
1 
 

 יום בע"מלתמר פטרו

 )"החברה"(

 2020, במאי 7

 

 לכבוד
 רשות ניירות ערך
 22רח' כנפי נשרים 
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  לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
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 א.ג.נ.,

 

 של בעלי המניות של החברהמיוחדת כינוס אסיפה כללית בדבר דוח מיידי  הנדון:

 
תקנות ניירות ערך "(, חוק החברות)להלן: " 1999-שנ"טתהחברות, ה וקח תלהוראובהתאם 

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

, 2000-תש"סהום(, ר היומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסד

 החברהשל מניות השל בעלי  מיוחדתסיפה כללית ס אוניכ על החברה להודיעבזאת מתכבדת 

 כדלקמן: (,"האסיפה")להלן: 

 

 מקום האסיפה ומועדה .1

רח' גלגלי הפלדה משרדי החברה בב, 15:00, בשעה 2020ביוני  11, 'התתקיים ביום האסיפה 

בעניין  2020במרץ  16בהתאם לעמדת סגל רשות נירות ערך מיום  ., הרצליה פיתוח11

ת המגבלות למניע התקשורת בתקופת לליות באמצעיפות כיקטוריון ואסת דירובישהול י"ני

הצורך בקיום  התפשטות נגיף הקורונה", בסמוך למועד קיום האסיפה תבחן החברה את

האסיפה באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיסית בהתאם להוראות העדכניות באותו מועד. 

 .ודעה בנושאברה החה םתפרס צעי תקשורתקיום האסיפה באמ ככל שיידרש

 

 עותההחלטות המוצו באסיפהסדר היום  .2

 במדיניות התגמול של החברה ביטוח נושאי משרה ודירקטוריםלסעיף תיקונים  2.1

וטחים בפוליסת מבלרבות הדירקטורים בחברה נושאי המשרה  הדוח,נכון למועד 

 הסיולהפ" )להלן: 11.6.2020שהינה בתוקף עד ליום ת נושאי משרה שוטפביטוח 

ארה"ב ליון דולר ימ 100של אחריות  גבולבהפוליסה הקיימת הינה  .("יימתקה

ששולמה ע"י החברה עבור השנתית הפרמייה ו הכל לתקופת הביטוח למקרה ובסך

אודות הפוליסה לפרטים נוספים . אלפי דולר 126בסך של נה יה הקיימתהפוליסה 

יום החברה מ לש ףדמיף ה ותשקף להשלמתשקיל)א( 8.4.1עיף סראו יימת קה

ודכנה כפי שע, "(התשקיף)להלן: " (2017-01-056551תא ' אסמכ)מס 4.7.2017

 וחודשה (2018-01-008826 אסמכתא)מס'  30.1.2018דוח מיידי מיום בכמפורט 

 אשר ,(2019-01-049992אסמכתא )מס'  12.6.2019בדוח מיידי מיום כמפורט 

 .ההפניי לש ךדר ים בזאת עלנכללבהם ופיעים מהפרטים ה
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בענף ביטוח נושאי  התביעותריבוי על רקע  ,החברהלהערכת יועצי הביטוח של 

 , ירידה בשווי ניירות הערך של החברה בשנה האחרונההחברה כנגדהמשרה לרבות 

משמעותיים לרעה בשוק ביטוח נושאי משרה באופן כללי ולחברות  ינוייםוכן ש

תונה הכלכלה המשבר הכלכלי בו נ רואל ר,הית פי, ביןיה באופן ספציבסקטור האנרג

חידוש בם ייקשעלולים להיווצר המקומית כתוצאה ממגיפת הקורונה, ית והעולמ

נוגע ב , בין היתר,הפוליסה הקיימת לתנאיזהים הם בתנאיטפת השוהפוליסה 

וכן , כחיתית מהפרמיה הנומשמעותגבוהה , אשר עלולה להיות נתיתהש לפרמיה

הפעילות שקדמה למועד הנקוב דהיינו ילות עבר )פע יןבג יכיסוי ביטוחבנוגע ל

 .בפוליסה השוטפת(

 ןטוריוודירק 5.5.2020ומיום  15.3.2020ועדת התגמול בישיבותיה מיום כן,  לע

 האסיפה שור, בכפוף לאיאישרו 6.5.2020ומיום  18.3.2020יבותיו מיום החברה ביש

 :למוגתה יניותאים במדונים הבתיקה את, הכללית של החברה

פת השוטהביטוח השנתית לפוליסת ביטוח נושאי משרה יית תקרת פרמעדכון  (א)

  .אלפי דולר 500 לסך שאלפי דולר ל 250סך של מ

אחריות נושאי המשרה  לרכוש כיסוי לביטוח איתהחברה תהא רשיו פל ,תיקון (ב)

 תפוליסרכישת מסגרת ( ב1ת: )פי אחת משתי אפשרויול העבר פעילות יןבג

)להלן:  מדיניות התגמולהעומדת בתנאי  טפתאי משרה שוושנ חוטיב

כיסוי מסוג תקופת גילוי ת ת רכישבמסגר (2)או  ;"(פתהפוליסה השוט"

תאריך הרטרואקטיבי שקדמה לבר העפעילות  בגין (RUN OFF) מוארכת

 בדובלנים ש 7 וזאת לתקופת ביטוח של עד ה השוטפת,יסהנקוב בפול

 פרמיית הביטוחרת תקמ 300%תעלה על לא  הז וייסן כבגי לתה הכולשהפרמי

  .להתגמובמדיניות  פתשוטה לפוליסה השנתית

 כי גבול ,מדיניות התגמול( ל)ה12.1.1סעיף קטן סיפא של בהוספת הבהרה  )ג(

 12.1.1ת כאמור בסעיף וליסת הביטוח השוטפל פה שיהאחריות והפרמ

ביטוח ל ולא בלבד השרהמ ינושאים לביטוח יחסמתימול התג למדיניות

 .לפרטים נוספים ראו להלן() החברה

וש פוליסה טוריון לחידבאישור הדירקיבוטל הצורך לפיו  ,תיקוןבנוסף, אושר  )ד(

ת ת התגמול ובהוראניומדיהעומדת בהוראות שוטפת ביטוח נושאי משרה 

, 2000-תש"סה י ענין(,לעם בת עעסקאוות ב)הקל תתקנות החברול 1ב1תקנה 

 .האמורה 1ב1ה ת התגמול בלבד כאמור בתקנועדשור ש אידרקרי: יי

 ניםויקהתאת שר אתלא הכללית האסיפה למען הסר ספק, מובהר כי ככל ש

נכון  יימת בחברההקל , תמשיך לחול מדיניות התגמולמדיניות התגמולהאמורים 

 תביעותשל  כיסויגם כוללת הקיימת וליסה פה כיבהקשר זה יצוין,  .דוחה למועד

בקשר עם ניירות הערך הנסחרים ך שעניינן הפרת חוקי ניירות ער ,החברה כנגד

ים דירקטורשל ה םזכות יטוח לפיהםתגמולי ב סדרי תשלום שלבה בעו קנבבורסה, ו

, חברהקודמת לזכות ה ,פי הפוליסה-פוי מהמבטח עלבלת שישרה לקהמ ו/או נושאי

עניינה תגמול  ניותמדי ואולם, מובהר כי. ל של החברהניות התגמודים למתאבההכל 

ולפיכך המגבלות  ,תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה לרבות ביטוח אחריותם

