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 יום בע"מלתמר פטרו

 )"החברה"(

 2019, באוקטובר 3

 

 לכבוד
 רשות ניירות ערך
 22רח' כנפי נשרים 

 ירושלים 

  לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 2אחוזת בית רח' 
 אביב -תל

 א.ג.נ.,

 

 של בעלי המניות של החברהומיוחדת  שנתיתכללית כינוס אסיפה בדבר דוח מיידי  הנדון:

 
תקנות ניירות ערך )דוחות "(, חוק החברות)להלן: " 1999-חוק החברות, תשנ"טת וראוהלם אתהב

)הודעה ומודעה  ותקנות החברות "(הדוחותתקנות )להלן: " 1970 –קופתיים ומיידים(, התש"ל ת

מתכבדת , 2000 -על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

 החברהשל מניות השל בעלי  ומיוחדת שנתיתאסיפה כללית  כינוסל ע יעדולה רההחבבזאת 

 כדלקמן: (,"האסיפה")להלן: 

 

 מקום האסיפה ומועדה .1

רח' גלגלי משרדי החברה בב, 15:00, בשעה 2019בנובמבר  7, 'התתקיים ביום האסיפה 

 , הרצליה פיתוח.11הפלדה 

 

 המוצעותההחלטות ואסיפה בסדר היום  .2

 831.12.201ליום ובדוח הדירקטוריון  ייםספהכ תחובדו דיון 2.1

ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה  31.12.2018ליום דיון בדוחות הכספיים 
 . 31.12.2018שהסתיימה ביום 

 יםמבקרהחשבון ה ישל רואמינוי  2.2

החשבון רואי ל( EY) רואי חשבון, קוסט פורר גבאי את קסיררמחדש של  מינוי
רה, פה השנתית הבאה של החבאסים הבתויומה שסה ופתקרה לשל החב יםהמבקר

 . םוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר

קוסט של מחדש  יםמינויאת "לאשר : "(1טה מס' החל)" נוסח ההחלטה המוצעת
של החברה לתקופה  יםהחשבון המבקר ילרוא וןחשב רואי, פורר גבאי את קסירר

וריון רקטדי את סמיךהלו, רהחבשל השסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה 
 ".םהחברה לקבוע את שכר

  כדירקטור בחברה רן אפרתימר של מינוי מחדש  2.3

לתקופה שסיומה בתום האסיפה כדירקטור בחברה רן אפרתי מר של  מינוי מחדש
כיו"ר דירקטוריון כיום מכהן אפרתי רן מר יצוין כי ) השל החברהשנתית הבאה 

 .החברה(

 או פרק ד' לדוחרחות הדו לתקנות 26בהתאם לתקנה רן אפרתי אודות מר לפרטים 
 (2019-01-023940)מס' אסמכתא  22.3.2018מיום  2018 שנתה לחברשל ה התקופתי
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יעים בו מובאים בזאת , אשר הפרטים המופ"(2018 לשנת יופתהתק הדוח)להלן: "
 יה. ההפנעל דרך 

 1999  –התשנ"ט לחוק החברות,  241 -ו ב224יף בסעדרש , כנרן אפרתימר הצהרת 
 ה. לדוח ז 'א כנספחמצורפת , "(תחברוחוק ה)להלן: "

רן מר של  מינויו מחדשאת "לאשר : "(2החלטה מס' לטה המוצעת )"חהה סחונ
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של חברה טור בכדירקאפרתי 

 החברה."

 כדירקטורית בחברה סיגליה חפץ הגב'של מינוי מחדש  2.4

 סיומה בתוםפה שלתקו חברהית ביגליה חפץ כדירקטור' סהגבשל  מינוי מחדש
 החברה. של באהת ההשנתיהאסיפה 

ת ראו פרק ד' לתקנות הדוחו 26בהתאם לתקנה גב' סיגליה חפץ דות לפרטים או
ם בזאת על דרך , אשר הפרטים המופיעים בו מובאי2018לשנת לדוח התקופתי 

 ההפניה. 

 כנספחפת צור, מתלחוק החברו 241 -ב ו242ף בסעידרש , כנסיגליה חפץ' בגת הצהר
 . ח זהלדו 'ב

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

 של החברה."

 כדירקטורית בחברה נןרו נחמה גב'השל מינוי מחדש  2.5

ומה בתום קופה שסיה לתבחברן כדירקטורית נחמה רונהגב'  לש מינוי מחדש
 אסיפה השנתית הבאה של החברה.ה

וח לד ד' ו פרקדוחות ראלתקנות ה 26נה לפרטים אודות גב' נחמה רונן בהתאם לתק
 יה. ההפנל דרך , אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת ע2018 לשנתהתקופתי 

 'ג כנספח ורפת, מצלחוק החברות 124 -ב ו224 הצהרת גב' נחמה רונן, כנדרש בסעיף
 לדוח זה. 

 של גב' נחמה מחדש המינויאת "לאשר (: "4החלטה מס' סח ההחלטה המוצעת )"ונ
בתום האסיפה השנתית הבאה של  ומהשסיפה לתקו ית בחברהרונן כדירקטור

 החברה."

 כדירקטור בחברה עיניברהם מר אשל דש י מחמינו 2.6

בתום האסיפה ומה שסי קופהכדירקטור בחברה לתם עיני של מר אברה מינוי מחדש
 אה של החברה.השנתית הב

לתקנות הדוחות ראו פרק ד'  26בהתאם לתקנה  אברהם עינימר ות ם אודלפרטי
, אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך 2018 לשנתהתקופתי לדוח 

 ההפניה. 

 כנספח, מצורפת חברותלחוק ה 241 -ב ו224כנדרש בסעיף עיני, אברהם מר הצהרת 
 ה. זוח לד 'ד

ם אברהמר של  מחדש ומינויאת "לאשר  "(:5' מס הלטהח)" ה המוצעתנוסח ההחלט
אה של ומה בתום האסיפה השנתית הבכדירקטור בחברה לתקופה שסי עיני

 החברה."
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ור תנאי ואישבחברה קטור דירכ"( מר מאיר)להלן: "של מר איתן מאיר מחדש מינויו  2.7
 תותו והעסקכהונ

לתקופה שסיומה בתום האסיפה בחברה דירקטור כ ירמאשל מר מחדש מינויו 
לתנאי יהיו זהים ור טקירכד הונתותנאי כ יכשור ואי אה של החברההשנתית הב

ידי האסיפה הכללית -על ממועד מינויו החל הכהונה של יתר הדירקטורים בחברה
 שרבאמאיר עם מר ה בהסכם התקשרות החבר, וכן )כולל( 31.12.2019ועד ליום 
 .לןלה 3.3 כמפורט בסעיף 1.1.2020החל מיום  ריון פעילתו כיו"ר דירקטונלתנאי כהו

דוח מיידי מיום ו דוחות ראלתקנות ה 26נה בהתאם לתקמר מאיר לפרטים אודות 
-2019-01 אסמכתמס' א)ל מר מאיר לדירקטור בחברה אודות מינויו ש 3.9.2019

 יה. ההפנדרך מובאים בזאת על  ופיעים בוהפרטים המשר , א(077004

 ה.לדוח ז 'ה כנספחרפת , מצולחוק החברותב 224כנדרש בסעיף , מאירמר הצהרת 

מר של  מחדש ומינויאת לאשר : ""(6מס' ה לטחהלהלן: "המוצעת )נוסח ההחלטה 
 ההחבר אה שלנתית הבשומה בתום האסיפה הלתקופה שסי חברהבכדירקטור מאיר 
יהיו בחברה כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון פעיל ונתו והעסקתו הכתנאי ע כי ולקבו

 ".זהדוח מיידי ל 3.3סעיף כמפורט ב

 לתקנון ההתאגדות של החברה 86תיקון סעיף  2.8

 86ף יסעלתקנון ההתאגדות של החברה )להלן: " 86זה, סעיף נכון למועד דוח 
( ולא יעלה על 6ם בחברה לא יפחת משישה )פר הדירקטורי( קובע כי מס"לתקנון

 (. 8שמונה )

מספר הדירקטורים בחברה לא בו כי יקבע ישבאופן לתקנון  86סעיף מוצע לתקן את 
 .(7) ולא יעלה על שבעה( 5)יפחת מחמישה 

ורף בזאת צמלתקנון  86סעיף תקנון ההתאגדות של החברה הכולל את תיקון נוסח 
 זה.  לדו"ח ספח ו'נכ

תקנון ל 86סעיף לתקן את : ""(7החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "
 :הבא 86בו הוא יימחק ובמקומו יבוא סעיף באופן ההתאגדות של החברה 

 "מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שבעה. .86"

 

  היום שעל סדר תהחלטוה אודותם נוספי רטיםפ .3

 1לטה מס' הח דותואים וספנ פרטים 3.1

ביחד עם "( יו האפטז דמשר)להלן: " זיו האפט רואי חשבוןנכון למועד זה מכהנים 

 . של החברה יםהחשבון המבקררואי כ רואי חשבון, קוסט פורר גבאי את קסירר

 זיו האפטמשרד שניתנה ללאחר דיונים שהיו בנושא בדירקטוריון החברה, וך להמשב

ועדת הביקורת ומשרד זיו האפט בחר שלא פני יא את עמדתו בה להבת סבירוהזדמנ

משיקולי חסכון  23.9.2019בישיבתה מיום הוועדה  חליטההלהביא עמדתו בפניה, 

החשבון המבקרים של אי כרו זיו האפטד דוש כהונת משרלאשר את אי חיבעלויות 

 .החברה

 דתו בפנייג את עמלהצ ברה כי הוא מוותר על זכותולחר סמ זיו האפטמשרד 

  לחוק החברות. 164ללית לפי סעיף פה הכהאסי

מתחילת  לחברהם המקצועיירותיהם שי על זיו האפטהחברה מודה למשרד 

 .תהפעילו
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 5-2מס'  ותדות החלטואים וספפרטים נ 3.2

ו ימשיכ 2-5כאמור בהחלטות מס' למינוי מחדש המועמדים הדירקטורים מובהר כי 

 ירקטורים המכהנים בהלד ביחס בחברההנהוגים  יםנאלכל התזכאים להיות 

גמול וגמול שנתי : לןהלכמפורט  בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים בחברה

לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ה' בתוספת השנייה השתתפות בישיבות השווה 

לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  שיתשליבתוספת הו

ם אחריות דירקטורי טוחבי להיכלל בהסדרות זכאן וכ, 2000-"ס, התשני(יצוח

פטור לכתבי וי ושיפהתחייבות ל כתביל וזכאות, 1של החברהי משרה ונושא

 . 2ותימאחר

 6ה מס' רטים נוספים אודות החלטפ 3.3

הכלול בדוח  31.12.2018לתקופה שהסתיימה ביום  הדירקטוריוןדוח כאמור ב .3.3.1

טוריון החברה דירק החליט 2019 ינואר דשבחו ,2018לשנת  התקופתי

 םלש "(אנטרופי)להלן: "בע"מ תאגידי  ממשלייעוץ אנטרופי  עםלהתקשר 

, הדירקטוריון הרכב תמהיללפרופיל ו מדיניותגיבוש מסמך בוליווי ייעוץ 

כות תמהיל הדירקטוריון, כשירותו והאפקטיביות את אי יחבטלהשמטרתו 

וריון טהדירקחברי של החברה ב מניותי הבעלשלו וכן לחזק את רמת אמון 

תהליך רופי קיימה אנט, האמורהלהתקשרות בהמשך . כללבפרט ובחברה ב

מידת התאמתו לצרכי החברה, ושל  הקיים הדירקטוריוןתמהיל של בחינה של 

אשר משרה בחברה, בין היתר, בשיתוף נושאי , יכוניהיסוקה ופרופיל סע

 . יהבסופו הגישה לחברה דוח עם המלצות

מינה הדירקטוריון  24.6.2019ביום  ,פינטרועם א תהליךלקיום ה בילבמק .3.3.2

דירקטורים )שני דירקטוריון  חברי 3 -המורכבת מ ,וןועדה של הדירקטורי

 דירקטור חיצוניד מעאשר בראשה ו (היודירקטורית בלתי תלו חיצוניים

ממליצה לשמש כוועדה ע"י הדירקטוריון  "(. הוועדה הוסמכההוועדה)להלן: "

לאתר וכן  ,דירקטוריון החברהת בנושא תמהיל ניומדיץ שר עם אימוקב

ך שבין המועמדים יכלל קטורים בחברה, בדגש על כמועמדים לכהונת דיר

. "(מומחהטור דירק)להלן: " גזהנפט וההאנרגיה/מועמד מומחה בתחום 

, במסגרתן ישיבות ארבעקיימה הוועדה  2019אוגוסט -יוניבמהלך החודשים 

ודנה עם אנטרופי נפגשה , ון ותמהילוקטוריהדיר להרכבמוצעת  ניותבמדידנה 

. מומחה ר דירקטורר לאיתווכן ערכה תהליך סדו ,יהםעימם בנוגע להמלצות

 ת עם מועמדיםפגישות היכרודה הוועקיימה במסגרת תהליך האיתור 

 
)א( 8.4.1עיף סראו  פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברהלפרטים אודות   1

)להלן:  (2017-01-056551תא )מס' אסמכ 4.7.2017יף מדף של החברה מיום תשקיף להשלמה ותשקל

והוארכה  (2018-01-008826 )מס' אסמכתא 30.1.2018דוח מיידי מיום ודכנה בכפי שע, "(קיףהתש"

נכללים בהם הפרטים המופיעים  אשר ,(204999-01-2019)מס' אסמכתא  12.6.2019בדוח מיידי מיום 

 .הבזאת על דרך של הפניי

אשר  לתשקיף, 4.28.ראו סעיף טור מאחריות וכתבי פ בות לשיפויכתבי התחייאודות  לפרטים  2

 .ל הפנייהבזאת על דרך שם נכלליבו הפרטים המופיעים 
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לתפקיד האמור, ובחנה את כשירותם והתאמתם של המועמדים פוטנציאליים 

לדירקטוריון  יםהראויובהרכב מהיל תב חשבבהתהן יד פקלתמורים הא

לרשימת פרמטרים בהתאם והן  ,סוקהיעתחום ו רכי החברהלאור צ החברה

רקע מקצועי, השכלה, היכרות עם תחום  הוועדה ובכלל זהידי -שהוגדרו על

  .רקע פיננסי וכיוצ"בהאנרגיה, 

וועדה הגישה ה והתהליך עם אנטרופי,הוועדה עבודת השלמת לאחר  .3.3.3

ות מוצעת לתמהיל מדיני , אשר כללויהעם המלצותמסכם  חן דוטוריודירקל

 מועמד לכהונת דירקטורכמאיר מר בחירתו של להמלצה וכן  יוןהדירקטור

הינו המועמד המתאים לאור נסיונו וכישוריו ועדה ואשר לדעת ה, מחהמו

ת ם רבותיו לתרואשר יש ביכולוו, המועמדים מבין כל לתפקידביותר והראוי 

 את מר מאיר תנולמלדירקטוריון המליצה הוועדה . ברהון החקטורילדיר

למנותו כיו"ר דירקטוריון פעיל בכפוף כן ו ידי כדירקטור בחברהן מיבאופ

ע"י ועדת תנאי כהונתו  לאישורויפה הכללית אסידי ה-כדירקטור על מינויול

 .טוריון ואסיפה כלליתתגמול, דירק

מדיניות  14.8.2019ום יביון הדירקטור מץאיהועדה בהמשך להמלצות  .3.3.4

תוך ולעגן שיקולים מקצועיים בסס תה לדירקטוריון שמטרייעודית לתמהיל ה

המתייחסת, בין היתר, , ור רמת האמון של ציבור המשקיעים בחברהמשי

בחברה,  םבלתי תלויידירקטורים מינימלי של שיעור והדירקטוריון עצמאות ל

לייצוג מגדרי הולם, , ריוןרקטוידהחברי של  ועיהמקצ נסיוןלויות למומח

למאפייני תפקיד יו"ר ן וכ, ידםלביצוע תפק טוריםירקזמינות הדל

המקצועי והניהולי נסיונו  ,חברה ללא גרעין שליטהלאור היות ה הדירקטוריון

 וזמינותו.

