרוליום

 

 
  בחברה ציבורית ה/בלתי תלוי ית/כדירקטורלכהן  ת/ת מועמדהצהר הנדון:

 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

כי  בזאת ה/מצהיר, 028056919ת.ז. ישראלית שמספרה  ת/, בעלרן אפרתימטה,  ה/אני החתום

 חברת תמר פטרוליום בע"מב ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור מינויימתקיימים בי התנאים המתאימים ל

 דלקמן:כ"( החברה)להלן: "

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  .1

 ה/בלתי תלוי ית/לכהן כדירקטור ה/שאני כשיר ה/מיטב הבנתי הנני סבורולפי  בחברה ית/דירקטור

 החברהולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של  חברהב

 .הוגודל

 בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים: .2

 :השכלה

 בירושלים האוניברסיטה העברית (LLB) תואר ראשון במשפטים

העברית בשיתוף אוניברסיטת  האוניברסיטה (LLMתואר שני במשפטים )
 ג'ורג'טאון, וושינגטון

 

  :ניסיון מקצועי

בתפקיד  ימשך הזמן שמילאת מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת
(20XX – 20XX) 

רמי לוי שיווק השקמה  מנכ"ל
 תקשורת בע"מ

 היום-2017

קשרי יועץ משפטי ואחראי על 
 משקיעים

רשת חנויות רמי לוי שיווק 
 בע"מ 2006השקמה 

2003-2016 

 

עד  422-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .3

-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428

. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968

 בערכאה ראשונה לא הורשעתי בפסק דיןעבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

אינני ראוי לשמש בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח זה בחוק  בחברה ציבורית ית/כדירקטור

כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( לא . החברות(

 ית/הטילה עלי אמצעי אכיפה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( האוסר עלי לכהן כדירקטור

כמו  .רה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(או בחב בחברה ציבורית

 רגל. ת/לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט ה/כשיר ה/דין שאינו ת/, אינני פסולה/כן, הנני בגיר
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אמצעי אכיפה כאמור,  יאם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה על

 בחברה ציבורית. ית/התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטורכי חלפה  ה/הנני מצהיר

  1בחברה מעל תשע שנים רצופות. ית/כדירקטור ת/אינני מכהן .4

)ו( לחוק החברות,  עד)ב( 240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשירות תנאי בי מתקיימים .5

 :שנוסחם מובא להלן

, לו שיש מי וכן, 2קרוב של בעל השליטהלא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא  )ב(
 בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו, לקרובו

 לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה
 ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה

, המינוי במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין
 ביותר הבכיר המשרה נושא או מהותי מניות בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב

 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום
, 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 וכן
, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה

 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים ענינים כי לקבוע רשאי
 למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר"תאגיד  

 .בה השליטה בעל או החברה הוא, המינוי
לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים  )ג(

ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן 
 כדירקטור.

דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה לא ימונה  )ד(
 מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת  )ה(
 איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(
 השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו

 גם)ב(,  קטן סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים קשרים, בו
 בניגוד תמורה שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם כאמור הקשרים אם

 הדירקטור כהונת בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות
 הדרושים התנאים מן תנאי הפרת 247-ו 246א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני
 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי כי במידה  החברהבזאת בפני  ת/ומתחייב ה/מצהירהנני  .6

 ית/בקשר עם כהונתי כדירקטור בדיןהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים 

כקבוע  ה/בלתי תלוי ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור ה/בלתי תלוי

כך שכהונתי  ע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי, איידבדין

  .תפקע במועד מתן ההודעה ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .7

על חשבונאית ופיננסית ולדירקטור ב בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות

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

                                                 
 .לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה  1
 .שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בחברה אין זו הצהרה למועד נכון     2
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סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בבסוגיות חשבונאיות וכן  ה/הנני בקיא .א

בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת  החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט

  מ.בע" תמר פטרוליום

 בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.  ה/הנני בקיא .ב

 בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.  ה/הנני בקיא .ג

 ת/בעל ית/ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור .8

בעת אישור  על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  ידוע לי כיוכי  מומחיות חשבונאית ופיננסית,

בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם  ה/בלתי תלוי ית/כהונתי כדירקטור

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 אפרתי ןר

 



 'דנספח 
 8.8.2018תאריך: 

 
 