 הקבועות במדיניות התגמול לעניין הפרמיה והיקף האחריות אינן מתייחסות לביטוח
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ה הינו החלטה עסקית של החברה, שאינה כפופה לדינים החברה, שכן ביטוח החבר

על כן, ההחלטה האם של נושאי משרה.  עסקהה וההחלים על אישור תנאי כהונ

)בין אם במסגרת פוליסת ביטוח נושאי  לרכוש כיסוי ביטוחי לחברה כאמור לעיל

רכישת כיסוי תאפשר ככל שת ,משרה ובין אם במסגרת פוליסת ביטוח נפרדת(

באורגנים המוסמכים  אינה כפופה למדיניות התגמול ותתקבלובאלו תנאים,  ,כאמור

 .ה עסקית אחרתהחלטככל  ,בחברה

ף מצורכאמור לעיל  יםוצעמה ניםקוחר התילא הרבנוסח מדיניות התגמול של הח

 זה. ח לדו 'אנספח כ תאבז

למדיניות  12.1.1סעיף  לתקן את: "("1לטה מס' חה" וצעת )להלן:מהוסח ההחלטה נ

 :קמןכדלל גמולמדיניות הת

תבוא " ובמקומן רוישא וןטוריוהדירק"ם: לימיה הקנתימחשל הסעיף רישא ב (1)

 ".תאשרילה: "המ

ובמקומן תימחקנה " (250מאתיים וחמישים ): "המיליםן )ד( ף קטעיבס (2)

 ."(500)מאות  חמש"המילים:  תבואנה

 ,אתמובהר בזלמען הסר ספק : "המיליםה ווספנתי( )ה קטן סעיףסיפא של ב (3)

יף סעמור בכא פתוטיטוח השת הבוליסל פיה שהאחריות והפרמ גבולכי 

 בדבל המשרה נושאיו םדירקטוריות ריאחלביטוח  מתייחסים לעיל זה 12.1.1

 המשרה נושאי ביטוח פוליסת במסגרת שייעשה ככל, החברה לביטוח ולא

 "..ילכאמור לע טפתהשו

הקיים יסומן  )ז(ן קטוסעיף פורט להלן מכשנוסחו ן )ז( חדש עיף קטווסף סית (4)

 :)ח( טןק יףכסע

אחריות נושאי המשרה  לרכוש כיסוי לביטוח תאירשה תהא ברהח ()ז"

ת יספולדהיינו הפעילות שקדמה למועד הנקוב ב)העבר  לותפעיבגין 

 ות:הבאלפי אחת משתי האפשרויות  (פתביטוח השוטה

תנאי דת בהעומ נושאי משרה שוטפתפוליסת ביטוח מסגרת ב (1)

 ; ("טפתהפוליסה השו" :לן)לה זומדיניות 

 בגין (RUN OFF) גילוי מוארכת ופתוג תקמס ויכיסבמסגרת  (2)

ה ב בפוליסאקטיבי הנקותאריך הרטרודמה לקשהעבר פעילות 

יה שהפרמ נים ובלבדש 7עד  ת ביטוח שלופוזאת לתק השוטפת,

רת הפרמייה תקמ 300%א תעלה על וללת בגין כיסוי זה להכ

 ".יל( לעבס"ק )ד רכאמו פתשוטה לפוליסה יתנתהש

  בחברהני חיצוכדירקטור בר א ענרגיו רמשל  מחדשינוי מ 2.2

מועד סיום : "בסעיף זה לןראשונה )להת הכהונה הפוים תקתסתי 25.6.2020 ביום

  רה.חבב חיצוני "( כדירקטורמר ענבר" )להלן:ר נבגיורא עמר "( של הונהכה

 וניחיצ רורקטכדיענבר מר של  שמחדו מינויאת ציע דירקטוריון החברה החליט לה

 .הונההכסיום  במועדשתחל לוש שנים ש שלפת נוסה לתקופה ברבח

 חאו פרק ד' לדורחות הדו לתקנות 26קנה תלבהתאם ענבר מר ות אודפרטים ל

-2020-01)מס' אסמכתא  30.3.2020יום שפורסם ב 2019 תנשה לחברשל ה התקופתי
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מובאים ו ב יםיערטים המופר הפ, אש"(2019 לשנת יופתהתק חהדו)להלן: " (028765

 יה. פנהה ךל דרע אתבז

 נספחכ פתורצמ, תהחברו וקלח 241 -ו ב224 פיםיבסעדרש , כנרענב רמשל  והצהרת

 ה. לדוח ז 'ב

 ברענמר ענבר בחברה. היינו: ל מר העסקתו שיחול שינוי בתנאי כהונתו ולא י יצוין, כ

ם לוליכומים הקבועים הכסלוה שות הות בישיבוהשתתפל גמווגמול שנתי זכאי ל

ם בדבר גמול ברות )כלליהח תלתקנו שיתשליפת הוסבתוה ייפת השנוסבתה' רגה בד

וטח מב, "(להגמו ותתקנ)להלן: " 2000-"ס, התשני(יצורקטור חצאות לדיוהו

 כתבב קמחזיו, 1רהשל החבי משרה ונושא םרידירקטו אחריות חטוביבפוליסת 

 .2ותירחאמר ופט כתבבוי ושיפות להתחייב

גיורא  רמשל  מינויו מחדשאת ר "לאש: "(2ס' מ הלטהחעת )"צוהמ לטהחהה סחונ

 נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועדפה קולתחברה בחיצוני  טורכדירקענבר 

 ."(25.6.2020 םמיול החם שני שלוש קרייום כהונתו הנוכחית )ס

  בחברהחיצוני ור כדירקטאלון כהן מר של  שדמינוי מח 2.3

מועד סיום : "זה יףסעב )להלן נהאשונה הרכהות הפתסתיים תקו 10.9.2020 וםיב

דירקטוריון  בחברה. חיצוני טורדירק"( ככהן מר)להלן: " אלון כהןמר "( של ההכהונ

בחברה חיצוני כדירקטור  כהןמר ל ש מחדשמינויו החליט להציע את ה החבר

 .הונכההמועד סיום ל בשתחנוספת של שלוש שנים  לתקופה

 או פרק ד' לדוחרת וחהדו נותקתל 26קנה לת תאםהבכהן אודות מר ים פרטל

 יה. ההפנזאת על דרך ובאים בים בו מעיים המופהפרט , אשר2019 תנשל יהתקופת

 'ג נספחכמצורפת , חברותלחוק ה 124 -ו ב224 פיםיבסעדרש , כנכהן מרשל  והצהרת

 ה. לדוח ז

ן כה רמו: ניהי בחברה.כהן של מר  תוסקענתו והוי בתנאי כהושינ יחוליצוין, כי לא 

לים לסכומים הקבועים הכלות השווה וות בישיבשתתפגמול הוי שנת ולגמזכאי ל

וטח בפוליסת מב, ולגמה תלתקנו שיתישלפת הוסבתבתוספת השנייה ו רגה ה'בד

ת התחייבו כתבב קמחזיו, רהשל החבי משרה אם ונושרידירקטו אחריות חטובי

 .3ותיפטור מאחר כתבבוי ופישל

אלון  מרשל  מינויו מחדשאת  "לאשר :"(3מס' החלטה )" עתוצהמה טלחהה סחונ

סיום  נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד לתקופה רהחבבחיצוני  טוררקכדיכהן 