מר מאיר של ינויו מ אתדירקטוריון החברה  אישר 2.9.2019ביום , כן כמו .3.3.5

גמול של החברה, הת בלת אישור ועדתר קלאח, ן אישר, וכהבחברטור דירקכ

יתר הונה של לתנאי הכיהיו זהים איר ממר של  קתוהעסתנאי כהונתו ו יכ

  .לעיל( 3.2)ראו סעיף  הדירקטורים בחברה

ן את מינויו של מר מאיר כיו"ר דירקטוריודירקטוריון החברה אישר  ,בנוסף .3.3.6

, וכן מר רן אפרתי לאחר חפיפה עם היו"ר המכהן 1.1.2020חל מיום פעיל ה

את עדת התגמול, , לאחר אישור ו23.9.2019ומיום  2.9.2019ותיו מיום בישיב

 התקשרות החברה בהסכם באשר לתנאי כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל

 ריו כדלקמן:שעיק "(הסכם הניהול)להלן: "

בהיקף ון פעיל יטוררקדי ול כיו"ררותי ניהר יעמיד לחברה שיאימ מר .1

ש"ח  50,000שיים בסך של י ניהול חודלדמ מורהמשרה בת 50%של 

למו לא ושי הולדמי הני. "(הניהול דמי)להלן: " בתוספת מע"מ כדין

דמי  .יהולהנ דמימשולמים ש העוקב לחודש שבגינו בחוד 10 -מה יאוחר

  .למדד כלשהו יםודיהיו צמלא הניהול 

 דש.ש"ח בחו 6,500רכב בסך של ת הוצאולהחזר  זכאייהא  אירמר מ .2

להחזר הוצאות סבירות, אשר יוצאו על ידו  מר מאיריהא זכאי  ,כןכמו 

)לרבות  במסגרת ולצורך מילוי תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה
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, כנגד ("בוצכיוכבישי אגרה הוצאות שימוש בטלפון סלולארי, הוצאות 

מעת שתקבע  ברה כפיות החינידמבהתאם להצגת קבלות מתאימות ו

 לעת

 חודשי 6עד בגובה של במזומן תי אי לבונוס שנזכ מאירמר יהא נוסף, ב .3

ידי ועדת -עלשייקבעו ומשקלות יעדים ל , אשר ייקבע בהתאםדמי ניהול

גמול של דיניות התבהתאם למוהתגמול והדירקטוריון של החברה 

  ."(מדיניות התגמול)להלן: " רההחב

ת מאחריופטור תב כי ושיפוות להתחייבכתב ל זכאייהא  יראממר  .4

יסה לביטוח נושאי משרה של בפולולהיכלל ל בחברה המקוב בנוסח

 .לעיל 3.2בסעיף כאמור החברה 

)כפוף להתקיימות התנאים  1.1.2020ביום תחל ניהול ההסכם תקופת  .5

 ירמר מאכל עוד קף ויהא בתא להלן(, והו (8קטן )האמורים בסעיף 

כל . להלןבהתאם לאמור כל עוד לא הסתיים טור בחברה וכדירקמכהן 

ם ידעה מוקדמת בת חודשיבהו את הסכם הניהול לסייםצד יהיה רשאי 

 תקופתבמשך . "(המוקדמת ההודעה תקופת)להלן: " בכתב ומראש

כיו"ר  מר מאיריכהן ההודעה המוקדמת )לרבות תקופה בה לא 

הניהול ולהחזר  לדמי מר מאירזכאי  אהי ל(ועבפקטוריון הדיר

נקבע בהסכם הניהול , לעיל על אף האמור. ההוצאות כאמור בהסכם זה

 בנסיבות מיוחדות רשאית לסיים את הסכם הניהול לאלתר ההחברכי 

 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,הרשעה בעבירה שיש עימה קלוןכגון 

  .וכיוצ"ב

, ולבהסכם הניה תושרום ההתקיסל דעוהסכם ה מתחילת תקופתהחל  .6

יהא זכאי לגמול השתתפות בישיבות ולגמול שנתי מכח לא מאיר מר 

 כהונתו כדירקטור בחברה.

ובכלל זה בהסכמים מסוג זה הוראות מקובלות כולל הסכם הניהול  .7

 על בדבר שמירה הוראותמעביד, -הוראות על אי תחולת יחסי עובד

 הסכם הניהול. סיוםמחודשים  6 בת לתקופה תחרות אי ותניית תסודיו

כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה הניהול סכם תוקפו של ה .8

 .הניהולבהסכם כדירקטור בחברה ולהתקשרות מר מאיר למינויו של 
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 מאירשל מר נתי הש גמולתיתי של רכיבי התמצ תיאור .3.3.7

ורטו לעיל כפי שפ, מאירתמציתי של רכיבי התגמול של מר  הלן תיאורל

 :"מ(לא כולל מע ,באלפי ש"ח)חברה לשנתית ות במונחי על הרחבהב

 

 סה"כ מולים אחריםתג עבור שירותיםתגמולים ב התגמולים טי מקבלרפ

היקף  תפקיד שם 

 שרהמ

 שיעור
 החזקה

 בהון
 התאגיד

 תשלום  מענק רשכ
 וסס מב

 מניות

 דמי 
 ניהול

 דמי 
 יעוץ

 דמי  ריבית חרא עמלה
 שכירות

  אחר

מר 
 מאיר

ר יו"
 ןקטוריורדי

 ברההח

 *978 עד - - - *78 - - 600 - 3003 - - 50%

 

 לעיל. 3.31.1.3.3.62כמפורט בסעיף  ותהחזר הוצאבתוספת * 

 

ם על קביעת התגמול ואישורו, מועד הגורמים האמוני ,התגמולקביעת  ופןא .3.3.8

ישור ה עובר לאגורמים אל בר המידע שהובא לפניאישור התגמול ופרטים בד

 התגמול

פה ואושרו ו משא ומתן עימלאחר קיום נקבעו תנאי הכהונה של מר מאיר 

 2.9.2019בישיבותיהם מיום  חברההיון ודירקטורל דת התגמוועידי -עלאחד 

בדבר הובאו נתונים ון וריגמול והדירקטת התבפני ועד .23.9.2019ומיום 

מאיר, תנאי כהונתו של מר ונסיונו המקצועי, ל מר מאיר יו שקורות חי

הוראות מדיניות קטור בחברה, הצהרתו של מר מאיר לכהן בתפקיד דיר

מול של תנאי התגבלרכיבים המשתנים בועים ים הקין הרכיבהיחס ב, מולהתג

תנאי התגמול הקיימים של נושאי  ,מדיניות התגמולעמידתו בתנאי ו מאירמר 

לבין השכר מאיר הונה של מר תנאי הכהיחס בין ו חברהב וספיםהמשרה הנ

ואה של השו הוצגו נתוני ,כןכמו  .הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה

תחום הנפט מתאגידים בן פעילים רקטוריודי "ריושל נה כהותנאי 

של ונמצא כי תנאי התגמול  ,ן שליטהללא גרעיו/או בחברות ז/האנרגיה והג

 אמור. כיד תפקלבעלי ל המשולם התגמו ווחטבמצויים מר מאיר 

 . מולתגהינם בהתאם למדיניות הנה ור תנאי הכהואיש

 ועדת התגמול והדירקטוריון  נימוקי .3.3.9

 כיו"רמאיר של מר ה כהונאי האת תנ ורטוריון אישהדירקל ומוועדת התג

מוקים הניבהתבסס על , משרה( 50%)בהיקף של  בחברהפעיל ן יוקטורדיר

 :הבאים

הובלה של ישוריו, מומחיותו ונסיונו העשיר של מר מאיר בלאור כ .1

בצה"ל, מילא ש יםתפקידבמסגרת פרוייקטים ותהליכים מורכבים 

 -כ במשךובפרט נסיונו בתחום האנרגיה  ,במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי

 
ידי ועדת -שייקבעו לו עליעדים כל היעמוד בש בהנחהמר מאיר המענק המקסימלי לו יהא זכאי   3

 .דירקטוריוןהתגמול וה
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בתקופת  ,דליה אנרגיות כוח בע"מכמנכ"ל במהלכן שימש שנים  11

ובמשך שנים רבות  ולה בישראלגדרטית התחנת הכוח הפההקמה של 

צרכי החברה, תחום פעילותה ומורכבותו  ולאור, של הפעלתה

, הוחלט כי מר מאיר הינו והאתגרים המצויים לפתחה של החברה

 .מועמד ראוי ומתאים לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

התלוי עותי, משמ שתנההניהול כולל רכיב מהתגמול על פי הסכם  .2

ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של -לשייקבעו עלות קומשדים יעב

על ברובו יבוסס  הנתשמה ביכרה .ניות התגמולבהתאם למדיהחברה 

, רט במדיניות התגמולופכמ ביעד עסקי ויעדים מדידים התלוי רכיב

עדים עסקיים השגת מטרות וילתמריץ ראוי צפוי ליצור דבר אשר 

כיב משתנה לבין הרהרכיב ה היחס בין. חברהואסטרטגיים של ה

 . תגמולמדיניות הבע בשנק וחונמצא בטבתנאי הכהונה הקבוע 

ון של יו"ר דירקטוריתנאי הכהונה נתונים השוואתיים של בחינת לאור  .3

ן ללא גרעיו/או בחברות ז/האנרגיה תחום הנפט והגמתאגידים בפעילים 

ל תגמוה טווחבמצויים של מר מאיר כי תנאי התגמול  ונמצא ,שליטה

 . אמורכיד תפקלבעלי שולם המ

של  יוניוהחצשכר הממוצע לבין המאיר הונה של מר תנאי הכבין  היחס .4

 ,פעילותההיקף החברה, בגודל הינו סביר בהתחשב  יתר עובדי החברה

פר במס האחריות המוטלת עליו וכן תאופי התפקיד, בכירותו, מיד

 ה.ודה בחבר, ואין בו כדי להשפיע על יחסי העבדים בחברההעוב

 . את מדיניות התגמולמר מאיר תואמים של  הכהונהתנאי  .5

בהתחשב,  הוגנים וסבירים ,םולמיה םהינר ר מאישל מ התנאי הכהונ .6

תפקידו, במסגרת על מר מאיר דת האחריות המוטלת במיבין היתר, 

ת המוטלות של המשימו היקפן ומורכבותןהאתגרים הניצבים בפניו, 

 . יד זהרשות בקשר עם תפקנדיכולות הליו ורמת הכישורים והע

ו שתנאי ן סברקטוריועדת התגמול והדירלאור כל האמור לעיל, ו .7

הכהונה של מר מאיר הינם סבירים נאותים בנסיבות הענין והינם 

 .רהלטובת החב

, הנוכחיברה חהיו"ר דירקטוריון , רתירן אפמר תנאי הכהונה של כי , יןצוי .3.3.10

ו ועדת אישר 19.3.2019ביום כי  ,כן יצוין .ללעי 3.2פורט בסעיף הינם כמ

רה ובכפוף ברה בהתאם למדיניות התגמול של החבריון החמול ודירקטוהתג

בתנאים  ן אפרתירהחברה, התקשרות עם מר שור האסיפה הכללית של לאי

שאושרה למר  , בהתחשב בהיקף המשרהר מאירדומים לתנאי הכהונה של מ

חות הדו לתקנות 21תקנה ל( 6)ב()קטן יף סעהפרטים האמורים ב)ראו  תיאפר

ובאים בזאת על מ, ה2018 שנתה לחברשל ה התקופתי חפרק ד' לדובהכלולים 

הכללית של  אסיפהה לא הובאה לאישור הרמוהאההתקשרות  .דרך ההפניה(

של מר אפרתי סיווגו א לחוק החברות ולאור 249הוראת סעיף ר לאו החברה

  רה.לתי תלוי בחבירקטור בכד
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 דתוחמיהשנתית והה אסיפאודות ה רטים נוספיםפ .4

 רושום הדורהקו 4.1

שום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי ין לפתוח בא 4.1.1

שהצביעו על  א אם נוכח המנין החוקי בעתתתקבל אל אוכל החלטה ל

  ההחלטה.

, שני באי כחם ידי-ו עלכחים, בעצמם אהווה בשעה שיהיו נוית ן חוקימני 4.1.2

ה ההצבעת מזכויוש ות בשלילפחד המחזיקים ביח מניות לפחותלי בע

 שנקבע לפתיחת האסיפה. ית השעה מן המועדרה תוך מחצבחב

פה לא ימצא המנין החוקי, שנקבע לאסיאם כעבור חצי שעה מן המועד  4.1.3

קרי:  ם,ותה שעה ובאותו מקובא וע הבאיום בשב דחה האסיפה לאותות

בעלי להודיע על כך ובה לשתהיה ח לימב ,15:00בשעה  2019ובמבר בנ 14

כפי שתקבע  ם אחרמקו שעה אחרת או ום אחר אול ית, או לכהמניו

 החברה בהודעה שתימסר לבעלי המניות.

י שעה מן המועד א ימצא מנין חוקי כעבור חצהנדחית ל אם באסיפה 4.1.4

שהוא. מספר משתתפים תקיים האסיפה בכל ת יפה, אזיהקבוע לאס

של היום בסדר  שנכללו ושאיםורק נדיון אך ל ת יעמדוסיפה הנדחיבא

 מקורית.ה ההאסיפ

 שעל סדר היום ותישור ההחלטהנדרש לא רובה 4.2

בעלי המניות  שלרגיל רוב הוא ום שעל סדר היטות החלכל ההרוב הדרוש לקבלת 

 כחים באסיפה הכללית.הנו

 תוכחת בעלועד הקובע וההמו 4.3

, לחוק החברות 182הצביע בהתאם לסעיף ת להזכו הקובע לקביעת המועד 4.3.1

 2005-, התשס"ו(ת עמדהב והודעובכת ההצבע) החברות קנותלת 3ה ותקנ

המועד )להלן: "המסחר בבורסה  בתום יום, 2019באוקטובר  7ו הינ

 "(. עקובה

אסיפה הצבעה ב הוכחת בעלות במניה לצורך)ת בהתאם לתקנות החברו 4.3.2

מניות  ורסהבר בותו רשומה אצל חלזכיה, ש,בעל מנ 2000-סהתש" ,(כללית

מניות על שם החברה מות במרשם הוהרש המניותנכללות בין ת ואותן מניו

א , ימצי("מניות לא רשום בעללהלן: ")ם של בנק דיסקונט בע"מ לרישומי

ר בדב ניה,ה אשר אצלו רשומה לזכותו המחברה אישור מאת חבר הבורסל

פס בתקנות הנ"ל וטוור ם לאמד הקובע, בהתאה במועבעלותו במני

 הנ"ל. ותפת לתקנבתוסש

רה ישור הבעלות שלו יועבר לחבי להורות שאאלא רשום רשבעל מניות  ן,כ 4.3.3

 2ז' פרקמן ב' לההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סי באמצעות מערכת

 .("יתההצבעה האלקטרונ מערכתלן: "לה)לחוק ניירות ערך 
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 פן ההצבעהאו 4.4

מו, יע בעצלהצב רשאיסיפה, בעל מניות האר יום שעל סד ותחלטההיין לענ 4.4.1

לחוק  87-89י סעיפים תב הצבעה לפכ באמצעותו י בא כוחו אדי או על

ך ורשה לכידי אדם שה-להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על וכפוף החברות

שיועבר כתב הצבעה אלקטרוני  אמצעותב מור בתקנון החברה, וכןכא

 האלקטרונית.צבעה חברה במערכת ההל

ופה ידי מי-ו עלאידי הממנה -חתם עלב וייבכת כח יהיה-ינוי לבאמ ל כתבכ 4.4.2

הדרך בה חותם  אגיד, ייחתם יפוי הכח באותההממנה הוא ת םכח וא

אישור עו"ד בדבר ליו יצורף אהמחייבים אותו, ו התאגיד על מסמכים

ישה ת לוותר על הדרברה רשאיהח חותמים לחייב את התאגיד.סמכות ה

כים לחייב ם מוסמהינ םותמיבאופן אחר כי הח עהם שוכנאישור עו"ד אל

 התאגיד. תא

, 11לדה ברחוב גלגלי הפמשרדי החברה ביש להפקיד י כתב מינו כל 4.4.3

 6 קרי:)יפה ועד האסשעות לפני מ 24 -פחות מ לא, הרצליה פיתוח

 2019בנובמבר  13 קרי:) או האסיפה הנדחית (15:00עה בש 2019בנובמבר 

 וי כח.פוד אותו יעל יסופה הכח להצביע מיתכוון בה מ (15:00 הבשע

 הצבעה צעות כתבבאמ הצבעה 4.5

 אמצעות כתב ההצבעה המצורףי בעל מניות להצביע באסיפה גם בהיה רשאסף, יובנ

 שר הצביע באמצעות כתבתחשב הצבעתו של בעל מניות א ,ניין זהכנספח לדוח זה. לע

 . הו נוכח והשתתף באסיפה, כאילההצבע

עות אמצבניין להצביע ומניות המעלבעל ב ההצבעה, ביחס כתמצעות ההצבעה בא

 או כתב הצבעהיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/ותו באסהשתתפ הצבעה חלף כתב

 , כפי שפורסם באתרכתב ההצבעה השני שלאלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו 

 .ההפצה

בעלי  במרשם מיםרשות כתב ההצבעה לבעלי המניות ההמועד האחרון להמצא

עד  ,2019 בנובמבר 7 :סיפה, קריוס האשעות לפני מועד כינ( 6)הינו עד שש  ותניהמ

ה, לפני כינוס האסיפשעות ( 4)הינו עד ארבע  מיםניות לא רשוולבעלי מ ,09:00ה השע

 .11:00ה עד השע, 2019בנובמבר  7קרי: 

( 10)עשרה יות הינו עד נידי בעל מ-ות עמדה לחברה עלהמועד האחרון להמצאת הודע

פרסם את תה החבר .2019 טוברבאוק 28 עד :וס האסיפה, קריים לפני מועד כינימ

יום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה אמור לא יאוחר מכ העמדה ותהודע

ימים ( 5)אוחר מחמישה ש לא יוריון החברה אפשר ותוגדירקט תגובת שתכלול את

 .2019בנובמבר  2האסיפה, קרי:  ני מועד כינוסלפ

צבעה תב ההנוסח כממנה את  רות לחברה ולקבלנות ישימניות רשאי לפל בע

 .(נהתינתכל שכ)העמדה  דעותווה

 כתב ההצבעה לנוסח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית חבר בורסה ישלח

ת שאיננו רשום יובאתר ההפצה, לכל בעל מנ הודעות העמדה )ככל שתינתנה(ו

, אלא אם כן רסהותו חבר בוומות אצל ארשיותיו ואשר מנניות במרשם בעלי המ
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רות ד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניין בכך, ובלבניאינו מעוכי  המניות הודיע בעל