                  לכבוד 
 בע"מ תמר פטרוליום

 

 
  בחברה ציבורית ה/בלתי תלוי ית/כדירקטורלכהן  ת/ת מועמדהצהר הנדון:

 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

בזאת כי  ה/, מצהיר057238479 ת.ז. ישראלית שמספרה ת/, בעלנחמה רונןמטה, אני החתום/ה 

בחברת תמר פטרוליום בע"מ  ה/בלתי תלוי ית/מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור

 "( כדלקמן:החברה)להלן: "

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  .1

בלתי  ית/לכהן כדירקטור ה/שאני כשיר ה/ב הבנתי הנני סבורולפי מיט בחברה ית/דירקטור

ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים  חברהב ה/תלוי

 .הוגודל החברהשל 

 בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים: .2
 :השכלה

 ובית ברלאוניברסיטת תל אביב  תואר ראשון בחינוך והסטוריה
 אוניברסיטת חיפה תואר שני במדיניות ציבורית וניהול ציבורי

 London Business School בוגרת תוכנית למנהלים בכירים
 

  :ניסיון מקצועי
משך הזמן שמילאתי בתפקיד  מקום העבודה )שם מלא( התפקיד שמילאתי

(20XX – 20XX) 
 היום-2004 ממן מסופי מטען וניטול בע"מ יו"ר דירקטוריון
 היום-2005 תאגיד המחזור אל"ה רמת גן יו"ר דירקטוריון

 היום-2016 איי.די.או. גרופ בע"מ דירקטורית
 2010-2015 בנק הפועלים בע"מ דירקטורית
 2007-2016 שח"ל שירותי רפואה דירקטורית

 

עד  422-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .3

-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428

. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968

בערכאה  ק דיןלא הורשעתי בפסעבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

אינני ראוי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  ראשונה

או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח זה  בחברה ציבורית ית/לשמש כדירקטור

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

 ית/לא הטילה עלי אמצעי אכיפה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( האוסר עלי לכהן כדירקטור

כמו  .או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( בחברה ציבורית



 ת/לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט ה/כשיר ה/דין שאינו ת/, אינני פסולה/כן, הנני בגיר

 רגל.

אמצעי אכיפה כאמור,  יאם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה על

 בחברה ציבורית. ית/כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור ה/הנני מצהיר

  1בחברה מעל תשע שנים רצופות. ית/כדירקטור ת/אינני מכהן .4

)ו( לחוק  עד)ב( 240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשירות תנאי בי מתקיימים .5

 :שנוסחם מובא להלןהחברות, 

, לו שיש מי וכן, 2לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה )ב(
 שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו, לקרובו

 לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה בעל
 ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה

 במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין
 המשרה נושא או מהותי מניות בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב, המינוי
 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום ביותר הבכיר

 או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"זיקה"  
 כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט, משרה כנושא כהונה וכן, שליטה
 רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה חיצוני
 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים ענינים כי לקבוע רשאי, ערך ניירות

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

האחרים יוצרים או לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו  )ג(
עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו 

 לכהן כדירקטור.
לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה  )ד(

 מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.
כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת לא ימונה יחיד  )ה(

 איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(

 בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו
 סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים קשרים, בו השליטה

 שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם כאמור הקשרים אם גם)ב(,  קטן
 בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות בניגוד תמורה
 מן תנאי הפרת 247-ו 246א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני הדירקטור כהונת

 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו הדרושים התנאים

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי כי במידה  החברהבזאת בפני  ת/ומתחייב ה/הנני מצהיר .6

בקשר עם כהונתי  בדיןהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים 

בלתי  ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא בדיןכקבוע  ה/תלוי

  .תפקע במועד מתן ההודעה ה/בלתי תלוי ית/כך שכהונתי כדירקטור דיחוי

 ה/בלתי תלוי ית/בעת אישור כהונתי כדירקטור על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  כי ידוע לי .7

בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

                                                 
 .לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה  1
 .שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בחברה אין זו הצהרה למועד נכון     2
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 נחמה רונן
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 בע"מ תמר פטרוליום

 

 
  בחברה ציבורית ה/בלתי תלוי ית/כדירקטורלכהן  ת/ת מועמדהצהר הנדון:

 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

כי  בזאת ה/מצהיר, 070879457ת.ז. ישראלית שמספרה  ת/, בעלעיני אברהםמטה,  ה/אני החתום