 ."(10.9.2020 םיוהחל מים שלוש שנ קרינתו הנוכחית )כהו

 
  .לעיל 2.1ראו סעיף ה פוליסהלפרטים אודות   1

המופיעים אשר הפרטים  לתשקיף, 4.28. עיףראו סריות אחמ רטותבי פוכ בות לשיפויכתבי התחייאודות  לפרטים  2
 .ל הפנייהרך שבזאת על דם לליכנבו 

 .לעיל 2-ו 1"ש ראו ה םלפרטי  3
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 יוחדתמהאסיפה אודות ה פרטים נוספים .3

 רום הדרושווהק 3.1

חוקי  ח מניןכה נויהיכן אם אלא  לליתפה הכן לפתוח בשום דיון באסייא 3.1.1

שהצביעו על  תעח המנין החוקי בל אלא אם נוכקבתת חלטה לאוכל ה

  ההחלטה.

ני ש ם,באי כחידי -לעה שיהיו נוכחים, בעצמם או עמנין חוקי יתהווה בש 3.1.2

ההצבעה  תוכוייש מזלפחות בשלם ביחד המחזיקי לי מניות לפחותבע

 .יפההאס חתתילפ קבענש ועדמן המה תוך מחצית השעה רבחב

 צא המנין החוקי,ע לאסיפה לא ימן המועד שנקבחצי שעה מכעבור  אם 3.1.3

קרי:  ובאותו מקום, יום בשבוע הבא באותה שעה חה האסיפה לאותודת

כך לבעלי  שתהיה חובה להודיע על מבלי ,15:00בשעה  2020ביוני  18יום 

ע שתקבי כפ שעה אחרת או מקום אחר ואאחר ום ל יכניות, או להמ

 מניות.לי הלבע סרמתידעה שרה בהובהח

ועד עה מן המצי שין חוקי כעבור חצא מנאם באסיפה הנדחית לא ימ 3.1.4

ם האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. תתקיי הקבוע לאסיפה, אזי

ום של שנכללו בסדר הי יםיון אך ורק נושאמדו לדה הנדחית יעפבאסי

 רית.מקוה הפהאסי

 וםהי דרס שעל ותהנדרש לאישור ההחלט רובה 3.2

 א267ם לסעיף הוא רוב בהתאשעל סדר היום,  1מס'  ההחלט לקבלת ושב הדרהרו

ההחלטה ברוב רגיל, ובלבד  ר אתלפיו האסיפה הכללית רשאית לאשחברות, וק הלח

 מאלה:  אחדקיים שית

י המניות לעקולות בכלל כללו רוב מין קולות הרוב באסיפה הכללית ימניב ( 1)

, התגמול מדיניותישור בא שייא ענייןבעלי  רה אוחבטה בהשלישאינם בעלי 

בעלי המניות האמורים לא  ת שלמניין כלל הקולוהמשתתפים בהצבעה; ב

 לות הנמנעים. ן קויובאו בחשבו

ה ( לא על1האמורים בפסקת משנה ) יותלי המנמקרב בע דיםהמתנגסך קולות  ( 2)

 כויות ההצבעה בחברה.ז מכלל 2%של  על שיעור

לחוק  )ב(239אם לסעיף הינו רוב בהת 3 -ו 2 ת מס'לטוהח לקבל ושהדר הרוב

בלבד שיתקיים ו מניותידי אסיפת בעלי ה-ני ימונה עלחיצו, לפיו דירקטור החברות

 אחד מאלה:

מכלל ייכללו רוב החברה  מניותת בעל ללייפה הכות הרוב באסן קולבמניי (1)

 רשוי באיין אישי עניעלאו בבחברה שליטה ה ישאינם בעל תמניובעלי ה קולות

, על השליטהבעם אישי שאינו כתוצאה מקשריו ן וי למעט ענייהמינ

האמורים לא  מניותעלי ההצבעה; במניין כלל הקולות של בתפים בהמשת

סעיף  יש לו עניין אישי יחולו הוראותי ש; על מלות הנמנעיםון קויובאו בחשב

 בשינויים המחויבים; ,לחוק החברות 276

לא עלה על בס"ק )א( יל יות כאמור לעי המנלבעמקרב נגדים ת המתלוך קוס (2)

 . חברהההצבעה ביות מכלל זכו 2%של  שיעור
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 אין בחברה בעל שליטה.הדוח  נכון למועדיצוין, כי 

 לותע והוכחת בעהקוב המועד 3.3

ות, רבלחוק הח 182תאם לסעיף הקובע לקביעת הזכות להצביע בה ועדהמ 3.3.1

 2005-תשס"ו, ה(הדדעות עמתב והועה בכצבה)ת החברו לתקנות 3ותקנה 

המועד )להלן: "ה בבורסהמסחר  יוםבתום , 2020במאי  14יום ינו ה

 "(. הקובע

באסיפה  צבעהלצורך הת במניה הוכחת בעלו)ות החברבהתאם לתקנות  3.3.2

 תבורסה מניו מה אצל חברבעל מניה, שלזכותו רשו, 2000-ס, התש"(יתכלל

שם החברה על  תושם המניות במרהרשומ תומניאותן מניות נכללות בין הו

, ימציא ("ת לא רשוםמניו בעללהלן: ")ומים של בנק דיסקונט בע"מ לריש

דבר ב ה,תו המניומה לזכושר אצלו רשסה אהבורלחברה אישור מאת חבר 

 הנ"ל וטופסבמניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות בעלותו 

 הנ"ל. תנוקשבתוספת לת

לחברה ות שלו יועבר הבעל רת שאישולהורו רשאי וםשא רכן, בעל מניות ל 3.3.3

 2מן ב' לפרק ז'עלת לפי סית הפוהאלקטרוני ההצבעה באמצעות מערכת

 .("קטרוניתצבעה האלהה מערכת" הלן:ל)ך לחוק ניירות ער

 אופן ההצבעה 3.4

ו, צמעאי להצביע בל מניות רששעל סדר יום האסיפה, בע ותההחלטלעניין  3.4.1

לחוק  87-89פים יעה לפי סב הצבעכת ותצעמבא ידי בא כוחו או או על

ורשה לכך ידי אדם שה-ד עלרה של תאגילהוראותיו, ובמק ברות וכפוףהח

 ועבררוני שיבעה אלקטכתב הצ עותבאמצ וכןכאמור בתקנון החברה, 

 כת ההצבעה האלקטרונית.לחברה במער

פה ידי מיו-ידי הממנה או על-לעכתב וייחתם כח יהיה ב-כל כתב מינוי לבא 3.4.2

אותה הדרך בה חותם תם יפוי הכח בייח ,דוא תאגיממנה הה ואםח כ

יצורף אליו אישור עו"ד בדבר ים אותו, ומחייבה ל מסמכיםהתאגיד ע

ל הדרישה אית לוותר עה רשהחבר ד.את התאגימים לחייב החותכות סמ

ים לחייב מכסהינם מו מיםחר כי החותלאישור עו"ד אם שוכנעה באופן א

 את התאגיד.