 .הקובעמועד קודם למועד ובערך מסוים 

 ות מחבראישור הבעל , זכאי לקבל אתותיו רשומות אצל חבר בורסהניבעל מניות שמ

 או בדואר אלשל חבר הבורסה בסניף  ,ניותיוא מחזיק את מהבורסה שבאמצעותו הו

 אשעניין זה תינתן מרלבקשה ת, וכי יקש זאבד, אם בלמי משלוח במענו תמורת ד

 וים.חשבון ניירות ערך מסל

 ניות כתביות הרשומים במרשם בעלי הממנהחברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי ה

 זימון זה. ביום פרסום הצבעה

 קטרוניתהצבעה במערכת האל 4.6

ה ה מחבר הבורסזהה וקוד גישעם קבלת מספר מקובע, ה המועד לאחר 4.6.1

כת רשום להצביע במער איות לבעל מנ ת יוכלהזדהו יךלולאחר תה

  אלקטרונית.ה

שעות לפני ( 6)ד שש ע אחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינוה המועד 4.6.2

 .09:00עד השעה , 2019בנובמבר  7אסיפה, קרי: ה מועד

שר ו המאוחרת, כאמור, תימנה הצבעתת כאאח מדרך מניות ביותר הצביע בעל 4.7

עה בתיחשב מאוחרת להצ שלוחות או באמצע סיפהבעצמו באות בעל מני של הצבעה

 כתב הצבעה. באמצעות

 הוספת נושא לסדר היום 4.8

מזכויות ההצבעה  ( לפחות1%ז אחד )ד או יותר, שלו אחובעל מניות, אח 4.8.1

בסדר היום של א ול נושרקטוריון לכלמהדיסיפה הכללית, רשאי לבקש בא

( 7שבעה )מצא לחברה עד אשר תוה ידי הגשת בקש-על הכלליתהאסיפה 

ובלבד שהנושא  ,2019באוקטובר  10 עד מון האסיפה, קרי:לאחר זי ימים

  ון באסיפה הכללית.ת נדאים להיומת

בסדר היום מתאים  דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכללו אמצ 4.8.2

ן ותפרסם אותו החברה סדר יום מעודכ יןית, תכבאסיפה הכלל להיות נדון

ועד אחרון להמצאת רי המימים אח (7משבעה ) אוחרלא י באתר ההפצה

. 2019באוקטובר  17 קרי:ר היום,הבקשה להכללת נושא נוסף על סד

בע כפי ד הקויום מעודכן כדי לשנות את המועמובהר, כי אין בפרסום סדר 

 ן האסיפה. ה על זימושנקבע בהודע

ונה היום של האסיפה הצעת מועמד לכהול בסדר על מניות לכלב שלקשה ב 4.8.3

דוחות, הלתקנות  26ים האמורים בתקנה כלול את הפרטת, דירקטורכ

ב לחוק 224ועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף צורף אליה הצהרת המתו

 לחוק החברות.  241רה לפי סעיף גם הצה -ולפי העניין רות,החב

 יםעיון במסמכ .5

נט ינטרשתהיינה( באתר האה )ככל עמדבהודעות ב ההצבעה וי, בכתמיידה ן בדוחניתן לעיי

רשות ניירות ערך ובאתר ההפצה של  www.maya.tase.co.ilביב א-בתל הבורסה של

www.magna.isa.gov.ilע ל מסמך הנוגלבעלי המניות ועותק מכ עה, ההוד. כמו כן

, הרצליה 11ברחוב גלגלי הפלדה משרדי החברה בן להחלטות האמורות, עומדים לעיו

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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עם ש קובלות, בתיאום מראשעות העבודה המא' עד ה', בם בימיבכפוף לכל דין, , תוחפי

ד למועד ( וזאת ע074-7044760ת המשפטית של החברה )ועצאזרד, הי-עו"ד אפרת חוזה

 ת. כינוס אסיפת בעלי המניו

 

 

 

 

 וד רב,בכב

 תמר פטרוליום בע"מ

 "למי ויסמן, מנכעיע"י ל

 כספים ויובל רייקין, סמנכ"ל



 ' אנספח 
 2019בספטמבר,  19תאריך: 

 
 

                  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

 השכלה מוסד לימודים
 (LLBתואר ראשון במשפטים ) העברית בירושליםהאוניברסיטה 
העברית בשיתוף אוניברסיטת  האוניברסיטה

 ג'ורג'טאון, וושינגטון
 (LLMתואר שני במשפטים )

 

  :ניסיון מקצועי

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

רמי לוי שיווק השקמה  מנכ"ל
 בע"מתקשורת 

 היום-2017

יועץ משפטי ואחראי על קשרי 
 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-ו)א( 53ד, 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 בותיה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסי

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

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(

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

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

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

, 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

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .6

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

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

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

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

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה  .7

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

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

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

 דעה. תפקע במועד מתן ההו ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

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

 .מומחיות חשבונאית ופיננסית

 ה/בלתי תלוי ית/בעת אישור כהונתי כדירקטור על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  ידוע לי כי .9

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 אפרתי ןר

 



 ' בנספח 
 2019 ,בספטמבר 19תאריך: 

 
                  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

 
 השכלה מוסד לימודים

 (BAתואר ראשון בחשבונאות ) אוניברסיטת תל אביב
 (BAתואר ראשון בכלכלה ) אוניברסיטת תל אביב

 
  :ניסיון מקצועי

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

(20XX – 20XX) 
 2016-היום מסופי מטען וניטול בע"מ ממן דירקטורית
 2013-היום כלל תעשיות בע"מ דירקטורית
 2013-היום א.ק בע"מ גולףקבוצת  דירקטורית
 2012-היום ביוטכנולוגיה בע"מ כלל דירקטורית

 2008-היום  ייעוץ וייזום עסקי
 2013-2015 בע"מ מפעלי נייר חדרה דירקטורית
 2013-2016 בע"מ מנועי בית שמש 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 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(
 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
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  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 ששי 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

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .6
על בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור ב

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

סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בבסוגיות חשבונאיות וכן  ה/הנני בקיא .א

בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת  פושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפטהחי

  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

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה  .7
 ית/המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור

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

בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי 
 תפקע במועד מתן ההודעה.  ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

יון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטור .8
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.

ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה  .9
בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים 

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 סיגליה חפץ

 



 'גנספח 
 2019בספטמבר,  19תאריך: 

 
 

                  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/מיטב הבנתי הנני סבורולפי  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

 
 השכלה מוסד לימודים

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

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 דירקטוריוןיו"ר 

 היום-2019 עמל סיעודית דירקטורית מייעצת
יועצת לפרוייקטים בתחום הגנת 

 הסביבה
 היום-2019 

 2016-2019 איי.די.או. גרופ בע"מ דירקטורית
 2005-2019 תאגיד המחזור אל"ה רמת גן יו"ר דירקטוריון

 2010-2015 הפועלים בע"מבנק  דירקטורית
 2007-2016 שח"ל שירותי רפואה דירקטורית

 

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

-התשכ"חלחוק ניירות ערך,  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  לא הורשעתי בפסק דיןעבירות 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/כדירקטורלשמש 

כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( . 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, 2לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטהלא ימונה  )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

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

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

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

 ת ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.איגרות חוב, אם הוא עובד של רשו
, 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

 
 .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



באופן מיידי וללא  , איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאיבדיןכקבוע  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  ידוע לי כי .7

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

 .1970-יים(, התש"לתקופתיים ומייד

 

 בכבוד רב,

 

 נחמה רונן

 



 ' דנספח 
 

 2019בספטמבר,  19תאריך: 
 
 

                  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, 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

 השכלה מוסד לימודים
 תואר ראשון בחינוך והסטוריה ועסקיםהמרכז האקדמי למשפט 

  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 
ניהול ויעוץ כגון קבוצת אלון 

 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  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים לא הורשעתי בפסק דין  .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 דיןבתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.  עבירות מנהלים  

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



2 

 
לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( לא כן הריני . 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/ל, אינני פסוה/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

  1שע שנים רצופות.בחברה מעל ת 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

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .6

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

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

סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בבסוגיות חשבונאיות וכן  ה/הנני בקיא .א

בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת  פושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפטהחי

  בע"מ. תמר פטרוליום

 
 .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



3 

 

 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

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי ת בזאת בפני החברה כי במידה /הנני מצהיר/ה ומתחייב .7

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

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

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

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

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

 .מומחיות חשבונאית ופיננסית

 ה/בלתי תלוי ית/בעת אישור כהונתי כדירקטור על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  ידוע לי כי .9

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 עיני רהםאב

 



 ' הנספח 
 2019אוגוסט  29תאריך: 

 

 לכבוד
 תמר פטרוליום בע"מ

 

 א.ג.נ,

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

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

, מצהיר/ה בזאת כי 050910926, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה איתן מאיראני החתום/ה מטה, 

"( החברהבע"מ )להלן: " תמר פטרוליוםבחברת למינוי כדירקטור/ית מתקיימים בי התנאים המתאימים 

 כדלקמן:

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

השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין בחברה, בשים לב, בין 

 לעשות כן.

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

 

 :השכלה

 השכלה יםמוסד לימוד שנים
 )היסטוריה של המזה"ת(  .B.A  אונ'  חיפה 1977-1980
אונ' חיפה במסגרת המכללה  1988-1990

 לאומי של צה"ללביטחון 
M.A.  )מדע המדינה( 

   
 

  :ניסיון מקצועי

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

  1991-1993 צה"ל –מפקדת קצין חינוך ראשי  חינוך )אלוף משנה(   תראש מחלק
)תפקיד אחרון במסגרת שירות 

 קבע(
מנהל משנה למנכ"ל ומנהל 

 התשתיות
 1994-2003 עיריית ירושלים

 2003-2007 עיריית ירושלים מנכ"ל 
 2007-2018 דליה אנרגיות כוח בע"מ מנכ"ל
 

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

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

מרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חו

כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק 

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

כשיר לפעולות  ה/דין שאינו ת/נני פסול, איה/בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגירכדירקטור/ית 

 רגל. ת/משפטיות ולא הוכרזתי כפושט



- 2 - 

  

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

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

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

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

בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר 

מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן השינוי או אי התקיימות התנאי באופן 

 ההודעה.

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

הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970-התש"ל

 

 

 בכבוד רב,

 

 איתן מאיר

 



 נספח ו'

 

 

 

 

 

 

 תקנון

 של

 בע"מתמר פטרוליום 

 

 

 

 



 1999-חוק החברות, התשנ"ט
 חברה מוגבלת במניות

 

 תקנון 

 של

 בע"מ תמר פטרוליום
 

 

 הקדמה 

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות כפי שרשום בצידם, מלבד אם הקשר הדברים  .1
   מחייב אחרת:

 
 החברה הנ"ל. "החברה"

"החוק" או "חוק 

 החברות"

 שיתוקן מעת לעת., כפי 1999 -חוק החברות, התשנ"ט 
 

 תקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פי חוק החברות. "התקנות"

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1968 - חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"
 

 .עת ההמשרד הרשום של החברה שבאות "המשרד"

 תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת. "התקנון"

 מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק. בעלי המניות""מרשם 

 לחוק. 138מרשם נוסף בהתאם לסעיף  נוסף"המרשם ה"

לרבות מניות, אגרות חוב, שטרי הון, תעודות, אופציות ומסמכים  "ניירות ערך"
 אחרים המקנים זכות לאחד מהנ"ל.

 
אחר, בין לרבות חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם   "אדם"

 שהם מאוגדים ובין שאינן מאוגדים.
 

 "הדירקטוריון" 
 

 שנבחר כדין על פי תקנון זה מזמן לזמן. החברה דירקטוריון

 באותו זמן. ןחבר הדירקטוריון שנבחר על פי תקנון זה ומכה "דירקטור" או "מנהל" 
 

אלקטרוני, כתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בדואר  "בכתב"
 במברק, בפקסימיליה או בכל אופן אחר הניתן לקריאה.

 
-כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות תשכ"ב "פסול דין"

שנה, חולה רוח  18על תיקוניו, לרבות קטין שלא מלאו לו  1962
 ופושט רגל שלא ניתן לגביו צו שחרור.

 
 לחוק. 177לסעיף בעל מניה בחברה ציבורית בהתאם  "בעל מניה"

 
החלטה שנתקבלה ברוב קולות הנוכחים והמצביעים באותה  "החלטה רגילה"

 הצבעה.
 

( 75%החלטה שנתקבלה ברוב קולות של שלושה רבעים ) "החלטה מיוחדת"
 מהנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.
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 למנין הלוח הגרגוריאני. "שנה" או "חודש"

 

 שר המשפטים. "השר"
 

ברשיון או היתר מוקדם, החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, ב נפט""נכס 

החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין,  –בחזקה; במדינה אחרת 

ידי הגוף המוסמך לכך. כן -בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על

יראו כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, 

זכות בעלת מהות דומה )לפי במישרין או בעקיפין, בנכס נפט או ב

 .הענין(

 .שותפות מוגבלת –דלק קידוחים  "דלק קידוחים"

 קבוצת דלק בע"מ. "קבוצת דלק"

 ."תמר" I/12חזקת  "חזקת תמר"

 ."דלית" I/13חזקת  "חזקת דלית"

 .17.12.2021 "המועד הקובע לתמר"

 .Noble Energy Mediterranean Ltd "נובל"

 

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך וכל האמור במין זכר, אף 

במין נקבה במשמע; והוא כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף הענין, או 

 בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו. 

 
תהא למונחים ולביטויים בכפוף לאמור לעיל, ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר 

 בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות.

 

 שם החברה 
 
 בע"מ. תמר פטרוליום בעברית: .2

 .TAMAR PETROLEUM LTDבאנגלית:  
 
 

 מטרות החברה 
 
תמר  חזקתוהולכה לשווקי היעד בקשר עם הפקה  ,החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח .3

 החברה מניות בעלי של הכללית האסיפה אישור טעוןיהא  זה סעיף תיקון .דליתחזקת ו
עד לתום חמש שנים ממועד ההנפקה במהלך התקופה על אף האמור,  .מיוחדת בהחלטה

הראשונה לציבור של מניות החברה או עד למועד בו החזקותיה של דלק קידוחים במניות 
וקדם מביניהם, תיקון מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לפי המ 5% -החברה תרדנה מ

מבעלי  95%סעיף זה יהא טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב של 
תיקון הסעיף עניינו עיסוק בחיפושי נפט או גז, פיתוחם או הפקתם אלא אם כן , בחברההמניות 

על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת רשיון כמשמעותם בחוק הנפט, 
התיקון טעון אישור האסיפה יהא שיוגדר/תוגדר במפורש בסעיף זה, שאז  1952-התשי"ב

 הכללית של בעלי מניות החברה בהחלטה מיוחדת.
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 רומותת
 
החברה תהא רשאית לתרום מעת לעת סכום סביר למטרות ראויות אף אם התמורה אינה  .4

הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע, לפי שיקול  .להשאת רווחי החברהבמסגרת שיקולים עסקיים 
דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבלי התרומה וכל תנאי 

 אחר בקשר לכך.
 

 מניות ה הון
 
מניות רגילות  200,000,000 -"ח, מחולק לש 20,000,000 הון המניות הרשום של החברה הינו  .5

 כל אחת.רך נקוב ש"ח ע 0.1בנות 
 
הון המניות של החברה, אלא אם יוחלט אחרת בהתאם להוראות תקנון זה, יחולק למניות  .6

 רגילות בלבד. 
 

 החברה  מניותל  הזכויות הצמודות
 

 
לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה, נה לבעליהן את הזכות יהמניות הרגילות תקנ .7

דיבידנדים, מניות להשתתף בחלוקת להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע בהן, 
הכל באופן יחסי לסכום  -הטבה או רכוש אחר, ולהשתתף בחלוקת רכוש בעת פירוק החברה 

 בלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן.מהנקוב הנפרע של המניות 
 
מהון המניות המונפק של החברה טעונה קבלת  25%במניות החברה בשיעור של מעל  החזקה .8

"(. ככל הממונהאישור הממונה על ענייני  הנפט במשרד התשתיות, האנרגיה והמים )להלן: "
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ללא קבלת אישור  25%שבעל מניות יחזיק מעל 

ה למחזיק בהן כל ינלא תקנ 25%ידו בשיעור העולה על -הממונה, אזי המניות המוחזקות על
נושאי למנות זכות להצביע באסיפה כללית או למנות דירקטורים או  זכות כלפי החברה לרבות

 כגון הזכות לקבלת רווחים. זכות כלכליתכל משרה אחרים או 
 
מהון  12%מעל  יחזיק/תחזיק ידי קבוצת דלק-או תאגיד אחר הנשלט על ככל שדלק קידוחים .9

 12%בשיעור העולה על  ו/היד-המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי המניות המוחזקות על
כל עוד הן מוחזקות על  זכויות הצבעה כלשהן לה/לוה ינלא תקנ"( העודפות המניות)להלן: "

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות כאמור תישארנה  .ידה/ו
או  עוד יובהר כי עם העברתן או מכירתן של המניות העודפות מאת דלק קידוחים .בתוקפן

, את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן. סעיף זה יהא ניתן לנעבר, תקנינה הן תאגיד כאמור
מבעלי המניות המשתתפים  95%לשינוי באסיפה כללית של בעלי מניות החברה ברוב של 

שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין את והמצביעים באסיפה. ככל 
או תאגיד  הרוב הדרוש לשינויו לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק קידוחים

 .כאמור
 

תחזיק/יחזיק במניות או תאגיד אחר הנשלט על ידה או על ידי בעלת השליטה בה ככל שנובל  א.9
 נובל מניותזכויות הצבעה כלשהן )להלן בסעיף זה: "ה ינלא תקנשל החברה, אזי מניות אלה 

"(. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות נובל הרדומות
עם העברתן או מכירתן של מניות נובל הרדומות, הן תקנינה הרדומות תישארנה בתוקפן, וכי 

מניות נובל הרדומות לא תובאנה בחשבון  לנעבר את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן.
. סעיף זה יהא ניתן לשינוי לתקנון 9לעניין חישוב ההון המונפק והנפרע של החברה לצורך סעיף 

מבעלי זכויות ההצבעה באסיפה הכללית  95% באסיפה כללית של בעלי מניות החברה ברוב של
 של החברה.