 חברת תמר פטרוליום בע"מב ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור מינויימתקיימים בי התנאים המתאימים ל

 דלקמן:כ"( החברה)להלן: "

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  .1

 ה/בלתי תלוי ית/לכהן כדירקטור ה/שאני כשיר ה/מיטב הבנתי הנני סבורולפי  בחברה ית/דירקטור

 החברהולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של  חברהב

 .הוגודל

 בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים: .2

 :השכלה

 ועסקים המרכז האקדמי למשפט (LLB) תואר ראשון במשפטים

  עורך דין
 

  :ניסיון מקצועי

בתפקיד  ימשך הזמן שמילאת מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת
(20XX – 20XX) 

מנהל  -דרג עוזר בכיר למנכ"ל
ם, -ם, מנהל ככר ציון י-סניף י

 ם-מנהל אשראים באזור י

 1985-2007 בנק לאומי לישראל בע"מ

עסקים פרטיים וכן, שירותי 
ויעוץ כגון קבוצת אלון ניהול 

 בע"מבית שמש  חפ פולי

 1.2.2015-28.2.2016 אזור התעשייה בית שמש

חבר ועדת ודירקטור בלתי תלוי 
מאזן, תגמול וביקורת בחברת 

 בע"מהולדינגס תדיראן 

 1.2.2014 -החל מ תח תקווהאזור התעשייה פ

 

עד  422-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .3

-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428

. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968

 בערכאה ראשונה לא הורשעתי בפסק דיןנים. עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פ

אינני ראוי לשמש בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח זה בחוק  בחברה ציבורית ית/כדירקטור

ונח זה בחוק ניירות ערך( לא כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מ. החברות(



2 

 
 ית/הטילה עלי אמצעי אכיפה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( האוסר עלי לכהן כדירקטור

כמו  .או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( בחברה ציבורית

 רגל. ת/ולא הוכרזתי כפושט לפעולות משפטיות ה/כשיר ה/דין שאינו ת/, אינני פסולה/כן, הנני בגיר

אמצעי אכיפה כאמור,  יאם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה על

 בחברה ציבורית. ית/כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור ה/הנני מצהיר

  1בחברה מעל תשע שנים רצופות. ית/כדירקטור ת/אינני מכהן .4

)ו( לחוק החברות,  עד)ב( 240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשירות תנאי בי מתקיימים .5

 :שנוסחם מובא להלן

, לו שיש מי וכן, 2לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה )ב(
 בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו, לקרובו

 לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה
 ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה

, המינוי במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין
 ביותר הבכיר המשרה נושא או מהותי מניות בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב

 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום
, 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 וכן
, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה

 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים ענינים כי לקבוע רשאי
 למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר"תאגיד  

 .בה השליטה בעל או החברה הוא, המינוי
עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או  )ג(

ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן 
 כדירקטור.

לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה  )ד(
 מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

נה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת לא ימו )ה(
 איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(
 השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו

 גם)ב(,  קטן סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים קשרים, בו
 בניגוד תמורה שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם כאמור הקשרים אם

 הדירקטור כהונת בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות
 הדרושים התנאים מן תנאי הפרת 247-ו 246א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני
 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי כי במידה  החברהבזאת בפני  ת/ומתחייב ה/הנני מצהיר .6

 ית/בקשר עם כהונתי כדירקטור בדיןהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים 

כקבוע  ה/בלתי תלוי ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור ה/בלתי תלוי

כך שכהונתי  , איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחויבדין

  .תפקע במועד מתן ההודעה ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

                                                 
 .שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונהלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על   1
 .שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בחברה אין זו הצהרה למועד נכון     2
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כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .7

על בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור ב

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

וגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף סבבסוגיות חשבונאיות וכן  ה/הנני בקיא .א

בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת  החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט

  בע"מ. תמר פטרוליום

 בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.  ה/הנני בקיא .ב

 ת וחוק ניירות ערך. בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברו ה/הנני בקיא .ג

 ת/בעל ית/ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור .8

בעת אישור  על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  ידוע לי כימומחיות חשבונאית ופיננסית, וכי 

החברה בהתאם בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של  ה/בלתי תלוי ית/כהונתי כדירקטור

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 עיני רהםאב
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