, 11י הפלדה ברחוב גלגלרה החב ידבמשריד ש להפקנוי ימי כתבכל  3.4.3

 10יום  קרי:)ועד האסיפה עות לפני מש 24 -פחות מ לא, הרצליה פיתוח

 2020ביוני  17יום י: קר) חיתסיפה הנדאו הא (15:00בשעה  2020ביוני 

 וי כח.ו יפתעל יסוד או הכח להצביעבה מתכוון מיופה  (15:00בשעה 

 ההצבעכתב  הצבעה באמצעות 3.5

 בעה המצורףאסיפה גם באמצעות כתב ההצת להצביע במניו אי בעלשיהיה רבנוסף, 

 תבהצביע באמצעות כמניות אשר ל ה, תחשב הצבעתו של בעח לדוח זה. לעניין זפכנס

 כאילו נוכח והשתתף באסיפה.  ה,ההצבע

ניין להצביע באמצעות המעו לבעל מניות צבעה, ביחסההצבעה באמצעות כתב הה

 ות שלוח ו/או כתב הצבעהו/או באמצעעצמו סיפה באפותו בלף השתתח צבעהה תבכ



7 
 

סם באתר ור, כפי שפל כתב ההצבעהבאמצעות חלקו השני ש לקטרוני, תיעשהא

 .פצההה

במרשם בעלי  מיםכתב ההצבעה לבעלי המניות הרשות ון להמצאהמועד האחר

 דע ,2020ביוני  11ום יי: רמועד כינוס האסיפה, קפני לשעות ( 6)ש הינו עד ש המניות

כינוס האסיפה,  נישעות לפ( 4)רבע הינו עד א מיםות לא רשועלי מניולב ,09:00השעה 

 .11:00עד השעה , 2020ביוני  11יום קרי: 

( 10)ידי בעל מניות הינו עד עשרה -מדה לחברה עלודעות עהרון להמצאת מועד האחה

את  פרסםת החברה .2020ביוני  1ום י עד פה, קרי:וס האסינפני מועד כיימים ל

 דעת עמדהלאחר קבלתן. הו אוחר מיום עסקים אחדיכאמור לא  עות העמדההוד

ם ימי( 5)ר מחמישה ה אפשר ותוגש לא יאוחרון החבדירקטורי שתכלול את תגובת

 .2020וני בי 6יום לא יאוחר מהאסיפה, קרי:  כינוסני מועד פל

עה בתב ההצנוסח כ מנה אתבל מולק ירות לחברהאי לפנות יששבעל מניות ר

 .(ככל שתינתנה)העמדה  עותדווה

 ית לנוסח כתב ההצבעהדואר אלקטרוני, קישורח, ללא תמורה, בסה ישלרחבר בו

שום שאיננו רות צה, לכל בעל מניההפ באתרמדה )ככל שתינתנה( עה והודעות

ן אם כ, אלא ורסהאותו חבר ב לו רשומות אצאשר מניותיובמרשם בעלי המניות 

ניירות  חשבון יין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבנונו מעיכי א תל המניודיע בעהו

 .הקובע ים ובמועד קודם למועדערך מסו

 מחבר לותבל את אישור הבעי לקמות אצל חבר בורסה, זכאורשמניותיו בעל מניות ש

 אלאו בדואר  חבר הבורסה ליו, בסניף שק את מניותורסה שבאמצעותו הוא מחזיהב

 מראש ןקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתיב, אם דוח בלבדמי משלתמורת ענו מ

 רך מסוים.לחשבון ניירות ע

 כתבמים במרשם בעלי המניות ורשהמניות ה, בלא תמורה, לבעלי החברה תשלח

 ימון זה.ם זהצבעה ביום פרסו

 תהצבעה במערכת האלקטרוני 3.6

סה ר הבורמחב גישהמזהה וקוד קבלת מספר  םהקובע, ע עדהמולאחר  3.6.1

מערכת ביוכל בעל מניות לא רשום להצביע  תוהזדה ךר תהליולאח

  האלקטרונית.

שעות לפני  (6)ו עד שש ערכת האלקטרונית הינהאחרון להצבעה במ ועדהמ 3.6.2

 .09:00ד השעה ע, 2020ביוני  11יום י: , קרהאסיפה מועד

ר כאש רת,הצבעתו המאוח ור, תימנהממדרך אחת כאיות ביותר הצביע בעל מנ 3.7

צבעה החרת ליפה או באמצעות שלוח תיחשב מאואסב בעצמו תל מניושל בע ההצבע

 ב הצבעה.כת באמצעות

 ר היוםהוספת נושא לסד 3.8

 ת מזכויות ההצבעהו( לפח1%, שלו אחוז אחד )ותראו י , אחדבעל מניות 3.8.1

היום של  ל נושא בסדרוריון לכלורשאי לבקש מהדירקט הכללית, באסיפה

( 7שבעה )ד ע לחברה אר תומצאש ,קשההגשת בידי -עלאסיפה הכללית ה
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ובלבד שהנושא , 2020אי במ 14יום עד  י:רפה, קימים לאחר זימון האסי

 לית. באסיפה הכל ים להיות נדוןמתא

 ום מתאיםללו בסדר היי נושא שהתבקש לככא דירקטוריון החברה מצ 3.8.2

 אותום יום מעודכן ותפרסרה סדר בית, תכין החאסיפה הכלללהיות נדון ב

מים אחרי המועד אחרון להמצאת י (7) משבעה רא יאוחההפצה לבאתר 

מאי ב 21ום ילא יאוחר מ קרי: סף על סדר היום,ללת נושא נולהכ הבקשה

שנות את המועד ם מעודכן כדי לר יואין בפרסום סד מובהר, כי. 2020

 האסיפה.  על זימוןה בהודע הקובע כפי שנקבע

הונה עמד לכוהצעת מהאסיפה  ום שלר היבעל מניות לכלול בסד שה שלקב 3.8.3

חות, הדו לתקנות 26בתקנה ל את הפרטים האמורים לו, תככדירקטור

ב לחוק 224כדירקטור לפי סעיף  ד לכהןותצורף אליה הצהרת המועמ

 ות. לחוק החבר 241ף הצהרה לפי סעי גם -לפי הענייןת, והחברו

 םן במסמכייוע .4

אתר האינטרנט ינה( ביכל שתהעמדה )כ ודעותובה המיידי, בכתב ההצבעה בדוח ןניתן לעיי

 שות ניירות ערךובאתר ההפצה של ר www.maya.tase.co.ilאביב -רסה בתלבושל ה

www.magna.isa.gov.ilהנוגע  ךל מסמק מכעה לבעלי המניות ועותההוד ,. כמו כן

 צליה, הר11דה לי הפלשרדי החברה ברחוב גלגבמות, עומדים לעיון האמור תלהחלטו

ש עם מרא קובלות, בתיאוםה', בשעות העבודה המ א' עד פיתוח, בכפוף לכל דין, בימים

מועד עד ל ת( וזא074-7044760ה )ברחכ"ל בוסמנעצת משפטית אזרד, יו-חוזה עו"ד אפרת

  .האסיפהכינוס 

 