 
 הגבלת האחריות 

 
הערך הנקוב של המניות שבבעלותו, אלא אם כן אחריות בעל מניות בחברה מוגבלת לפרעון  .10

 .הוקצו לו המניות בפחות מערכן הנקוב בהתאם להוראות חוק החברות
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 שינוי זכויות 
 

לסוגים שונים של מניות, רשאית החברה, מלבד אם תנאי אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות  .11
ובלבד  ,ההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת, על פי החלטה של האסיפה הכללית לפחות

, לתקן, לשנות, בעלי המניות שהונפקו מאותו הסוגמ 50%שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של 
זכויות, ההגבלות וההוראות לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את ה

   והכל בכפוף להוראות כל דין. הקשורות באותו סוג,
 

ה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, באותם השינויים שהענין יחייב, על כל ז ןההוראות שבתקנו .12
 אסיפה כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

 

 הנפקת ניירות ערך 
 

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד  .13
גבול הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש 
במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יוכל 

קצותן או להעניק זכויות ברירה לרכישתן או להקנותן בדרך אחרת לאותם הדירקטוריון לה
 מועדים, המחירים והתנאים כפי שימצא לנכון.ההאנשים ובאותם 

 
החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין ותקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות מיוחדות המוקנות  .14

זכות קדימה או בזכות נדחית, לבעלי מניות קיימים, להנפיק מניות מההון הרשום של החברה ב
בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, זכויות 

 בפירוק או בקשר עם עניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה מפעם לפעם.
 

אם בכל עת שהיא יהיה הון המניות של החברה מחולק לסוגים שונים של מניות אזי בכל מקרה  .15
ל הצעת זכויות לבעלי המניות, יהא הדירקטוריון רשאי להחליט אם המניות המוצעות ש

תהיינה מסוג אחד לכל בעלי המניות או שלכל בעל מניות תוצענה מניות מאותו הסוג שבגינו 
 הוא זכאי להשתתף בהצעת הזכויות.

עיניו בכל  בכל מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות יהא הדירקטוריון רשאי להחליט כראות
 הבעיות והקשיים העלולים להתעורר בקשר לשברי זכויות. 

 
אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה בשעורים, אזי  .16

האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות  ידי-עלישולם כל שעור כזה לחברה בזמן פירעונו 
 אפוטרופסיו. ידי-עלבאותה עת, או 

 
 הגדלת ההון ושינויו

 
החברה רשאית מזמן לזמן, בכפוף להוראות כל דין, על פי החלטה של האסיפה הכללית,  .17

יצירת ניירות ערך חדשים, לרבות מניות חדשות, בין  ידי-עללהגדיל את הון מניותיה הרשום 
ן אם כל המניות אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובי

שהוצאו עד לאותו זמן נדרש תשלומן, ובין שטרם נדרש תשלומן. הגדלת ההון תהיה בסכום 
כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותונפקנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן 
הזכויות וההגבלות, ככל אשר תורה ההחלטה באסיפה כללית כאמור על יצירת המניות, 

 1 הדירקטוריון. ידי-עלכפי שייקבע  -נקבעו הזכויות בהחלטה כאמור ובמקרה בו לא 
 

ה ולהוראות חוק החברות, תוכל החברה ליצור מניות חדשות עם ז ןבכפיפות להוראות תקנו .18
זכות בכורה או זכות מסויגת בכל הנוגע לדיבידנד או השתתפות בחלוקת נכסים בפירוק, או עם 

 צבעה.זכות מיוחדת להצבעה או ללא זכות ה
 

מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, תהיינה המניות החדשות  .19
ה בדבר הוצאה, הקצאה, שינוי זכויות, סילוק דרישות ז ןנתונות לאותן ההוראות שבתקנו

התשלום, זכות השעבוד, חילוט, העברה, מסירה והוראות אחרות החלות על המניות מאותו סוג 
 המניות המקורי.בהון 

 
לא תוכל החברה להנפיק ני"ע מסוגים שונים למעט כקבוע כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה יצוין כי   1

 .בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו
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 בכפוף להוראות חוק החברות, על פי החלטה שתתקבל באסיפה הכללית רשאית החברה: .20

 
לאחד את הון מניותיה, כולו או חלקו, ולחלקו למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן  )א(

 הנקוב של המניות הקיימות;
 

פיצול הון מניותיה הקיים, את הון מניותיה, כולו או חלקו, למניות בנות  ידי-עללחלק,  )ב(
ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב של המניות הקיימות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור 
לעיל תוכל להינתן לאחת או ליותר מהמניות שיווצרו כל זכות בכורה או נדחית או כל 

לוקת נכסים בפירוק, הצבעה וכיוצ"ב, הכל זכות מיוחדת ביחס לדיבידנד, השתתפות בח
 ה;ז ןבכפוף להוראות כל דין ותקנו

 
לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות  )ג(

 התחייבות מותנית, להקצות את המניות. 
 

 .להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובכפיפות לאותם סייגים ותנאים שהחוק קובע )ד(
 

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי 
 שהתעורר בקשר לכך.

 
 תעודות מניה 

 
תעודת מניה  , ללא תשלום,רשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברההכל בעל מניה  .21

שישלם את  אחרלאם הדירקטוריון יאשר זאת )שמו, או על אחת בגין כל המניות הרשומות 
על מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן( 

  .שמו
 

ופרטים אחרים שיידרשו על פי חוק תציין את מספר המניות שבגינן היא הוצאה  התעודת מני .22
תה החברות. כל עוד לא נקבע אחרת בחוק או בתקנות, נוסח תעודת המניה, צורתה, אופן עריכ

תוצא בחותמת החברה ובחתימתם של שני הדירקטוריון, והיא  ידי-עלוהדפוס שלה ייקבעו 
 הדירקטוריון. ידי-עלדירקטורים, או של מי שהוסמך לכך 

 
החברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או  .23

בטובת הנאה של שבר מניה, או בכל זכות אחרת בזכות ראויה, עתידה או חלקית במניה, או 
לגבי מניה אלא בזכות המוחלטת על המניה בשלמותה וכשהיא נתונה לבעל המניה הרשום 

 אחרת. הה מורז ןבמרשם בעלי המניות, אלא אם כן תקנו
 

אדם או יותר, -הרשומה בשמותיהם של שני בניהמצויה בבעלות משותפת או מניה במקרה של  .24
לידי אותו תעודת מניה אחת לכל הבעלים במשותף של המניה ותמסור אותה תוציא החברה 

מסירה כאמור  אדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.
כל עוד מניות החברה רשומות למסחר  תיחשב כמסירה לכל הבעלים במשותף של המניה.

 בבורסה סעיף זה לא יחול.
 

והדבר הוכח להנחת דעתו של או תושחת, , תושמד קלקל, תאבדאם תעודת מניה תת .25
 ידי-עלשייקבע רשאית החברה להוציא תעודה אחרת במקומה, תמורת תשלום, הדירקטוריון, 

שתראה לדירקטוריון ערבות לנזקים, הדירקטוריון על פי שיקול דעתו ולאחר שניתנה 
 כמספקת.

 
 2דרישות תשלום

 
להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות  לפי שיקול דעתו זמןרשאי מזמן ליהא הדירקטוריון  .26

, ואשר בתנאי כל הסכומים שטרם נפרעו עבור המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניותביחס ל
לשלם לחברה את סכום חייב . כל בעל מניה ההקצאה שלהן לא נקבעו מועדים לתשלומם

הדירקטוריון. דרישת תשלום  ידי-עלהדרישה שהוגשה לו באופן, בזמן ובמקום כפי שנקבעו 
 חלוקת התשלום לשעורים. ידי-עליכולה להיות 

 
 לא יחולו. 26-32כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה סעיפים יצוין כי  2
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יום לפחות, שבה יצוין שיעור התשלום,  14מוקדמת של תיעשה בהודעה כל דרישת תשלום  .27

 ידי-עלרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון התשלום ומקומו. לפני זמן הפרעון של דמועד 
 הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או לדחות את זמן פרעונה.

 
בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שעורי התשלום ודרישות  .28

 התשלום המגיעים בגין מניה כזו.
 

אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או  .29
שעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בצורת 

 ידי-עלפרמיה, אזי ישולם כל סכום כזה או שעור כזה כאילו היה נדרש תשלומו כדין 
ם עליה ניתנה הודעה כדין, וכל ההוראות בתקנון זה בדבר הדירקטוריון על פי דרישת תשלו

 דרישות תשלום תחולנה על סכום או שעור תשלום כזה.
 

להלן, אם לא סולק סכום או שעור המגיע על פי דרישת  44 עד 33סעיפים מבלי לפגוע באמור ב .30
תשלום או המגיע על חשבון מניה עד ליום פרעונו, יהיה על האדם, שהינו באותה עת בעל המניה 

ם ריבית על הסכום שלגביה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שעור התשלום, לשל
 יתר משיכות לגבי בישראל הבנקאית במערכת עת אותה המקובל המירבי השיעור לפיהנ"ל 

היום שנקבע למן , לזמן מזמן הדירקטוריון שיקבע כפי יותר נמוך שיעור לפי או חריגות
או  ה. אולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולבפועל לתשלומולתשלום ועד 

 .המקצת
 

אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניה הרוצה לשלם מראש כספים  .31
המגיעים בגין המניות המוחזקות על ידו ואשר תשלומם טרם נדרש או שזמן פרעונם טרם הגיע, 
במלואם או בחלקם, ורשאי הדירקטוריון לשלם לו על הכספים ששולמו מראש כאמור לעיל, או 

ם, רבית עד המועד בו היו הכספים צריכים להיפרע בשעור שיוסכם עליו בין על חלק מה
הדירקטוריון ובעל המניה. הדירקטוריון רשאי בכל עת, כל עוד לא הגיע זמן פרעונו, להחזיר 

 את הסכום ששולם מראש כאמור, כולו או חלקו.
 

 כל את פרע כן אם אלא, מניה כבעל אחרות זכויות לכל או לדיבידנד זכאי יהיה לא מניה עלב .32
 (.כאלה יהיו)אם  והוצאות ריבית בצרוף, להן שנדרש התשלום דרישות

 
 3חילוט ושעבוד 

 
אם לא שילם בעל מניה איזו דרישת תשלום או איזה שעור תשלום עד ליום שנקבע לתשלומו,  .33

, כל עוד נשארים דרישת התשלום או שעור לאחר המועד לתשלוםרשאי הדירקטוריון בכל עת 
ממנו לשלמם בצרוף הדורשת התשלום בלתי מסולקים, למסור הודעה לאותו בעל המניה 

 הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.
 

אחר תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר ליום  14ההודעה תנקוב ביום, שיהיה לפחות  .34
. כאמור לעיללשלם את דרישת התשלום או השעור הנ"ל, בצרוף הריבית וההוצאות  בהם יש

כי במקרה של אי תשלום עד לתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה  ,כמו כן תציין ההודעה
 הודעה, יחולטו המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום.

 
על פי החלטה , רשאי הדירקטוריון כאמור לעילאם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה  .35

לעיל. חילוט כזה יכלול גם את  33ודעה כאמור בסעיף הלחלט את המניות שבגינן ניתנה בנדון 
חרות שהוכרזו ביחס למניות המחולטות ואשר כל הדיבידנדים, מניות הטבה וטובות הנאה א

לא שולמו או לא חולקו בפועל לפני החילוט. הדירקטוריון רשאי לקבל ויתור ממחזיק מניות על 
 מניות העלולות להיות מחולטות.

 
כל מניה שחולטה או שויתרו עליה כאמור לעיל תחשב לקנינה של החברה, והדירקטוריון יהיה  .36

למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר על פי  זה ןורשאי בכפוף להוראות תקנ
, ה באופן אחרתתה מחדש או העבראה, הקצתרילמכבכל עת, מהחילוט ועד שיקול דעתו. 

 לחוק. 308כאמור בסעיף זה, תיחשב המניה למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 
 

 
 לא יחולו. 33-44כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה סעיפים יצוין כי  3
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העברה באופן אחר של כל הדירקטוריון יהא רשאי בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או  .37
 מניה שחולטה כנ"ל, לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

 
כל בעל מניה שמניותיו חולטו כאמור יחדל להיות בעל מניה של המניות המחולטות, אולם  .38

למרות זאת יהא חייב לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית 
צאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף ריבית על אותם וההו

המירבי המקובל אותה עת במערכת , בשעור בפועל הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום
הבנקאית בישראל לגבי משיכות יתר חריגות או לפי שעור נמוך יותר כפי שיקבע הדירקטוריון 

יותו של בעל המניה תחדל לאחר שהחברה תקבל את כל הסכומים שהיה . אולם אחרמזמן לזמן
 חייב לשלם לחברה בגין המניות.

 
תשלום כל סכום שלפי -הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי .39

תנאי הוצאת המניות או לפי תנאי הקצאת המניות מגיע זמן פירעונו במועד הקבוע, בין אם היה 
חשבון ערכן הנקוב של המניות ובין אם היה זה על חשבון פרמיה, כאילו היה סכום זה זה על 

 עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.
 

על כל המניות שלא נפרעו במלואן בדרגה ועכבון ראשון ועליון לחברה תהא זכות שעבוד ראשון  .40
בדו ובין במשותף עם אחרים( וכן על התמורה ממכירתן הרשומות בשמו של כל בעל מניה )בין ל

להבטחת חובותיו, התחייבויותיו וחיוביו, מכל מין וסוג שהוא, של אותו בעל מניה כלפי 
החברה, בין לבדו או במשותף עם אנשים אחרים, בין שהגיע המועד לתשלומם, לסילוקם או 

ידנדים וטובות הנאה  אחרות אשר לקיומם  ובין שטרם הגיע. שעבוד זה יחול גם על כל הדיב
 יוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלו.

 
הכפופות לאותו שעבוד ו/או לצורך מימוש השעבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות  .41

מועד  הגיעאלא אם  ,באופן שייראה לו לפי שיקול דעתו. אולם אין למכור כל מניהעכבון 
ין של ההתחייבויות והחיובים כאמור לעיל, ואלא אם כן פרעונם של החובות, או מועד מילו

נמסרה הודעה בכתב לבעל המניה, לנאמנו, לכונס נכסיו, ליורשיו, למבצעי צוואתו או למנהלי 
עזבונו בדבר כוונת החברה למכרן, אם הוא או הם לא ישלמו את החובות, ההתחייבויות 

 .ר, וחלפה תקופה זוכאמוהודעה לאחר מתן ימים  7והחיובים האמורים תוך 
 

, לאחר ניכוי כל הוצאות המכירה, תשמש כאמור לעילהתמורה הנקיה מכל מכירת מניות  .42
התחייבויותיו וחיוביו של בעל מניה כזה )לרבות אלה ומילוי אחר כל לסילוקם של כל חובותיו, 

שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע(. עלתה התמורה הנקיה שנתקבלה בשל מכירת המניות 
שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות, יהיה זכאי בעל המניות להשבת התמורה 
החלקית שנתן בעבורן, אם היתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת 

 ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת הריבית וההוצאות שנלוו למכירה.
 

תוך שימוש בסמכויות ו/או עכבון ימוש שעבוד במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם מ .43
מניה שנמכרה ה תשטר העברעל שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום 

 לא הקונהוכבעל המניה שנמכרה,  ששמו של הקונה יירשם במרשם בעלי המניותולגרום לכך 
 הקונה של ששמו ולאחר, הרכישה בכספי לשימוש או ההליכים לתקינות לדאוג חייב יהא

למניות אלה, לא יהא אדם כלשהו רשאי לערער על תקפו של המכר,  ביחס רשםמב יירשם
 המכר תהא בדמי נזק ונגד החברה בלבד. ידי-עלשל כל אדם שנפגע  ותרופתו

 
החברה לשם  ידי-עלדירקטור שמניה חולטה, ויתרו עליה או נמכרה  ידי-עלהצהרה חתומה  .44

ראיה חלוטה בדבר העובדות שצויינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען  מימוש שעבוד, תהווה
 לזכויות כלשהן בגין המניה.