 

 

 

 רב,בכבוד 

 מום בע"יפטרול תמר

 עמי ויסמן, מנכ"לליע"י 

 ספיםסמנכ"ל כקין, ויובל ריי

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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 מבוא .1

הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם לתאר, להגדיר ולפרט את  היא זה מסמך מטרת

להוראות חוק  , בהתאם"(החברהבתמר פטרוליום בע"מ )להלן: "  המשרה נושאיוהעסקתם של  

 . "(חוק החברות" או "החוק)להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט

  הגדרות .2

 :במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם .2.1

 ;החברהדירקטוריון  - "הדירקטוריון"

 יו"ר דירקטוריון פעיל; - "הדירקטוריון"ר יו"

 "משכורת חודשית ברוטו"

 

השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה  -

ללא עלויות סוציאליות, הפרשות מעביד, 

הטבות ותנאים נלווים נוספים כמפורט 

 ;להלן 6.2בסעיף 

בשינויים  בחוק החברות,כהגדרתו  - "נושא משרה"

 המחויבים;

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

 "נוספים משרה ינושא"
נושאי משרה, שאינם דירקטורים, אינם  -

 מנכ"ל ואינם נושאי משרה בכירים;

משכורת חודשית ברוטו בתוספת הפרשות  - "עלות שכר"

סוציאליות ותנאים נלווים )כמפורט בסעיף 

 להלן( במונחי עלות למעביד; 6.2

, ותעמוד החברה  דירקטוריוןידי  -התגמול תכנס לתוקפה החל מיום אישורה על  מדיניות .2.2

. הדירקטוריון ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית שנים 5בתוקף למשך תקופה של 

יבחן, מזמן לזמן, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי החברה 

 באותה עת. והוראות החוק שיהיו

יודגש כי מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי המשרה בחברה כל זכות לקבל תגמול  .2.3

פי התנאים -נושא המשרה יהיה עלכלשהו המפורט בה, וכי התגמול לו יהיה זכאי 

ידי האורגנים המוסמכים לכך בכפוף להוראות -הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו על

 .כל דין

חריגה או סטייה ממדיניות התגמול המפורטת במסמך זה או מהעקרונות בה תאושר  .2.4

ידי ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה, או באופן אחר התואם את דרישות -על

פי מדיניות -במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול עלחוק החברות. 

 ממדיניות התגמול.התגמול, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה 

אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מדיניות  .2.5

העסקה של נושאי המשרה בחברה, במועד אישור ההתגמול. יצוין כי תנאי הכהונה ו

 מדיניות התגמול, אינם חורגים מהמדיניות. 
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 מטרת מדיניות התגמול .3

, וכל לטווח ארוך חברהטרות ותוכניות העבודה של הנועדה לסייע בהשגת מ התגמול מדיניות

 באמצעות: זאת

חברה לשיפור ביצועי החברה יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה ב .3.1

, בפעילותה חברהבהתחשב, בין היתר, במאפייני הוזאת , והתשואה למשקיעים בה

מימוש האסטרטגיה בה ביעדים ות, עמידההעסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של

 . חברהביחסי העבודה ב, וכן העסקית

, אשר יוכלו חברהמוכשרים ומיומנים באיכותיים,  ושימור מנהלים    גיוס  לשםמתן כלים   .3.2

 ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.  חברה, להביא לפיתוחה והצלחתה,לתרום ל

לביצועיה, תוך ו חברהתגמול מבוסס ביצועים, וקשירת נושאי המשרה לעל מתן דגש  .3.3

ולהשאת רווחיה, בראייה   חברההתאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי ה

 . ותכניות העבודה של החברה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם

יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים )כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן  .3.4

תנים יקבעו תוך הסתכלות ארוכת , כאשר הרכיבים המשקצרי טווח מול ארוכי טווח(

 .טווח וקביעת קריטריונים מדידים

 שיקולים בעת בחינת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה .4

להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה 

 :חברהב

 המשרה.השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא  .4.1

, האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו ותקופת העסקתו, תפקידו, מידת האחריות .4.2

 .שנחתמו עם נושא המשרה החברהשל הסכמי שכר קודמים, ככל שישנם,  לרבות

 , רווחיה ויציבותה.חברההתרומה של נושא המשרה לביצועי ה .4.3

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו. .4.4

לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, הידע שלו ו/או  חברהשל ההצורך  .4.5

 מומחיותו הייחודית.

תנאי התגמול של נושאי המשרה, בהיחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים  .4.6

 בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו.

ויובאו . בנוסף, ייתכן חברהתנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה הנוספים ב .4.7

לגבי נושאי משרה בעלי  חברהבחשבון תנאי השכר המקובלים בשוק ובענף בו פועלת ה

 תפקידים דומים בתאגידים בני השוואה, ככל שישנם כאלה.

 גודל החברה ואופי פעילותה. .4.8

 מצבה הכספי של החברה. .4.9

 , וזאתחברהדי הלבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובהיחס בין תגמול נושא משרה   .4.10

ך התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו תו

, ההעסקה בעד תשלום כל –" משמעו שכרלעניין זה, " .חברהוכן בהיקף העובדים ב
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 או הטבה וכל בו השימוש והוצאות רכב, פרישה בעד תשלום, מעסיק הפרשות לרבות

 .אחר תשלום

משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים במשרה בה התאמת מבנה התגמול של נושא  .4.11

 הוא מכהן.

 

 עקרונות כלליים –תנאי התגמול  .5

 : כדלקמן אי משרה יהיה בנוי ממספר מרכיביםהתגמול הכולל של נוש .5.1

 רכיבים קבועים

לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו  : נועדותנאים נלווים שכר בסיס .5.1.1

ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות  חברההוא משקיע בביצוע תפקידו ב

באופן יומיומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה, 

ניסיונו, השכלתו, המומחיות שצבר בתחום העיסוק, סמכותו המקצועית, וכן 

 האחריות והסמכות שהוא נושא. את דרישות התפקיד ותחומי 

 רכיבים משתנים

: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השגת תגמול משתנה תלוי ביצועים .5.1.2

פי קריטריונים הניתנים -על  חברהמטרות ויעדים עסקיים ואסטרטגיים של ה

 למדידה כאמור להלן. 

, כפי שזו המניות: נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי תגמול משתנה הוני .5.1.3

לאורך זמן, ובין התגמול  חברהשל ה המניותלידי ביטוי בעליית ערך  באה

הניתן לנושאי המשרה. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה 

ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של מנהלים בכירים  המניותלבין בעלי 

 .חברהובעלי תפקידי מפתח ב

 רכיבים קבועים .6

 דמי ניהול/בסיסשכר  .6.1

)כולל תנאים נלווים  חברהשל נושאי המשרה ב משכורת חודשית ברוטו .6.1.1

)כל הסכומים  להלן( לא תעלה על הסכומים כדלקמן  6.2כמפורט בסעיף

. במקרה בו יכהן נושא 100%המפורטים להלן הינם בהנחת היקף משרה של 

 :משרה בהיקף משרה חלקי, אזי יותאמו הסכומים בהתאם(

 

 

 

 

 משכורת חודשית ברוטו נושא המשרה

 100,000 יו"ר דירקטוריון

 100,000 מנכ"ל

 70,000 נושאי משרה בכירים
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 נושאי משרה נוספים
50,000 

 

לעיל תהיינה צמודות לעלייה במדד  6.1.1 המשכורות המצוינות בסעיף .6.1.2

  המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

 5%התגמול תהיה רשאית לעדכן את שכר נושאי המשרה בשיעור של עד    ועדת .6.1.3

עלייה במדד לכל שנה מאז העדכון האחרון של השכר האמור, מעבר ל

המחירים לצרכן, וזאת בכפוף לשיקולים שתוארו בקשר לקביעת תנאי כהונה 

וההעסקה לנושאי משרה ועדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות התגמול 

גם אם עלות השכר של נושא המשרה תעלה על עלות השכר המקסימלית לפי 

 המדיניות.

)לרבות באמצעות חברת  חברהבמקרה בו נושא המשרה נותן שירותים ל .6.1.4

ישולמו לנושא המשרה דמי ניהול שיבוססו על ובד של החברה, ניהול( ואינו ע

לעיל( כנגד הוצאת  6.2 השכר הקבוע והתנאים הנלווים )כמפורט בסעיף

חשבונית )בתוספת מסים כדין, כגון מע"מ(, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות 

ור בהשוואה להתקשרות עמו בשל התקשרות עם נותן שירותים כאמ חברהה

 אם היה עובד. 

 תנאים נלווים .6.2

יהיו זכאים  חברה הםבבמסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה  .6.2.1

נלווים מקובלים בקרב מנהלים תנאים להפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ו

ובכלל זה: הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים; הפרשות לקרן במשק,  

השתלמות; ביטוח אובדן כושר עבודה; רכב )לרבות הוצאות רכב(; נשיאה 

(; השתתפות וכיו"בבהוצאות תקשורת )טלפון סלולארי, אינטרנט, עיתונים 

בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; דמי הבראה; ימי מחלה; פטור שיפוי 

, וכן וכיו"בלהלן(    12ח לנושאי משרה )בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  וביטו

 הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת. 

החברה רשאית לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי היא תשא בחלק או  .6.2.2

)כגון: הוצאות  הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידובכל 

(. החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות וכיו"בינה תחבורה, ל

, בהוצאות אלו, חברהו/או באמצעות נשיאה ישירה של הכדין מתאימות 

. ידי האורגנים המוסמכים לכך-, כפי שיאושרו עלחברהבהתאם לנהלי ה

תקרת יודגש כי העלויות בגין החזר ההוצאות כאמור לא תכללנה בחישוב 

 לעיל. 6.1של נושא המשרה כאמור בסעיף  משכורת חודשית ברוטו

שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל כאמור בסעיף  .6.2.3

)ג( לחוק החברות, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה, ובלבד שתנאי 272

 הכהונה והעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה. 

 חתימה/שימור מענק .6.3
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לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור  .6.3.1

 משכורות חודשיות ברוטו.  3לנושא משרה בהיקף שלא יעלה על 

מענקי חתימה/שימור אינם נכללים במסגרת התקרות המצוינות , כי יובהר .6.3.2

לעיל וכי מדובר במענק חד פעמי שיינתן לכל היותר אחת לשלוש  6.1בסעיף 

יובהר, כי מענקי חתימה/שימור יחשבו לצורך . עוד  שנים לאותו נושא המשרה

 העניין כרכיב קבוע.

 

 הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה .7

 הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות  .7.1

על פי דין, סיום העסקתם של  חברהמבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה ב .7.1.1

בנוסף, .  חודשים  3שלא תעלה על  יהיה בהודעה מוקדמת    חברהנושאי משרה ב

 3שלא יעלה על  לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות תהא רשאית חברהה

  .להלן 7.3משכורות חודשיות ברוטו בכפוף לאמור בסעיף 

ההודעה המוקדמת אלא אם נושא המשרה ימשיך בתפקידו במהלך תקופת  .7.1.2

לעבוד בתקופת ההודעה מנושא המשרה שלא לדרוש  חברהה ההחליט

המוקדמת, כולה או חלקה. נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התגמול המגיע 

לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת אם עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה 

היה בתקופת ההודעה המוקדמת, הוא י נושא המשרהלא עבד  המוקדמת.

זכאי לשכר הבסיס ולתנאים הנלווים, אך הזכאות למענק תפסק במועד 

 הפסקת עבודתו.

 מענקי פרישה  .7.2

-, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מחברהבמקרה של סיום יחסים ביוזמת ה .7.2.1

, תהיה לועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענק חברהשנים ב 3

ה על סך השווה למכפלה של פרישה )מעבר לתשלומים על פי חוק( שלא יעל

שנות ההעסקה של נושא המשרה במשכורתו האחרונה )משכורת חודשית 

 .להלן 7.3בכפוף לאמור בסעיף  ברוטו(

במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, לאחר תקופת כהונה שלא  .7.2.2

, תהיה לועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות חברהשנים ב 3-תפחת מ

להעניק מענקי פרישה )מעבר לתשלומים על פי חוק( שלא יעלה על סך השווה 

למכפלה של שנות ההעסקה של נושא המשרה במחצית משכורתו האחרונה 

 . להלן 7.3בכפוף לאמור בסעיף  )משכורת חודשית ברוטו(

 שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את: הקריטריונים .7.2.3

גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או נסיבות הפרישה )לרבות  (א)

 .(ביוזמת המעביד

 במהלך תקופת כהונתו. חברהתרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי ה (ב)

 . חברהותק ב (ג)

 ואישור מנכ"ל )או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פורש(. המלצה (ד)
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 6לא יעלו על )ככל שיוענק( יחדיו  פרישההומענק )ככל שיוענק( סתגלות המענק ה .7.3

 משכורות חודשיות ברוטו.

את העסקתו של נושא משרה,   החברה  הביאה  בו  במקרה,  זה לעיל  7  בסעיף  האמור  אף  על .7.4

שהחל לכהן לפני מועד כניסתה לתוקף של מדיניות תגמול זו, לידי סיום במהלך תשעת 

להאריך התגמול והדירקטוריון הסמכות  תתהיה לוועדהחודשים הראשונים להעסקתו, 

  .30.6.2018 ביום שתסתיים כך, המוקדמת ההודעה תקופת את

 "(בונוס שנתי" או "בונוס)להלן: " רכיב משתנה במזומן .8

 כללי .8.1

 להעניק לנושאי המשרה בונוס כחלק מתנאי התגמול שלהם. תרשאי חברהה .8.1.1

רלוונטית יהיה זכאי לקבלו רק נושא משרה הזכאי לבונוס בגין שנה קלנדרית   .8.1.2

 חודשים באותה שנה.  3לפחות  חברהבתנאי שיועסק ב

 8.4)לתמהיל רכיבי הבונוס ראה סעיף  הבונוס יכול שיורכב משלושה רכיבים .8.1.3

 : להלן(

שגת יעד עסקי כפי שיוגדר מראש מדי שנה )לכל המאוחר רכיב התלוי בה •

לשנה הקודמת  חברהבמועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של ה

לגביה יוגדר היעד העסקי מיד לאחר  2017למעט שנת עבור השנה הבאה 

 דירקטוריון.הידי -של מדיניות התגמול( על דירקטוריוןאישור ה

להלן( )להלן:  8.3רכיב התלוי במבחנים כמותיים )כמפורט בסעיף  •

 "(; הבונוס המדיד"

 שיקול דעת הדירקטוריון.  •

את סכום הבונוס לו יהיה הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפחית   .8.1.4

 משרה, בהתקיים נסיבות המצדיקות הפחתה כאמור.  זכאי נושא

 רכיב התלוי ביעד עסקי .8.2

המועד להתממשות היעד העסקי המזכה ברכיב זה בגין שנה קלנדרית כלשהי  .8.2.1

 יהיה עד לאישור הדוחות הכספיים השנתיים לאותה שנה.