 
 4העברת מניות ומסירתן 

 
 ., בכפוף להוראות כל דין והוראות תקנון זהמניות משולמות במלואן תהיינה ניתנות להעברה .45
 

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, לא תירשם העברת מניות במרשם בעלי  .46
המניות, אלא אם נמסר שטר העברה נאות לחברה למשרד או לכל מקום אחר שייקבע למטרה 

 
של החברה וכל המניות שתונפקנה תירשמנה למסחר ציבורית אזי כל הון המניות המונפק  כל עוד החברה הינה חברה  4

 במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים בהתאם להוראות הבורסה.
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צירוף תעודת או תעודות המניות אליהן מתייחסת ההעברה )אם ב, הדירקטוריון ידי-עלזו 
, וכן (אם הוצא מכתב כזה) אה של המניות שעומדים להעבירןמכתב ההקצהוצאו( או בצירוף 

כל הוכחות אחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את 
המעביר והנעבר, והמעביר ייחשב כבעל  ידי-עלהמניות. כתב העברת מניה בחברה ייחתם 

 מניות ביחס למניות המועברות.המניות המועברות עד לרישום שם הנעבר במרשם בעלי ה
 

העברה לגבי מניה כלשהי יערך בכתב, בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח זה, או  שטר .47
 הדירקטוריון. וזה הנוסח: ידי-עלבנוסח רגיל ומקובל או בכל צורה אחרת שתאושר 

 
"( תמורת הסך של המעביר" -_______________ )להלן -אני/אנו החתום מטה, מ 

_________________ -ידי ________________ מ-________ ש"ח, ששולם לי על__
"( מעביר בזה לנעבר ______ מניות בנות ___ ש"ח ערך נקוב כל אחת הנעבר" -)הנקרא להלן 

של חברת  _______________  (__________ עד _________ )ועד בכלל(-הממוספרות מ)
תו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל בע"מ, להיות בידי הנעבר, מבצעי צווא

 התנאים לפיהם החזקתי אני באותן מניות בסמוך לפני חתימת כתב זה.
 

 ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את המניות האמורות, על פי התנאים האמורים לעיל.
 

 ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחודש __________ שנת _____
 
 

___________                   ___________ 
 נעבר         מעביר     

 
 

___________                   ___________ 
 עד לחתימה        עד לחתימה   

 
 

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות ואת מרשם בעלי המניות המהותיים למשך אותו  .48
 14-ולא יהיה ב ( יום בשנה30הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים )זמן שייראה בעיני 

הדירקטוריון  ידי-עלהימים הקודמים למועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה הכללית שנקבע 
. על סגירת המרשמים האמורים תיתן החברה הודעה של לחוק החברות 182בהתאם לסעיף 

 ( ימים מראש. 7שבעה )
 

העברה אשר שטר , אך כל היישארו בידיהחברה  ידי-עלשירשמו ת שטרי העברת מניו .49
 )אם נמסרה( הדירקטוריון יסרב לרשמו, יוחזר לפי דרישה, למי שמסרם יחד עם תעודת מניה

 ההעברה. שטרשאליהן מתייחס  או מכתב הקצאה
 

לא יהיה תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן או מניות שיש לחברה שעבוד או עכבון  .50
פי שיקול דעתו המוחלט -ידי הדירקטוריון הרשאי, על-עליהן, אלא אם כן אושרה ההעברה על

סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, ומבלי לתת נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו. 
 5ההעברה.שטר מתאריך קבלת מחודש יודיע על כך למעביר לא יאוחר 

 
 6 ת, אלא אם כן הדירקטוריון יסכים אחרת.כל כתב העברה יתייחס לסוג אחד של מניו .51

 
-עלהחברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע מידי פעם בפעם  .52

 הדירקטוריון. ידי
 

במקרה של מות בעל מניה, הנותר או הנותרים בחיים )במקרה שהמנוח היה מחזיק במשותף(,  .53
או היורשים מבצעי הצוואה או מנהלי עזבונו של המנוח )כאשר היה מחזיק יחיד(, יהיו האנשים 

החברה כבעלי זכות כלשהי במניה. אין באמור לעיל כדי לשחרר את  ידי-עלהיחידים שיוכרו 
החזיק במשותף מכל התחייבות בקשר למניה כלשהי שהוחזקה על ידו במשותף עזבון המנוח ש

 עם אחרים.

 
 כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הוראות סעיף זה לא יחולו.  5
 יף זה לא יחולו.כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הוראות סע  6
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כל אדם שנעשה זכאי למניה כתוצאה ממות בעל מניה או פשיטת רגל של בעל מניה, ובמקרה  .54

פירוקו, יהא רשאי להירשם כמחזיק במניה ולהעבירה לאחר, בכפוף  -שבעל המניה היה תאגיד 
ה ז ןהדירקטוריון ובכפוף להוראות תקנו ידי-עלידרשו מזמן לזמן להמצאת אותן הוכחות שי

 בדבר העברת מניות.
 

אדם הנעשה זכאי למניה כתוצאה ממות בעל מניה או פשיטת רגל של בעל מניה, יהא זכאי  .55
 לאותם דיבידנדים וזכויות אחרות להן היה זכאי בעל המניה אלמלא המוות או פשיטת הרגל.

 
 7שטרי מניה 

 
אית ביחס למניה ששולמה במלואה, להוציא שטר מניה או להמיר תעודת מניה החברה רש .56

 בשטר מניה.
 

שטר מניה מעניק למחזיק בו את הזכות למניות הכלולות בשטר המניה, ואותן מניות ניתנות  .57
ה בנוגע להעברת מניות לא ז ןהעברת שטר המניה מיד ליד, והוראות תקנו ידי-עללהעברה 

 ולות בשטר מניה.תחולנה על המניות הכל
 

מחזיק בשטר מניה אשר ימסור את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום שיקבע  .58
במרשם בעלי המניות לגבי המניות ירשם ששמו יהא זכאי הדירקטוריון מדי פעם בפעם, 

 הכלולות בשטר המניה.
 

בע לשם כך במשרד או בכל מקום אחר שיקשטר המניה המחזיק בשטר מניה רשאי להפקיד את  .59
שאר שטר המניה יימים מיום ההפקדה ואילך, וכל עוד שבעה הדירקטוריון, וכעבור  ידי-על

בהתאם ובכפוף  כינוס אסיפה כללית של החברהלדרוש מופקד כנ"ל, תהיה למפקיד הזכות 
, להשתתף באסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר להוראות החוק ותקנון זה

ת לבעל מניות בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו רשום במרשם הזכויות הניתנו
 המופקד.המניה בעלי המניות כבעלים הרשום של המניות הכלולות בשטר 

בכתב שבעה ימים רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד של שטר מניה מסוים. על פי הודעה של 
 שהפקיד.המניה ומראש מאת המפקיד, תחזיר לו החברה את שטר 

לא כל עוד לא הופקד שטר מניה כאמור, ה בהם הותנה במפורש אחרת, ז ןחוץ מהמקרים בתקנו
, כפוף , אולם תהיינה לו מכל יתר הבחינותו הזכויות המפורטות בסעיף זהמחזיק בתהיינה ל

המחזיק הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור יתר , כל להוראות תקנון זה
 .בשטר המניהבמניות הכלולות 

 
 שינוי תקנון

 
בסעיפי , למעט רגילההחלטה אסיפה הכללית של החברה בב ןתקנוההחברה רשאית לשנות את  .60

באסיפה . החלטה שנתקבלה כל דיןבכפוף להוראות , והכל צוין במפורש אחרת םבה התקנון
הכללית ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה, המשנה הוראה מהוראות התקנון, תיחשב כהחלטה 

 לשינוי תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.
 

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם  .61
 רוש לשינוי הוראות התקנון.נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הד

 
בכפוף להוראות חוק החברות, תוקף השינויים בתקנון החברה, יהא מעת קבלת ההחלטה על  .62

 השינוי או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.
 
 

 האסיפה הכללית 
 

 סמכויות האסיפה הכללית
 

 נים האלה יתקבלו באסיפה הכללית:יהחלטות החברה בעני .63

 
 לא יחולו. 56-59 סעיפיםכל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה יצוין כי   7



10 

 

 
 .החברות לחוק 20בתקנון כאמור בסעיף שינויים  )א(

 
 .החברות )א( לחוק52הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף  )ב(

 
 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם )ג(

 .החברות לחוק 167עד  154להוראות סעיפים 
 

 להלן. 83-87מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם בכפוף לאמור בתקנות  )ד(
 

 .החברות לחוק 239מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף  )ה( 
 
-ו 255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  (ו)

 .החברות לחוק 275עד  268
 

 לחוק 287 - ו 286המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים הגדלת הון  )ו(
 לעיל.  20-17, וכן שינויים בהון המניות של החברה כאמור בסעיפים החברות

 
 )א( לחוק.320מיזוג כאמור בסעיף  )ז(
 
 ית.ה, באסיפה הכללז ןכל החלטה שיש לקבלה, על פי תקנו (ח)

 
 אסיפות כלליות 

 
חודש לאחר  15 -אסיפות כלליות תתקיימנה לפחות אחת לכל שנה קלנדרית, לא יאוחר מ .64

האסיפה השנתית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות 
כאלה תקראנה בשם "אסיפות שנתיות" וכל אסיפות אחרות של החברה תקראנה בשם 

 "אסיפות מיוחדות".
 

סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדוחות הכספיים של החברה ויכול שיכלול מינוי  .65
דירקטורים, מינוי רואה חשבון מבקר וכן נושא שנקבע בתקנון שיידון באסיפה שנתית, או כל 

 לחוק החברות. 66נושא אחר שנקבע על סדר היום בהתאם לסעיף 
 

ימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, ויהא מחויב לעשות כן ל אימת שכ הדירקטוריון יהיה רשאי, .66
לחוק החברות. אם לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת  63דרישה בהתאם לסעיף  ל פיע

גם חלק מהם שיש לו יותר  רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות -למרות שנדרש לעשות כן 
לחוק  64פה בעצמו, בהתאם לסעיף ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסי

 החברות.
 

החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות,  .67
יהיה בהתאם להוראות כל דין )א( לחוק. תוכן ההודעה ואופן פרסומה 69אלא כקבוע בסעיף 

 החל על החברה אותה שעה.
 

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל  .68
אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, 

 שניבאי כחם,  ידי-עלבתקנון זה, או בחוק, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או 
מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית שליש פחות המחזיקים ביחד לפחות בבעלי מניות ל

  .השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה
 

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו  .69
 יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה

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

למרות האמור לעיל, כונסה לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. 
, תתקיים החברות לחוק 64 - ו 63ישת בעלי מניות לפי סעיפים האסיפה הכללית עפ"י דר

האסיפה הנדחית אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור 
 לחוק החברות. 63בסעיף 
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ל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או אם יו"ר הדירקטוריון לא בראש כיו"ר הדירקטוריון ישב  .70
דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו  15וזאת תוך הופיע לאסיפה 

 בעלי המניות הנוכחיים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה.
 יו"ר האסיפה לא יהא זכאי לקול נוסף או מכריע. 

 
החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך  .71

 ו הזמן ובאותו המקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה.באותו אופן, באות
 

החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה, אלא אם כן  .72
 נקבע רוב אחר בדין או בתקנון זה.

 

 המונפק מההון 25% מ למעלה קידוחים דלק תחזיק לציבור החברה מניות הנפקת שלאחר ככל .73
מהון המניות המונפק  25% -למעלה מ תחזיקכל עוד דלק קידוחים ו, החברה של והנפרע

והנפרע של החברה, עסקה חריגה בין החברה לקבוצת דלק או תאגיד בשליטתה תהיה כפופה 
לאישור ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב רגיל. במניין 

 ו בחשבון מניותיה של דלק קידוחים. קולות בעלי המניות באסיפה הכללית לא יובא
עם  החריג ה, ולמעט אלו: א. עסקכמשמעות המונח בחוק החברות–לענין זה "עסקה חריגה" 

השותפים בחזקת תמר או עם קבוצת דלק או תאגיד בשליטתה, שהחברה צד לה ביחד עם כל 
יתר השותפים  כל השותפים בחזקת דלית, לפי העניין, באופן שתנאיה של החברה דומים לתנאי

בשים לב לחלקה היחסי.  ב. עסקה מסוג העסקאות הכלולות בתקנות החברות )הקלות 
 .2000-בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

מבעלי המניות  75%לי המניות בחברה ברוב של עזה ניתן לשינוי באסיפה כללית של ב סעיף
נה לבטל את הסעיף או המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניי

להקטין את הרוב הדרוש לשינויו, לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק 
 קידוחים.

 
בתום כל הצבעה יכריז יו"ר האסיפה האם ההחלטה העומדת על סדר היום נתקבלה או נדחתה.  .74

לדחות את במקרה של מחלוקת האם החלטה נתקבלה או נדחתה יהא יו"ר האסיפה רשאי 
 ההכרזה למועד מאוחר יותר עד לקבלת חוות דעת מקצועית בענין הנתון למחלוקת.

 
הכרזת יושב ראש האסיפה, כי החלטה נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים,  .75

יושב ראש האסיפה תהיה ראיה לכאורה  ידי-עלוהערה שנרשמה בענין זה בפרטיכל שנחתם 
 לאמור בה.

 
 מניות הצבעת בעלי 

 
, אלא אם כן שבבעלותובאסיפות כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה  .76

 נקבע אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה על סוגיהן.
 

מניה תתקבל דעתו של הרשום ראשון במרשם בעלי המניות, ולא בבמקרה של בעלים משותפים  .77
 השותפים.תתקבל דעתם של יתר 

 
, רשאי להצביע באמצעות מכל סיבה שהיא או שהינו קטין פסול דין וכרזבעל מניות שה .78

בית משפט,  ידי-עלאפוטרופסיו או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה 
 בא כח, או ככל שיורה בית המשפט. ידי-עלוכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע 

 
על מניות בחברה רשאי להסמיך על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, תאגיד שהוא ב .79

את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית של החברה או של 
סוג מניות בחברה, שבה אותו תאגיד זכאי להשתתף ולהצביע. אדם המוסמך כאמור לעיל יהא 

ייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מ
להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה. אדם המחזיק יפוי כח כאמור, רשאי 

 למנות כל אדם אחר להיות שלוחו, בין אם השלוח הינו בעל מניות בחברה ובין אם לאו.
 

בא  ידי-לבהן, בעצמו או עולהצביע באסיפות כלליות של החברה זכאי להשתתף יהא בעל מניה  .80
, ובמקרה וכפוף להוראותיו לחוק החברות 87-89כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 

 אדם שהורשה לכך כאמור לעיל. ידי-לשל תאגיד ע
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מיופה כח ואם הממנה הוא  ידי-עלהממנה או  ידי-עלכח יהיה בכתב וייחתם -כל כתב מינוי לבא .81
ה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף תאגיד, ייחתם יפוי הכח באות

אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על 
 הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

הדירקטוריון  ידי-עלכל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר שיקבע 
שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע  24 -לא פחות מ

 על יסוד אותו יפוי כח.
 

ום שום בעל מניה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם את דרישות התשל .82
 .שבבעלותו מניותהואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד 

 
כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה -כל כתב מינוי לבא .83

שהנסיבות תרשינה, בצורה דלקמן, או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עליה הסכמת 
 הדירקטוריון:

 
____ כבעל מניות המחזיק __________ מניות _______________ מ____________  אני

, ממנה בזה את מר ____________ ת _________ בע"מבחברע.נ. כ"א  ש"חבנות __ 
למעני במקומי, להצביע  ובהעדרו את מר ____________ מ__________ מ__________

_ שנת ______ ובכל ובשמי באסיפה הכללית של החברה שתיערך ביום ___ לחודש ______
 אסיפה נדחית של אסיפה זו.

 
  לראיה באתי על החתום ביום ___ לחודש ______ שנת _____.ו
 

 תובא כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, הכרזכתב מינוי להצבעה בהתאם להוראות  .84
הודעה או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן כתב המינוי פסול דין, או ביטול כ

יושב ראש  ידי-עלנתקבלה במשרד או לפי הענין, בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, 
 .באסיפה הכללית האסיפה לפני ההצבעה

 
 אסיפות סוג

 
יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אסיפות סוג, אם  84 – 67ההוראות המפורטות בסעיפים  .85

 יהיו מניות מסוגים שונים. לחברה
 

 הדירקטוריון
 

 חברי הדירקטוריון 
 

 .שבעהמונהשולא יעלה על מחמישה  ישהמשלא יפחת  בחברה הדירקטורים מספר .86
 

מהון המניות  25% -קידוחים למעלה מ דלקהנפקת המניות לציבור תחזיק  שלאחר כלכ .87
 המונפק מההון 25%מ למעלה תחזיק קידוחים דלק עוד וכלהמונפק והנפרע של החברה, 

 לדלק זיקה ללא דירקטורים יהיו לאחד פרט בחברה הדירקטורים כל, החברה של והנפרע
 75%זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ברוב של  סעיף. קידוחים

מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל 
הדרוש לשינויו, לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה  את הסעיף או להקטין את הרוב

 של דלק קידוחים.
 