במידה והדירקטוריון לא יגדיר לנושא משרה יעד עסקי לשנה קלנדרית  .8.2.2

מסוימת, משקלו של רכיב הבונוס המדיד לנושא המשרה באותה שנה יהיה 

 להלן.  8.4מתקרת הבונוס של אותו נושא משרה ולא כמפורט בסעיף  80%

ככל שלא יתממש בגין שנה קלנדרית מסוימת היעד העסקי שנקבע כתנאי  .8.2.3

לזכאות נושא המשרה לרכיב התלוי ביעד העסקי לאותה שנה, לא יהיה זכאי 

נושא המשרה לבונוס בגין הרכיב התלוי ביעד עסקי ובהתאם, סך הבונוס 

שנה לא יעלה על תקרת רכיב הבונוס המדיד   השנתי לנושא המשרה בגין אותה

 בתוספת תקרת הרכיב התלוי בשיקול דעת.

 רכיבי הבונוס המדיד .8.3

 של וואחריות ועיסוק תחומי פי על, ומדידים ביצועים מבוססי, אישיים ביעדים עמידה
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 הראשון  הרבעון  מתום  יאוחר  ולא)  שנה  כל  בתחילת  שנה  מדי  שיוגדרו  כפינושא המשרה  

 את שישקפו כך יוגדרו המדדים. שנתי בסיס על וזאת נושא המשרה עבור( שנה כל של

 המדדים יקבעו כן כמו. נושא המשרה של הספציפיים האחריות ותחומי התפקיד

 עמידה: שיהיו יכול המדדים. החברה של האסטרטגית התכנית בסיס על האישיים

 על חתימה, הנפקות, הון גיוסי: אסטרטגי הסכם או פרויקט לביצוע זמנים בלוחות

 רווח, מזומנים תזרים , יעדבחו״לאו  בארץ טבעי גז מכירת הסכמי, משמעותי הסכם

 .נקי ורווח מס לפני רווח, וליעתפ

 בהמלצת מראשלו  יוגדרו אשר אישיים מדדים בסיס על תבוצע נושא המשרה הערכת

 תגמולה  ועדת  ידי-על  ויאושרו  הדירקטוריון  יו״רהמנכ"ל, במקרה של המנכ"ל בהמלצת  

 .דירקטוריוןהו

תקרת התגמול עבור רכיבי התגמול המדידים לא תעלה על המשקל הכולל   .8.3.1

 להלן. 8.4של הרכיבים האמורים כמפורט בטבלה בסעיף 

 

 תמהיל רכיבי הבונוס .8.4

 סה"כ שיקול דעת רכיב הבונוס המדיד רכיב התלוי ביעד עסקי 

 משקל

 )מתקרת הבונוס(
20%-30%  50%-60%  20% 100% 

 

רכיב התלוי בהשגת יעד עסקי של נושא המשרה ומשקל כל אחד מרכיבי הבונוס המדיד ה

)בכפוף לאמור  ידי ועדת התגמול והדירקטוריון-מתוך סך הבונוס המדיד ייקבעו על

, עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עבור השנה הבאה לעיל( 8.3בסעיף 

לגביה ייקבעו היעדים העסקיים של נושא המשרה ומשקלם מיד  2017למעט לגבי שנת 

 .של מדיניות התגמולהדירקטוריון לאחר אישור 

המנכ"ל, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, רשאי לאשר תשלום על אף האמור לעיל,  

בונוס שנתי לנושאי המשרה הכפופים לו, לפי הערכת ביצועיהם ושיקול דעתו וללא 

, ביצועיו ועמידתו לחברהקריטריונים הניתנים למדידה, בהתחשב, בין היתר, בתרומתו  

לנושא שסך הבונוס  ביעדים אישיים שהוגדרו לו מראש במהלך אותה השנה ובלבד

אף האמור  על .להלן 8.5תקרת המענק המפורטת בסעיף לא יעלה על המשרה הכפוף לו 

משכורות  3לאשר תשלום בונוס שנתי כאמור לעיל עד לתקרה של לעיל, המנכ"ל רשאי 

 חודשיות ברוטו ללא צורך בקבלת אישור ועדת תגמול ודירקטוריון. 

 תקרת הבונוס השנתי  .8.5

 .המשרה נושא עבור ברוטו חודשיות משכורות 6 על תעלה לאתקרת הבונוס השנתי 

 השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  .9
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, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו חברהנושא משרה יידרש להשיב ל .9.1

לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו 

במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד תשלום  חברהמחדש בדוחות הכספיים של ה

 התשלומים העודפים. 

תוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כ .9.2

  של מדיניות חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל.

ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך  .9.3

 התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי. 

 תגמול הוני .10

מור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשי .10.1

ושמירה ראויה בין שיקולי הטווח  חברהב המניותאינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי 

הקצר לטווח הארוך. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות 

 לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה. חברהביכולת ה

כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להעניק לנושאי ב, תרשאי תהא חברהה .10.2

וכל  חברה, מניות חסומות של החברהשל ה מניותהמשרה תגמול הוני, כגון אופציות ל

)לרבות תגמול הוני שמסולק  חברהשל ההמניות סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי 

ערבויות להלוואה לצורך רכישת ריקורס ו/או -, הלוואות נון)אופציות פאנטום( במזומן

(, מניותכתשלום מבוסס    חברהאו כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי ה  חברהשל ה  מניות

 בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. 

  תקרות .10.3

 תקרה להטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן .10.3.1

הוני נושא המשרה יהא זכאי להטבה מקסימאלית שתנבע ממימוש תגמול 

ממחיר   100%שמסולק במזומן, עד למחיר המניה במועד המימוש שלא יעלה על  

 ההענקה. המימוש שנקבע למניה הכלולה במנה הממומשת במועד 

 

  תקרה לשווי תגמול הוני במועד הענקתו .10.3.2

ההטבה השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לתקרות המתוארות להלן )לעניין 

כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של זה ההטבה השנתית תחושב 

תגמול מבוסס מניות במועד הענקתו במספר השנים הנדרשות עד להבשלה 

מלאה של התגמול מבוסס מניות )חלוקה לינארית( ולא על פי רישום ההוצאה 

 החשבונאי(:

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק ליו"ר  (א)

 משכורות חודשיות ברוטו.  10עלה על דירקטוריון פעיל לא י

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק למנכ"ל  (ב)

 משכורות חודשיות ברוטו.  10לא יעלה על 
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סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי  (ג)

משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד  9 לא יעלה עלהבכירים משרה 

 אי המשרה הללו. מנוש

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי  (ד)

משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד  6לא יעלה על הנוספים משרה 

 מנושאי המשרה הללו. 