 לאור "מתווה הגז" נושאי משרה בחברה מגבלות על כהונת  
 

 תמר לא יכהן בחברה נציג אסור. חזקת במועד הקובע לתמר, ככל שהחברה תחזיק בזכויות ב .88
נושא משרה באדם קשור )א(  נושא משרה בחברה שהנו אחד מאלה: –אסור"  נציג" לעניין זה

)שייקראו להלן יחדיו:  נובלשותפות מוגבלת ו –( 1992דלק קידוחים, רציו חיפושי נפט )ל
נושא משרה בתאגיד, לרבות אדם קשור לו, שדלק )ג(  לצדדים; אדם קשור)ב(  ;"(הצדדים"

 11בתמר לפי התנאים הקבועים בסעיף  ןלו את זכויותיה להעביר ותיכול ןאינאו נובל קידוחים 
ידה בשינוים מסוימים ביום -)אשר אומצה שוב על 476לנספח א' להחלטת הממשלה  מס' 
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( בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" 22.5.2016
 ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים".ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" 

לעניין זה "אדם קשור" הינו כל אחד מהבאים: )א( אדם המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד; )ב( 
אדם שהתאגיד מחזיק אמצעי שליטה בו; )ג( אדם המחזיק עמו באמצעי שליטה בתאגיד לפי 

ם אחרים, הסכם; )ד( תאגיד בו מי מאלה מחזיקים בו אמצעי שליטה; הכל לבד או ביחד ע
 במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות קרוב שלו. 

או יותר  5%או יותר ממניות של תאגיד; )ב(  5%לעניין זה "אמצעי שליטה" כל אחד מאלה: )א( 
או יותר מזכות לרווחים בתאגיד; )ד(  5%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של תאגיד; )ג( 

בתאגיד. "במישרין או בעקיפין" לרבות אחד מאלה: )א( באמצעות הזכות למנות דירקטורים 
שלוח או נאמן; )ב( יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם; )ג( באמצעות זכויות המוקנות לפי 
הסכם; )ד( באמצעות החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים; )ה( 

 באמצעות חברות בנות או אחיות.
מכלל זכויות ההצבעה  95%ף זה לא ישונו אלא באסיפה כללית שקיבלה רוב של הוראות סעי

 בחברה.
 

 

שני דירקטורים חיצוניים. מינוי הדירקטורים החיצוניים, תקופת  לפחותבדירקטוריון יכהנו  .89
"ב יהיו בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו על וכיוצ, שכרם וסיומהכהונתם 

 פיו.
 

 בהתאם רגילההאסיפה הכללית באסיפה שנתית בהחלטה  ידי-עלחרו הדירקטורים ייב .90
 .זה ותקנון דין כל להוראות

 
הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם למנות בהחלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי  .91

ה, חבר נוסף לדירקטוריון. תקפם ז ןהדירקטוריון, בכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנו
 של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאה. 

 
 המונפק מההון 25% מ למעלה תחזיק קידוחים דלק, לציבור המניות הנפקת שלאחר ככל .92

 והנפרעמהון המניות המונפק  25% -עוד דלק קידוחים תחזיק למעלה מ כלו החברה של והנפרע
מועמדים לכהונת  של שמות המניות בעלי לאסיפתכל שהחברה תציע של החברה, וכ

וועדת דירקטוריון שכל חבריה דירקטורים  בידיהמועמדים כאמור תיעשה  הצעתדירקטורים, 
 את תבחן המינויים וועדת "(.מינויים וועדת"צים )"דחחבריה  ורוב קידוחים לדלק זיקה ללא

ניתן לשינוי באסיפה כללית של  זה סעיף. ולתקנון לדין בהתאם הדירקטורים של כשירותם
מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל  75%בעלי המניות של החברה ברוב של 

 לא, לשינויו הדרוש הרוב את להקטין או הסעיף את לבטל עניינה זה סעיףשההצעה לשנות 
 .קידוחים דלק של מניותיה המצביעים קולות במניין יובאו

 
 קבעה כן אם אלאהאסיפה הכללית תחל במועד מינויו,  ידי-על שמונהכהונתו של דירקטור  .93

תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה ו, כהונתו לתחילת יותר מאוחר מועד האסיפה
שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, אלא אם כן קבעה האסיפה תקופת כהונה ארוכה 

 להלן. 96 סעיףנתו קודם לכן בהתאם ליותר, ובלבד שלא תפקע כהו
 

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות  .94
 מחדש.

 
 . שימלא את מקומו כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף )א( .95

עפ"י הוראות חליף לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור   
 .חוק החברות

 
 תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כחליפו. דירקטור חליף ל )ב( 

 
הממנה. מינוי וביטול מינוי של  ידי-עלניתן לביטול בכל זמן של דירקטור חליף כל מינוי  )ג( 

הממנה, אשר העתק ממנה ימסר  ידי-עלהחתומה דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב 
לחברה במשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, לפי הענין, בה אמור 

. מינויו של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור החליף למלא את מקום הדירקטור
 הו לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא.הדירקטור שמינ
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של הדירקטוריון או של ישיבה דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל  )ד( 
אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו. כל דירקטור וכל  וןועדת דירקטורי

של ישיבה שליח בכל  ידי-עלדירקטור חליף רשאים להיות נוכחים ולהצביע 
שבה הם עצמם רשאים להצביע, בתנאי ששליח  וןועדת דירקטורישל או  ןוהדירקטורי

ישיבה כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של ממנהו. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך 
אחדות. שליח שיתמנה באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו ישיבות אחת או 

אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח  וןישל הדירקטוריון או של ועדת דירקטורישיבה בכל 
הדירקטור החליף שמינה בעצמו או )במקרה של  ידי-עלבה בעצמו, או שהינו מיוצג בה 

דירקטור חליף( אשר בה נוכח הדירקטור החליף שעל ידו נתמנה,  ידי-עלשליח שנתמנה 
 או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור חליף נוכח בה.

 
על דירקטור, יחולו בשינויים המחויבים על דירקטור חליף,  יםשחל יפיםסעהוראות ה )ה( 

 ובכל מקום שכתוב חבר דירקטוריון, יחשב גם דירקטור חליף.
 

ד או יותר כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אח .96
 :מהמקרים הבאים

 
 לחוק החברות. 228בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף  )א(

לגביו  החליט על פירוקו מרצון או ניתן -במותו, או אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  ( ב)
 צו פירוק.

 הוכרז כפסול דין.נעשה בלתי שפוי או  (ג)
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית תהיה רשאית  .97
 לפטר דירקטור שמונה על ידה. 

 
אם התפנתה משרת חבר דירקטוריון, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל  .98

ם ה. פחת מספרם מתחת למינימוז ןענין, כל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע בתקנו
 ידי-למילוי מקומם של הדירקטורים, בין היתר, גם עהאמור, לא יהיו רשאים לפעול אלא לשם 

 כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.
 

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, יחולו על חברי הדירקטוריון ההוראות  .99
 הבאות:

 
כחברי מילוי תפקידם בעד והחזר הוצאות ריון יהיו רשאים לקבל שכר חברי הדירקטו )א(

 .האסיפה הכללית ידי-על, כפי שייקבע מדי פעם בפעם דירקטוריוןה
 
אם חבר דירקטוריון, לאחר שיסכים, ייקרא למילוי תפקידים או שירותים מיוחדים  (ב)

התנאים שבהם למטרות החברה, תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר. השיעור, האופן ו
הדירקטוריון ובכפוף למילוי  ידי-עלישולמו תשלומים כאמור לחברי הדירקטוריון יקבעו 

 תנאים שנקבעו לכך בחוק החברות ושאין להתנות עליהם.
 

 סמכויות הדירקטוריון 
 

נהלת עניני החברה תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות ולבצע את כל ה .100
או על פי דין, מוסמכת להפעילם ולבצעם,  קנון זהתהפעולות והדברים אשר החברה, על פי 

החברה  ידי-עלאו הוראת חוק אינם מורים או מחייבים כי יופעלו או יבוצעו  הז קנוןתואשר 
ולכל  תקנון זה, לוק החברותחוחו זה של הדירקטוריון כפוף להוראות באסיפה כללית; אך כ

הוראה או החלטה שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית, כל עוד שאינן בלתי מתיישבות 
ואולם, הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה קודם שנעשה . קנון זהתעם 
ואשר היה תקף אלמלא נקבעה אותה הוראה או  הדירקטוריון או בעקבות הוראותיו, ידי-על

 נתקבלה אותה החלטה.
 

הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף  .101
 לצרכי החברה ולהבטיח את פרעונם.

דירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור או להבטיח את החזרתם באותו ה
 ידי-עלותם מועדים, קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל הבחינות, ובמיוחד אופן ובא

או ניתנות לפדיון, סטוק של אגרות חוב, או כל  מודותצהוצאת שטרי התחייבות, אגרות חוב 
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משכנתאות, שעבודים או בטוחות אחרות על רכוש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין 
 ם נדרש אותה עת והון מניות שנדרש אך טרם נפרע.בעתיד, לרבות הון מניות שטר

 
 יושב ראש הדירקטוריון

 
 בו הזמן משך את ויקבע חבריו מבין הדירקטוריון"ר יו את קולות ברוב יבחר הדירקטוריון .102

 (.כדירקטור כהונתו תקופת על תעלה לא)אשר  במשרתו ישמש
 

יו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון וישב בראש בכל ישיבה של הדירקטוריון.  .103
את מקומו הדירקטור שמונה למלא את מקומו של  ימלאמהישיבה,  הדירקטוריוןנעדר יו"ר 

יו"ר הדירקטוריון, ובהעדרו של זה יבחרו חברי הדירקטוריון אחד מביניהם לשמש כיו"ר 
 הישיבה.

 
היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש  –קול מכריע  העדר .104

 הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה קול נוסף.
  

 כינוס ישיבות הדירקטוריון וניהולן
 

, לנכוןהדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא  .105
 ובלבד שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים. 

 
יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון, ויהא חייב לכנסה במקרים  .106

 לחוק החברות בהתאם להוראות אותו סעיף. 98האמורים בסעיף 
 

דר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול  נושאים ס .107
לחוק  98שקבע יו"ר הדירקטוריון, נושאים שבעטיים כונסה ישיבת הדירקטוריון לפי סעיף 

החברות וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול בישיבת 
 ן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון.הדירקטוריון, זמ

 
דירקטור חליף  ולכלתימסר לכל חברי הדירקטוריון ו בכתב תינתןהודעה על ישיבת דירקטוריון  .108

שעות לפני מועד הישיבה לפי מענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה,  12)אם יש( לפחות 
ת מועד הישיבה, מקום אלא אם כן הסכימו אחרת כל חברי הדירקטוריון. ההודעה תכלול א

כינוסה ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. דירקטור שייעדר מהארץ בכל עת שהיא 
 לא יהיה זכאי לקבל במשך ימי העדרו הודעה על כינוס אסיפות דירקטוריון.

 
המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת,  .109

 ין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף. הנוכחים ב
 

כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים  .110
 באותו זמן בידי הדירקטוריון.

 
כל החלטה תתקבל בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים של החברה הנוכחים  .111

 . אחד קול רדירקטו לכל כאשרוהמצביעים באותה עת, 
 

 לא, אחר דירקטור הוא אם ובין הדירקטוריון"ר יו הוא אם בין, הדירקטוריון של ישיבה"ר ליו .112
 .ומכריע נוסף קול יהיה

 
הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל  .113

 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
 

 הזכאים הדירקטורים שכל ובלבד, בפועל התכנסות לא אף החלטות לקבל רשאי הדירקטוריון .114
 ההחלטות כאמור במקרה. לכך הסכימו, להחלטה שהובא בענין ולהצביע בדיון להשתתף

 יצורפו ואשר, הדירקטוריון"ר יו בידי ייחתם אשר בכתב בפרוטוקול תשתקפנה שתתקבלנה
 .הדירקטורים כל חתימות אליו
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 ועדות דירקטוריון
 

להקים ועדות המורכבות  בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, רשאי הדירקטוריון .115
להן להאציל ו פי שימצא לנכון"( כדירקטוריון ועדתמדירקטור או דירקטורים )להלן: "

הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל  , כולן או מקצתן.סמכויותיומ
אצילת סמכויות זו. ועדת הדירקטוריון בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה תמלא 

הדירקטוריון, בתנאי שצמצום או ביטול  ידי-עלאחר כל ההוראות והתנאים כפי שיקבעו 
שה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת הדירקטוריון לא יבטלו את תקפו של מע ידי-עלסמכויות 

הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו סמכויות 
 ועדת הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון. 

 
על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים,  .116

 החברה.וריון הוראות דירקטוה ז ןהוראות תקנו
 

כל פעולה בתום לב של הדירקטוריון, או של ועדת הדירקטוריון, או של כל אדם הפועל  .117
כדירקטור, גם אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי דירקטורים אלה, או חברי ועדת 
הדירקטוריון או אדם הפועל כאמור, כולם או מקצתם, או שכולם או אחדים מהם היו פסולים 

תהיינה תקפות כאילו נתמנה כל אדם כזה כדין והיה כשיר לכהן כדירקטור  -הן בתפקידם מלכ
 .או כחבר ועדת הדירקטוריון

 
ועדת דירקטוריון הרשאית להפעיל סמכות מסמכויותיו של הדירקטוריון, יכהן לפחות  בכל .118

 דירקטור חיצוני אחד. 
 

 ועדת ביקורת 
 

בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה ועדת ביקורת ימנה מבין חבריו  הדירקטוריון .119
 הסמכויות והתפקידים הקבועים בחוק החברות.

 
 מבקר פנימי 

 
הממונה הארגוני על  ימנה מבקר פנימי לחברה בהתאם להוראות חוק החברות. הדירקטוריון .120

 .הדירקטוריון ידי-עלאו כל גורם אחר שייקבע  המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון
 

או תקופתית, המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית  .121
הדירקטוריון רשאי להסמיך את ועדת  והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

 הביקורת לדון בתוכנית ולאשרה.
 
 

 ונושאי משרה  המנהל הכללי
 

ים הכללי/ים תהיינה הסמכויות /. למנהלחברהיותר לאו אחד הדירקטוריון ימנה מנהל כללי  .122
יהא  הדירקטוריון .בכפוף להוראות חוק החברותבהתאם לתנאי התקשרותו/ם עם החברה, 

בכל עת כפי  ,ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומםאת המנהל/ים הכללי/ים  לפטררשאי 
 ., בכפוף לתנאי התקשרותו/ם עם החברהשימצא לנכון

 
 כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה. מנהל .123

 
המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה, וכן יהא רשאי לפטרם ולמנות אחר  .124

 הדירקטוריון. ידי-עלתחתיהם, אלא אם יקבע אחרת 
 

 רואה חשבון מבקר 
 

שאית האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר באסיפה שנתית. האסיפה הכללית ר .125
שלא תעלה על שלוש שנים. רואה החשבון המבקר לתקופה על מינוי כאמור למנותו בהחלטתה 

 מונההאסיפה בה מונה, אלא אם כן  שמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחרי
 לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל. 
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התקופה האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום  .126
 שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.

 
של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת  שכרו .127

 . הדירקטוריוןביקורת ייקבעו בידי 
 

, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף רואה חשבון מבקרמינויו של  .128
יהיו  אחריותוו חובותיו, סמכויותיוהחברות. תפקידי רואה החשבון המבקר להוראות חוק 

 חוק החברות.בהתאם להוראות 
 

 ספרי חשבונות 
 

החברה תנהל ספרי חשבונות ותערוך דוחות כספיים בהתאם להוראות חוק החברות, חוק  .129
 ערך והוראות כל דין אחר החל עליה. ניירות

 
 בעלי המניות  מימרש

 
החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, ולפי החלטת הדירקטוריון  .130

 נוסף בהתאם להוראות חוק החברות.המרשם תנהל את ה
 

 8דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים 
 

 לתקופההחברה תחלק רווחים פעמיים בשנה בהסתמך על דוחות כספיים חצי שנתיים  .131
 31ביוני ובהסתמך על דוחות כספיים שנתיים לתקופה שהסתיימה ביום  30שהסתיימה ביום 

מהרווחים הראויים לחלוקה כמשמעות  100% -בדצמבר. סכום הרווחים שיחולק יהא שווה ל
"( בהסתמך על הדוחות הכספיים חוק החברות)להלן: " 1999-המונח בחוק החברות, התשנ"ט

מבחני החלוקה, כמשמעותם בחוק החברות, ובניכוי סכומים האמורים, בכפוף לעמידה ב
 הדרושים לחברה לפי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה לשם כל אלו:

עמידתה של החברה במגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון שהיא צד להם במועד  .א
 ההכרזה.

 ידה באותה עת.-עלעמידתה של החברה בהתחייבויותיה בקשר עם נכסי הנפט המוחזקים  .ב

מימון פעילותה השוטפת של החברה לרבות תכניות ההשקעה שלה בנכסי הנפט המוחזקים  .ג
 ידה.-על

סכומים הדרושים לדעת הדירקטוריון לשם עמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש  .ד
 אלפי דולר ארה"ב. 5,000ושסכומם לא יעלה על סך של 

 
, להפריש מתוך רווחי החברה כלשהובידנד דישיחליט על חלוקת הדירקטוריון רשאי, לפני  .132

כלשהם, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים כלשהם, או להשוואת דיבידנדים או  סכומים
לדיבידנדים מיוחדים או לתיקון, השבחת, החזקת או החלפת רכוש החברה, או לכל מטרה 

 אחרת לפי שיקול דעת הדירקטוריון.
 

לעיל בכל השקעה  132 ומים שהופרשו כאמור בסעיףהדירקטוריון רשאי להשקיע את הסכ .133
שהיא, כפי שימצא לנכון, ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש 
אחר כראות עיניו, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, 

או בחלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיקה בנפרד משאר  ולהשתמש בכל קרן
 נכסי החברה.

 
או על דיבידנד בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקת  .134

הקשורים בכך לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות  םחלוקת מניות הטבה, ועל כל הענייני
 פן תשלומו וכיוצ"ב.לדיבידנד מועד תשלומו, או

 

 
 שיהיו מעת לעת.חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופים להוראות תקנון הבורסה כפי   8
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בית יהחברה לא תשלם דיבידנד במזומן אלא מתוך רווחי החברה. כמו כן, לא תשלם החברה ר .135
 או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כל זכות הנאה אחרת בגין מניותיה.

 
, בלערך הנקודיבידנד ומניות הטבה ישולמו או יחולקו, לפי הענין, לבעלי המניות באופן יחסי  .136

 .בלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהןממניותיהם של 
 

כל עוד לא יקבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הניתנים להמרה במניות,  .137
או המקנים זכות לרכישת מניות, מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במועד כלשהו תזכינה את 

להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע את הזכות  מחזיקיהן
לקבלתם הינו התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות במלואן, לפי 

 הענין או לאחר תאריך זה.
 

לשם מתן תוקף לכל החלטה, לעניין חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, יוכל הדירקטוריון לסדר  .138
קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות כל 

 שתשלוםחלקיות ויוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים ויוכל להחליט 
 1 -במזומן ייעשה לבעלי מניות על יסוד הערך שיקבע כנ"ל, או שחלקים אשר ערכם פחות מ

לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והוא יכול להפקיד כל ש"ח לא יילקחו בחשבון, כדי 
מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים נגד בטחונות כאלה, עבור אנשים הזכאים 
לדיבידנד או למניות הטבה, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקום שיהיה דרוש הדבר, יסודר 

למנות אדם שיחתום על קטוריון יוכל לחוק החברות, והדיר 291מסמך כראוי בהתאם לסעיף 
 חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה ומינוי זה יהיה בעל תוקף. 

 
 סכומיםהדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או זכויות הנאה אחרות, את כל אותם  .139

האחרות, חייב שבעל מניה, שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות ההנאה 
 9לחברה, בגין אותה מניה, בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע.

 
הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות, בגין מניה  .140

לחברה יש שעבוד ולהשתמש בכל סכום כאמור או בתמורה שתתקבל ממכירת כל  שלגביה
סילוק החובות או ההתחייבויות שבגינן יש לחברה מניות הטבה או זכות הנאה אחרת ל

 10שעבוד.
 

הדירקטוריון רשאי להחליט בכל עת, כי כל חלק מהסכומים העומדים אותה שעה לזכות  )א( .141
 יהוונוהחברה של קרן הון כלשהי, או הנמצאים בידי החברה כרווחים הניתנים לחלוקה, 

המניות הזכאים לכך ולפי היחס לו ה בין בעלי ז ןוישוחררו לחלוקה בכפוף ובהתאם לתקנו
הם זכאים לפי תקנון זה, בתנאי שאלה לא ישולמו במזומן אלא ישמשו לפרעון המלא, אם 
לפי ערכן הנקוב ואם בתוספת פרמיה, של מניות החברה או של ניירות ערך אחרים שיחולקו 

 במלואן.בין אותם בעלי מניות ביחס האמור בתור מניות או ניירות ערך אחרים שנפרעו 
 

הדירקטוריון רשאי להחליט כי מניות הטבה תהיינה מאותו סוג המקנה למחזיקים  )ב( 
במניות או לזכאים להן את הזכות להשתתף בחלוקת מניות ההטבה, או להחליט כי 
מניות ההטבה תהיינה מסוג אחד שיחולק לכל מחזיקי המניות או לזכאים למניות 

המקנה למחזיק בה או לזכאי לה כאמור את הזכות כאמור בלי להתחשב בסוג המניה 
 11 להשתתף בחלוקה.

 
בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של היוון רווחים או קרנות במועד בו יהיו  .142

במחזור ניירות ערך של החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות של החברה 
)זכויות ההמרה או אופציה כאמור יקראו להלן: או אופציות לרכוש מניות של החברה 

"( והמחזיקים בזכויות זכאים על פי תנאי הנפקת הזכויות להתאמה בגין חלוקת הזכויות"
 מניות הטבה בדרך של קבלת מניות הטבה במועד ניצול הזכויות אזי יחולו ההוראות הבאות:

 
הקרן טבה בעתיד )להלן: "הדירקטוריון יעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות ה (1)

"( סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל הזכויות המיוחדת
או לחלקן היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני 

 
 .לא יחולסעיף זה כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה יצוין כי   9
 .לא יחולסעיף זה כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה יצוין כי   10
 לעיל. 11ראו הערת שוליים   11
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התאריך הקובע את הזכות לקבל מניות הטבה ובמקרה של חלוקה נוספת של מניות 
, כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של הז סעיףוהגת החברה לפי הטבה שלגביה נ

 מניות הטבה.
 
בעליהן באותם  ידי-עלהחברה עקב ניצול הזכאות  ידי-עלבמקרה של הקצאת מניות  (2)

המקרים בהם ביצע הדירקטוריון העברה לקרן מיוחדת בגין זכויות אלו עפ"י סעיף קטן 
מניות כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב  ( לעיל, יקצה הדירקטוריון לבעל1)

ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה 
היוון סכום מתאים מתוך  ידי-עללסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיהם, וזאת 

 הקרן המיוחדת.
 
יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחדת  (3)

לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר 
מהקרן המיוחדת כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות 
האמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום ששוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו 

 העברתו לקרן המיוחדת. אלמלא
 

לשם ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת מניות או אגרות חוב בדרך של היוון רווחים כאמור לעיל  .143
רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקה ולנקוט בכל 

 הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על אותו קושי, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 

טוריון רשאי, כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, למנות נאמנים או קרואי שם עבור מחזיקי הדירק .144
שטרי מניה אשר משך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, 
מניות או זכויות הנאה אחרות, וכן עבור אותם מחזיקי מניות רשומות על שם אשר לא הודיעו 

י כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או זכויות הנאה לחברה על שינו
אחרות משך תקופה כאמור לעיל. קרואי שם או נאמנים אלה ימונו לשם מימוש, גבייה או 
קבלה של דיבידנדים, מניות  וזכויות כאמור, לחתום על מניות שטרם הוצאו המוצעות לבעלי 

ר או להמחות את המניות בגינן הם מונו או להצביע מכחן המניות, אך לא יהיו רשאים להעבי
או להעביר או להמחות זכויות שהם מחזיקים כאמור. בכל תנאי נאמנות או מנוי קרואי שם 

החברה שלפי דרישה ראשונה מאת מחזיק מניה שבגינה מכהנים הנאמנים או  ידי-עליותנה 
ר לאותו מחזיק מניה או למי קרואי השם, יהיו חייבים הנאמנים או קרואי השם להחזי

שהחברה תורה את המניה הנדונה ואת כל אותן הזכויות המוחזקות בידיהם עבורו )הכל לפי 
קרואי שם או נאמנים אלה וכל הסכם בין הדירקטוריון  ידי-עלהענין(. כל פעולה וסידור שיעשו 

 וקרואי שם או נאמנים אלה יהיו בני תוקף ויחייבו את כל הנוגעים בדבר.
 

הדירקטוריון רשאי לקבוע מדי פעם בפעם את אופן תשלום הדיבידנדים או חלוקת מניות  .145
ההטבה  וכל זכויות אחרות והסדורים הקשורים בקשר לכך הן למחזיקי מניות רשומות על שם 
והן לגבי מחזיקי שטרי מניות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לשלם כל 

דואר לכתובתו של מחזיק המניות  ידי-עלמשלוח שיק  ידי-עלפים בגין מניות דיבידנדים או כס
כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות של החברה. כל משלוח של שיק כאמור ייעשה על 

 סיכונו של בעל המניות.
 

באותם מקרים בהם יקבע הדירקטוריון תשלום דיבידנד, חלוקת מניות או מתן כל זכויות 
מתן זכות לחתימה על מניות שטרם הוצאו והמוצעות למחזיקי מניות, כנגד הנאה אחרות או 

מסירת תלוש מתאים המחובר לתעודת מניה כל שהיא, יהווה אותו תשלום, חלוקה או מתן 
זכות החתימה נגד תלוש מתאים למחזיק אותו התלוש, הפטר חוב לחברה בכל הנוגע לאותה 

שלום, החלוקה או מתן זכות החתימה, כפי הפעולה כלפי כל אדם הטוען זכות לאותם הת
 המקרה.

 
אם כמה אנשים רשומים כבעלים שותפים למניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף  .א145

 בעד כל דיבידנד, מניה או כספים אחרים או זכויות הנאה שניתנו בגין המניה.
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 12פדיוןבני  ניירות ערך
 

החברה רשאית, כפי שתחליט מעת לעת, ובכפוף להוראות חוק החברות, להנפיק ניירות ערך  .146
 ."(פדיון בני ערך ניירות)להלן: "הניתנים לפדיון 

 
הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות  .147

ו/או זכות לדיבידנד או מניות הטבה של החברה  זכות השתתפות ברווחיםאו /זכויות הצבעה ו
 .ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה

 
החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות שיקבעו  .148

 בהחלטת הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 

 ת החתימההחותמת וסמכו
 

 ידאג שכל חותמת כזו תשמר במשמרת בטוחה.ו, של החברהחותמת את הקבע י הדירקטוריון .149
 

הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם, בין לבדו ובין יחד עם אדם אחר, אף אם אינו דירקטור  .150
בחברה, לפעול ולחתום בשם החברה. פעולותיו וחתימתו של כל אדם כזה תחייבנה את החברה, 

 עוד הוא פעל וחתם בגדר סמכותו, והכל בכפוף להוראות כל דין.כל 
 

 זכויות בפירוק 
 

יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי בפירוק החברה  .151
, יחסית לסכומים שנפרעו )אם יש כאלו( המניות, בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות

 כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק.או שנחשבים 
 

 פטור, שיפוי וביטוח
 

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה  .152
 או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

 
נושא משרה בה בשל חבות יעבד לשפות בד, החברה תהיה רשאית כל דיןבכפוף להוראות  )א( .153

 דעקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחאו שהוציא או הוצאה שהוטלה עליו 
 מאלה:

לרבות פסק דין שניתן  ,פי פסק דין-חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על (1)
 בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב  (2)
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 

כספית כחלופה  הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות
להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית 
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר 

 -לעיצום כספי; בפסקה זו
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות 

 א( לחוק החברות.1)א()260פלילי" כמשמעם בסעיף  כספית כחלופה להליך
שהוציא נושא משרה או  ,הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין (3)

שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם 
שאינה בו הורשע בעבירה שאו באישום פלילי  ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,אחר

 דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 
()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  (4)

לחוק ניירות ערך,  1או ט' 4, ח'3שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'
כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק 

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. ,ותהחבר

 
בני פדיון אלא באישור הבורסה מובהר כי כל עוד החברה הינה חברה ציבורית החברה לא תוכל להנפיק ניירות ערך   12

 להנפקת ניירות הערך האמורים.
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-ח"תשמ, העסקיים ההגבלים חוק לפי הליךל בקשר משרה נושא שהוציא הוצאות (5)
 טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות לרבות, בעניינו שהתנהל 1988
 .דין עורך

 
לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, רשאית החברה בכפוף להוראות כל דין,  )ב( 

 "(:לשיפוי התחייבותבכל אחד מאלה )להלן: "
( לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים 1כמפורט בסעיף קטן )א() (1)

ההתחייבות שלדעת הדירקטורים צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 
לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות 
העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור 
פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר 

 ין.הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העני
 ( לעיל.4)א()153( עד 2)א()153כמפורט בסעיפים  (2)

 
בכל מקרה, סכום השיפוי המצטבר שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת  . א153

הביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה( לכל נושאי המשרה בחברה על פי 
מההון  25%-סכום השווה ל ליון דולר ארה"ב אוימ 3כתבי השיפוי שיוצאו להם, לא יעלה על 

 30.9.2017וכר בדוחות הכספיים של החברה ליום בנטרול קרן הון שתהעצמי של החברה 
לחברה והנפקת מניות ואגרות חוב בחזקת תמר ובחזקת דלית כתוצאה מהעברת הזכויות 

, פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל-על לציבור,
 . הגבוה מביניהם

 
להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, , רשאית החברה כל דיןבכפוף להוראות  .154

 בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; (1)
הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד  (2)

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;סביר להניח 
 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. (3)
()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  (4)

כפי לחוק ניירות ערך,  1או ט' 4, ח'3שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'
 ,ן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברותשיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימ

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
 1988-ח"תשמ, העסקיים ההגבלים חוק לפי הליךל בקשר משרה נושא שהוציא הוצאות (5)

 .דין עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות לרבות, בעניינו שהתנהל
 הודעות

 
משלוח  ידי-עלמסירה אישית או  ידי-עלהחברה רשאית למסור הודעה לכל בעל מניה בחברה  .155

ההודעה בדואר מבויל כדין הממוען לבעל המניה לפי מענו הרשום במרשם בעלי המניות, או אם 
 אין מען רשום כזה, לפי המען שנמסר על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו.

 
הרשום נמצא מחוץ לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב לחברה על בעל מניה אשר מענו  .156

מען בישראל, ואותה כתובת תחשב כמענו הרשום במרשם בעלי המניות. לא יהיה בעל מניה 
 זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.

 
י ישראל, אם אין לבעל מניה מען רשום בישראל ולא המציא לחברה מען למתן הודעות בתחומ .157

 הרי הודעה המופנית אליו שתופקד במשרד תחשב כאילו ניתנה לו כראוי.
 

הודעה שתפורסם בעיתון יומי אחד לפחות  ידי-עלהחברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות  .158
המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית. תאריך הפרסום ייחשב לתאריך בו נתקבלה 

 בעלי המניות, אלא אם כן צוין בתקנון זה במפורש אחרת. ידי-עלההודעה 
 

כל ההודעות לגבי מניות, בהן מחזיקים אנשים במשותף, תימסרנה לאותו אדם ששמו רשום  .159
ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותן מניות והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה מספקת 

 לכל בעלי המניות האלה.
 

כל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה בזמן בו היה מכתב רגיל  נמסר  .160
הדואר. כדי להוכיח מסירה כזו די להוכיח שהמכתב, המעטפה או  ידי-עלבדרך הרגילה 

יפה שהכילה את ההודעה נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד דואר. תעודה העט
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המזכיר או מנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב המכיל את ההודעה  ידי-עלבכתב חתומה 
 נשא את הכתובת ונמסר לדואר כאמור, תשמש חזקה חלוטה למסירה.

 
באופן אחר כלשהו, יהיה קשור בכל נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכח החוק, העברה או  .161

הודעה בגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם בעלי המניות, לאדם ממנו 
 נובעת זכותו למניה.

 
כל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל בעל מניה או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם  .162

ינה אם ידעה החברה על פטירתו ואין נפקא מ -לתקנון זה, הרי למרות שאותו בעל מניה נפטר 
יראום כאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל המניות הרשומות על שמו בין אם היו  -או לא 

אותו בעל מניה בנפרד או במשותף עם אנשים אחרים, עד אשר אדם אחר  ידי-עלמוחזקות 
ספיקה ירשם במקומו בתורת בעל או הבעל המשותף בהן, ומסירה כאמור תיחשב, כמסירה מ

של ההודעה או המסמך לנציגו האישי, ולכל האנשים, אם יהיו, המעונינים במשותף אתו באותן 
 המניות.
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של החברה לתקופה שסיומה בתום  יםהמבקרהחשבון  ילרוא וןחשב רואי, גבאי את קסירר
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ת ראו פרק ד' לדוח לתקנות הדוחו 26לתקנה בהתאם  גב' סיגליה חפץדות לפרטים או
 ההפניה. דרך ת על ם בזא, אשר הפרטים המופיעים בו מובאי2018לשנת תי התקופ

 ' ב כנספחפת צור, מתלחוק החברו 241 -ב ו224דרש בסעיף , כנסיגליה חפץ' בגת הצהר
 .אסיפהזימון ה חלדו



גב' סיגליה חפץ של  שחדמ הנויימאת לאשר ""(: 3החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"
 יפה השנתית הבאה של החברה."מה בתום האסלתקופה שסיובחברה  כדירקטורית

 כדירקטורית בחברה נןרו נחמה גב'השל מחדש וי מינ 3.4

אסיפה ומה בתום הקופה שסיה לתבחברכדירקטורית  של הגב' נחמה רונן מינוי מחדש
  השנתית הבאה של החברה.

וח לד ד' ו פרקדוחות ראלתקנות ה 26נה בהתאם לתקה רונן לפרטים אודות גב' נחמ
 יה. ההפנל דרך ים בזאת ע, אשר הפרטים המופיעים בו מובא2018 לשנתהתקופתי 

לדוח  'ג כנספח ורפת, מצלחוק החברות 124 -ב ו224הצהרת גב' נחמה רונן, כנדרש בסעיף 
 . אסיפהזימון ה

רונן  של גב' נחמה מחדש הינומיאת ר "לאש: ("4החלטה מס' סח ההחלטה המוצעת )"ונ
 "בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. ומהשסיפה לתקו ית בחברהכדירקטור

 כדירקטור בחברה עיניברהם מר אשל דש י מחמינו 3.5

בתום האסיפה ומה שסי קטור בחברה לתקופהכדירי של מר אברהם עינ מינוי מחדש
  אה של החברה.השנתית הב

לדוח לתקנות הדוחות ראו פרק ד'  26תאם לתקנה הב עיני אברהםמר ות ם אודלפרטי
 יה. פנההם בזאת על דרך , אשר הפרטים המופיעים בו מובאי2018 לשנתהתקופתי 

 'ד כנספח, מצורפת לחוק החברות 241 -ב ו224כנדרש בסעיף עיני, אברהם מר הצהרת 
 . זימון האסיפהוח לד

 ם עיניאברהמר של  מחדש ווימינאת  "לאשר :"(5' מס הלטהח)" ה המוצעתנוסח ההחלט
 אה של החברה."ומה בתום האסיפה השנתית הבכדירקטור בחברה לתקופה שסי

ור תנאי ואישבחברה קטור דירכ"( מר מאיר)להלן: "מאיר של מר איתן מחדש נויו ימ 3.6
 כהונתו והעסקתו

לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית בחברה דירקטור כ ירמאשל מר מחדש מינויו 
לתנאי הכהונה של יתר יהיו זהים ור טקירכד הונתותנאי כ יכשור ואי ההחבר אה שלהב

 31.12.2019ועד ליום  פה הכלליתידי האסי-על ד מינויוועממ החל הדירקטורים בחברה
ריון תו כיו"ר דירקטונלתנאי כהו שרבאמאיר עם מר התקשרות החברה בהסכם , וכן )כולל(

 . לדוח זימון האסיפה 3.3סעיף בה הרחבט בכמפור 1.1.2020החל מיום  פעיל

מיום יידי דוח מו דוחות ראלתקנות ה 26נה בהתאם לתקמר מאיר ת לפרטים אודו
, (2019-01-077004 סמכתאמס' א)ל מר מאיר לדירקטור בחברה אודות מינויו ש 3.9.2019

 יה. ההפנדרך מובאים בזאת על  ופיעים בוהפרטים המשר א

זימון וח לד 'ה כנספחרפת , מצולחוק החברותב 224ף בסעי כנדרש, מאירמר הצהרת 
 .האסיפה

מאיר מר של  מחדש ומינויאת לאשר : ""(6מס' ה לטחהלהלן: "המוצעת )נוסח ההחלטה 
ע כי ולקבו ההחבר אה שלומה בתום האסיפה השנתית הבלתקופה שסי חברהבכדירקטור 

 3.3סעיף יהיו כמפורט בבחברה ל כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון פעיונתו והעסקתו הכתנאי 
 ".הפיזימון האסדוח ל

 לתקנון ההתאגדות של החברה 86תיקון סעיף  3.7

( קובע כי "לתקנון 86סעיף לתקנון ההתאגדות של החברה )להלן: " 86סעיף , זהנכון למועד 
 (. 8לא יעלה על שמונה )( ו6ם בחברה לא יפחת משישה )פר הדירקטורימס



יפחת  רים בחברה לאמספר הדירקטובו כי בע קיישבאופן קנון תל 86סעיף מוצע לתקן את 
 .(7) ולא יעלה על שבעה( 5)מחמישה 

 ספח ו' נכמצורף לתקנון  86סעיף תקנון ההתאגדות של החברה הכולל את תיקון נוסח 
 . זימון האסיפה לדו"ח

ת ההתאגדותקנון ל 86סעיף לתקן את : ""(7לטה מס' חהנוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "
 :הבא 86יבוא סעיף בו הוא יימחק ובמקומו  באופןברה של הח

 "מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שבעה. .86"
 

  .לעיל תיעשה בנפרד ורטכמפ דירקטור ינוימעל ה י כל החלטגבהצבעה ל

 ות:נוסחים המלאים של ההחלטות המוצעהמקום והשעות שניתן לעיין בהם ב .4

אסיפה באתר ההפצה של המגנ"א י שפרסמה החברה בדבר כינוס הבדו"ח המיידניתן לעיין 

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

עבודה בשעות ה , הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה בוכן במסמכים הנוגעים להחלטה 

ללית וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכ ,(074-7044760טל': ם טלפוני מראש )מקובלות ובתאוה

 היום. לאישור ההחלטות שעל סדר 

 שעל סדר היום: יםבאסיפה בנושא ותטההחלהדרוש לקבלת  הרוב .5

של הנוכחים  רוב רגילום הינו הרוב הדרוש לצורך אישור כל ההחלטות המצויות על סדר הי

 ים להצביע באסיפה.והזכא

 :ציון זיקה של בעל מניה .6

י של נלק השירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחבכשל בעלי עניין, נושאי משרה ופן ההצבעה ין אלעני

 כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. 

 :ההצבעה כתב תוקף .7

 הבאים: ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים לכתב

מערכת  ר בעלות באמצעותלהלן או אישו 13כאמור בסעיף  בעלות אישור - 1וםרש לא מניות בעל

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

 "(. ההצבעה האלקטרונית

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

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

 . 09:00שעה עד ה ,2019בנובמבר  7 :קרי, האסיפה

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

 . 11:00ה עד השע, 2019בנובמבר  7קרי: , האסיפה

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

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

 . ישומיםלר ברהח
 .החברה בספרי רשוםה מניות בעל   2



 : הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

בעל מניות לא רשום  .האסיפה כינוס מועד לפני שעות 6 תינעל אלקטרוניתה הצבעהה מערכת

 .מועד נעילת המערכת כאמורהאלקטרונית וזאת עד להצביע באמצעות מערכת ההצבעה  רשאי

 .זימון האסיפהח לדו 4.6 ים ראו סעיףלפרטים נוספ

  :העמדה והודעות ההצבעה כתבי רתלמסי החברה מען .9

 ., הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה 

  :תעמדה לחברה על ידי בעלי המניו הודעותהאחרון להמצאת  המועד .10

 .2019באוקטובר  28 ליום עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

  :להודעות העמדהיון מצאת תגובת הדירקטורהמועד האחרון לה .11

 . 2019מבר בנוב 2 היינו עד ליום, האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

 ה והודעות העמדה: כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבע .12

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

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

 אישורי בעלות .13

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

וח בדואר, סה או במשלות בסניף של חבר הבור"( את אישור הבעלרסההבו חברמניות )" בעל אותו

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

ברה באמצעות מערכת ההצבעה רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לח

 האלקטרונית.

 עיון בכתבי הצבעה .14

סח כתב ההצבעה ישורית לנואלקטרוני בלא תמורה קום זכאי לקבל בדואר בעל מניות לא רש

שבאמצעותו הוא מחזיק את  ות העמדה )אם תהיינה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסהוהודע

אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או  הואהודיע לחבר הבורסה כי  הוא, אלא אם כן מניותיו

י ההצבעה בעל מניות לענין כתב תמורת תשלום; הודעת שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר

 חול גם לענין קבלת הודעות העמדה.ת

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

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

בעצמו או , זכאי "(יטהבעל שלת )"החברו לחוק 268בסעיף  ליטה בחברה כהגדרתובידי בעל הש

 99 מצוין בסעיף ס האסיפה במשרדה של החברה )שמענהובאמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינ

באמצעות מערכת וברישומי ההצבעה  לעיין בכתבי ההצבעההעבודה המקובלות,  לעיל(, בשעות

לתקנות החברות )הצבעה בכתב  10ורט בתקנה כמפלחברה, ה האלקטרונית שהגיעו ההצבע

 .2005-והודעות עמדה(, התשס"ו

 3,955,752 -( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ5%המניות המהווה חמישה אחוזים )כמות 

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

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


 אסיפהויים בסדר היום של השינ .15

ה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר ום כתב הצבעלאחר מועד פרס

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

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

 .ההפצה

רסם באתר ובעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפככל שיידרש כתב הצבעה מתוקן, 

ום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים ההפצה בד בבד עם פרס

ברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית ב לתקנות הח5בתקנה 

 .2000-התש"ס ת נושא לסדר היום(,פוהוס

 

 .זה הצבעה כתב של השני בחלקו היום סדר שעל הנושא לגבי הצבעתו אופן את יציין יותמנ 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 פיתוח11גלי הפלדה רח' גל(: ההצבעה כתבי ומשלוחרה )למסירה בהח מען

 515334662: ' החברהמס

 15:00 שעהב ,2019, מברבנוב 7, 'ה יום: האסיפה מועד

 ומיוחדת שנתיתכללית  אסיפה: האסיפה סוג

 מסחר בבורסה, בתום יום ה2019בר באוקטו 7 :עהקוב המועד

 

     פרטי  בעל המניות

 ____________________  - מניותהשם בעל  .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

 ______________________ - ידגמס' תא 

 _________________  - אגדותמדינת ההת 

 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 קיע מוסדימש

קעות משותפות הל קרן להש, וכן מנ2009-, תשס"טנהלת באסיפה כללית(מ)השתתפות חברה 

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

  "1968-ירות ערך, תשכ"ח)ד( לחוק ני37דרתו בסעיף " כהגנושא משרה בכירה. 

   .אינני אחד מהנ"ל 

 



 ההצבעה אופן

 3ההצבעה אופן היום סדר שעל הנושא

 נמנע נגד בעד 

ורר גבאי את קסירר, רואי של קוסט פ מינוי מחדש - 1ה מס' החלט

לתקופה שסיומה  קרים של החברה( לרואי החשבון המבEYחשבון )

בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה 

 לקבוע את שכרם.

   

רקטור ילאשר את מינויו מחדש של מר רן אפרתי כד - 2החלטה מס' 

 ה של החברה.השנתית הבאשסיומה בתום האסיפה  בחברה לתקופה

   

לאשר את מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ  - 3החלטה מס' 

ום האסיפה השנתית הבאה של כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בת

 החברה.

   

כדירקטורית נחמה רונן לאשר את מינויה מחדש של גב'  - 4החלטה מס' 

 ום האסיפה השנתית הבאה של החברה.בחברה לתקופה שסיומה בת

   

לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור  - 5 4החלטה מס' 

 ברה.פה השנתית הבאה של החה שסיומה בתום האסיפבחברה לתקו

   

לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר כדירקטור  - 6 5חלטה מס' ה

בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה 

רקטור וכיו"ר דירקטוריון פעיל קתו כדיולקבוע כי תנאי כהונתו והעס

 האסיפה זימון לדוח 3.3בחברה יהיו כמפורט בסעיף 

   

ההתאגדות של החברה  לתקנון 86 לתקן את סעיף  – 7 6ס' מ החלטה

 מספר .86" :הבא 86באופן בו הוא יימחק ובמקומו יבוא סעיף 

 "הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שבעה.

   

 

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

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

 . רוניתלמעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקט

 הות/דרכון/תעודת התאגדות. הזבצירוף צילום תעודת  רקתקף  זה כתב הצבעה  -ברה מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הח  לילבע

 : ( שרלוונטי)ככל  זיקה ברבד פרטים

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                       תאריך: ____________

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  3



 ' אנספח 
 2019בספטמבר,  19תאריך: 

 
 

                  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

 השכלה מוסד לימודים
 (LLBתואר ראשון במשפטים ) העברית בירושליםהאוניברסיטה 
העברית בשיתוף אוניברסיטת  האוניברסיטה

 ג'ורג'טאון, וושינגטון
 (LLMתואר שני במשפטים )

 

  :ניסיון מקצועי

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

רמי לוי שיווק השקמה  מנכ"ל
 בע"מתקשורת 

 היום-2017

יועץ משפטי ואחראי על קשרי 
 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-ו)א( 53ד, 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 בותיה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסי

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

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(

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

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

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

, 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

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .6

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

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

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

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

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה  .7

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

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

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

 דעה. תפקע במועד מתן ההו ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

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

 .מומחיות חשבונאית ופיננסית

 ה/בלתי תלוי ית/בעת אישור כהונתי כדירקטור על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  ידוע לי כי .9

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 אפרתי ןר

 



 ' בנספח 
 2019 ,בספטמבר 19תאריך: 

 
                  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

 
 השכלה מוסד לימודים

 (BAתואר ראשון בחשבונאות ) אוניברסיטת תל אביב
 (BAתואר ראשון בכלכלה ) אוניברסיטת תל אביב

 
  :ניסיון מקצועי

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

(20XX – 20XX) 
 2016-היום מסופי מטען וניטול בע"מ ממן דירקטורית
 2013-היום כלל תעשיות בע"מ דירקטורית
 2013-היום א.ק בע"מ גולףקבוצת  דירקטורית
 2012-היום ביוטכנולוגיה בע"מ כלל דירקטורית

 2008-היום  ייעוץ וייזום עסקי
 2013-2015 בע"מ מפעלי נייר חדרה דירקטורית
 2013-2016 בע"מ מנועי בית שמש 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 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(
 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
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  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 ששי 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

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .6
על בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור ב

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

סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בבסוגיות חשבונאיות וכן  ה/הנני בקיא .א

בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת  פושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפטהחי

  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

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה  .7
 ית/המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור

 
 .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



3 

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

בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי 
 תפקע במועד מתן ההודעה.  ה/בלתי תלוי ית/כדירקטור

יון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטור .8
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.

ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה  .9
בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים 

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 סיגליה חפץ

 



 'גנספח 
 2019בספטמבר,  19תאריך: 

 
 

                  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/מיטב הבנתי הנני סבורולפי  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

 
 השכלה מוסד לימודים

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

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 דירקטוריוןיו"ר 

 היום-2019 עמל סיעודית דירקטורית מייעצת
יועצת לפרוייקטים בתחום הגנת 

 הסביבה
 היום-2019 

 2016-2019 איי.די.או. גרופ בע"מ דירקטורית
 2005-2019 תאגיד המחזור אל"ה רמת גן יו"ר דירקטוריון

 2010-2015 הפועלים בע"מבנק  דירקטורית
 2007-2016 שח"ל שירותי רפואה דירקטורית

 

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

-התשכ"חלחוק ניירות ערך,  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  לא הורשעתי בפסק דיןעבירות 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/כדירקטורלשמש 

כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( . 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, 2לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטהלא ימונה  )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

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

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

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

 ת ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.איגרות חוב, אם הוא עובד של רשו
, 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

 
 .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



באופן מיידי וללא  , איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאיבדיןכקבוע  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  ידוע לי כי .7

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

 .1970-יים(, התש"לתקופתיים ומייד

 

 בכבוד רב,

 

 נחמה רונן

 



 ' דנספח 
 

 2019בספטמבר,  19תאריך: 
 
 

                  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, 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

 השכלה מוסד לימודים
 תואר ראשון בחינוך והסטוריה ועסקיםהמרכז האקדמי למשפט 

  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 
ניהול ויעוץ כגון קבוצת אלון 

 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  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים לא הורשעתי בפסק דין  .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 דיןבתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.  עבירות מנהלים  

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
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לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( לא כן הריני . 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/ל, אינני פסוה/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

  1שע שנים רצופות.בחברה מעל ת 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

כמשמעות המונח מומחיות חשבונאית ופיננסית  ת/בזאת כי הנני בעל ת/ומאשר ה/הריני מצהיר .6

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

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

סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בבסוגיות חשבונאיות וכן  ה/הנני בקיא .א

בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת  פושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפטהחי

  בע"מ. תמר פטרוליום

 
 .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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 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

ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי ת בזאת בפני החברה כי במידה /הנני מצהיר/ה ומתחייב .7

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

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

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

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

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

 .מומחיות חשבונאית ופיננסית

 ה/בלתי תלוי ית/בעת אישור כהונתי כדירקטור על האמור בהצהרתי זו תסתמךהחברה  ידוע לי כי .9

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב,

 

 עיני רהםאב

 



 ' הנספח 
 2019אוגוסט  29תאריך: 

 

 לכבוד
 תמר פטרוליום בע"מ

 

 א.ג.נ,

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

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

, מצהיר/ה בזאת כי 050910926, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה איתן מאיראני החתום/ה מטה, 

"( החברהבע"מ )להלן: " תמר פטרוליוםבחברת למינוי כדירקטור/ית מתקיימים בי התנאים המתאימים 

 כדלקמן:

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

השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין בחברה, בשים לב, בין 

 לעשות כן.

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

 

 :השכלה

 השכלה יםמוסד לימוד שנים
 )היסטוריה של המזה"ת(  .B.A  אונ'  חיפה 1977-1980
אונ' חיפה במסגרת המכללה  1988-1990

 לאומי של צה"ללביטחון 
M.A.  )מדע המדינה( 

   
 

  :ניסיון מקצועי

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

  1991-1993 צה"ל –מפקדת קצין חינוך ראשי  חינוך )אלוף משנה(   תראש מחלק
)תפקיד אחרון במסגרת שירות 

 קבע(
מנהל משנה למנכ"ל ומנהל 

 התשתיות
 1994-2003 עיריית ירושלים

 2003-2007 עיריית ירושלים מנכ"ל 
 2007-2018 דליה אנרגיות כוח בע"מ מנכ"ל
 

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

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

מרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חו

כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק 

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

כשיר לפעולות  ה/דין שאינו ת/נני פסול, איה/בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגירכדירקטור/ית 

 רגל. ת/משפטיות ולא הוכרזתי כפושט
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אמצעי אכיפה כאמור, הנני  יאם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה על

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

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

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

בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר 

מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן השינוי או אי התקיימות התנאי באופן 

 ההודעה.

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

הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970-התש"ל

 

 

 בכבוד רב,

 

 איתן מאיר

 