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע מגבלה להטבה במועד 

מסולק במזומן( ובחרו שלא ליישם מאפיין המימוש של התגמול ההוני )שאינו 

זה היות ולתפיסתם מאפיין זה עומד בסתירה עם הרציונל הטמון בהענקת 

 התגמול ההוני ומאפייניו.

שנים  3תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה לכל הפחות  .10.4

מתקופה שלא תפחת   החלכאשר המנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש    ,ממועד ההענקה

הוני ההאצה של התגמול לקבוע  תרשאי תהא חברה. הההענקה מיום חודשים 12 -מ

בניירות הערך שהוענקו  ,במקרים של שינוי שליטה או הפסקת מסחר ,לנושא המשרה

ו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות, בכפוף לאישור ועדת  במסגרת התגמול ההוני

 .חברההתגמול ודירקטוריון ה

 מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה .10.5

שנים ממועד  8 -ולא יאוחר מ )למעט במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה(

 ההקצאה.

בעת הענקת תגמול מבוסס מניות, מחיר המימוש יהיה גבוה ממחיר המניה במועד  .10.6

לטווח הארוך. בנוסף, במקרה   חברהערך הההענקה באופן שיהווה תמריץ ראוי להשאת  

לא יפחת מממוצע שערי למנה הראשונה של נייר ערך סחיר, מחיר המימוש שיקבע 

מחיר  ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה. 30 -הנעילה ב

 מחיר המימוש של המנה הראשונהואילך יהא שווה ל השנייהשיקבע למנות המימוש 

 ( מידי שנה.5%) אחוזים חמישה בתוספת

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות  .10.7

 . חברההתגמול ההוני שאומצו או יאומצו על ידי ה

 יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .11

בעת אישור התגמול לנושאי המשרה, יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין  .11.1

הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושא המשרה 

הרלוונטי, בהתאם לתקרות הקבועות להלן. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון הולם בין 

הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים. איזון הולם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי 

 ווח ארוך.המשרה משתלב באינטרס החברה להשיא את מטרותיה לט

 הרכיבים ביןהמרבי  היחס להלן, התגמול מרכיבי כל בין הלימה להבטיחבכדי   .11.2

 :לבין הרכיבים הקבועים, המשתנים

 .1.2 - הדירקטוריון ר"יו

 . 1.5 - ל"מנכ

 .1.15 - נושאי משרה בכירים



11 

 

 .0.85 - נוספים משרה נושאי

חתימה/שימור. כמו כן, יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי  .11.3

החישוב אינו כולל את תקרת ההטבה המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול הוני 

 שמסולק במזומן.

 

 פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים  .12

 ביטוח נושאי משרה ודירקטורים .12.1

, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש תרשאי תהא חברהה .12.1.1

אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות בעלי שליטה פוליסות לביטוח 

המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה יש 

בגין  חברהכיסוי ל גם הכוללת, לעת, כפי שיכהנו מעת בהם עניין אישי(

, להאריך ו/או ה לתביעות אזרחיות שעניינן ניירות הערך של החברהאחריות

וח קיימת )ככל שתהיה( ו/או להתקשר בפוליסה חדשה לחדש פוליסת ביט

במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר 

בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק, לא 

, רכושה או חברהתהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות ה

וועדת  ,סיס עיקרי התנאים המפורטים להלןיותיה ותהיינה על בוהתחייב

 זאת: תאשרואישר והדירקטוריוןהתגמול 

לפעילות השוטפת כפי  גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח (א)

מיליון דולר  (150)שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על מאה וחמישים 

ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות 

 סבירות מעבר לגבול האחריות.

גבול האחריות במסגרת פוליסות לביטוח אחריות בגין התשקיף  (ב)

(POSI( כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על שלוש מאות )מיליון 300 )

 15.6.2017שתחילתה מיום דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח 

דוח הצעת תשקיף ו/או  שבע שנים מיום השלמת גיוס על פי  ותוקפה עד  

 מדף בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות.

סך של לא תעלה על  חברהה טל עלשתו ההשתתפות העצמית לתביעה (ג)

 בשנה 15%ובתוספת של עד  ,אלפי דולר ארה"ב (400)ארבע מאות 

 בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;

חמש פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת לא תעלה על סך של  (ד)

( אלפי דולר ארה"ב וסך של שמונה 500250) וחמישיםמאתיים מאות

דולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף ( אלפי 800מאות )

(POSI לתקופת ביטוח של )שנים 7; 

 חברהשתוגשנה כנגד ה תביעות לכסות תורחבנה הביטוחפוליסת  (ה)

)להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם( שעניינן 

( בקשר  entity coverage for securities claimsהפרת חוקי ניירות ערך )
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ירות הערך הנסחרים בבורסה, וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי עם ני

ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת 

למען הסר ספק   ;חברהפי הפוליסה קודמת לזכות ה-שיפוי מהמבטח על

האחריות והפרמיה של פוליסת הביטוח השוטפת   גבולכי    ,מובהר בזאת

 דירקטורים  אחריותלביטוח  מתייחסים  לעיל  זה  12.1.1כאמור בסעיף  

 במסגרת שייעשה ככל, החברה לביטוח ולא בלבד המשרה ונושאי

 .כאמור לעיל השוטפת המשרה נושאי ביטוח פוליסת

הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת  (ו)

ו/או בגין  חברהבתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה ב

 יעלו לא בגינם הכיסוי שתנאי ובלבד בתשקיף מטעה לפרט אחריותם

 ;חברהב המשרה נושאיאו /ו הדירקטורים יתר של אלה על

אחריות נושאי המשרה בגין    לרכוש כיסוי לביטוח  החברה תהא רשאית (ז)

ביטוח פוליסת ההפעילות שקדמה למועד הנקוב בדהיינו  )העבר    תפעילו

 לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:( פתהשוט

פוליסת ביטוח נושאי משרה שוטפת העומדת בתנאי במסגרת  (1)

 ; "(הפוליסה השוטפת)להלן: " זומדיניות 

 בגין (UN OFFR) כיסוי מסוג תקופת גילוי מוארכתבמסגרת  (1)

ה בפוליסתאריך הרטרואקטיבי הנקוב שקדמה להעבר פעילות 

שהפרמיה  שנים ובלבד 7וזאת לתקופת ביטוח של עד  השוטפת,

הפרמיה תקרת מ 300%הכוללת בגין כיסוי זה לא תעלה על 

 .לעיל (ד)כאמור בס"ק  שוטפתה לפוליסה השנתית

ידי -עצמה ו/או על חברהידי ה-פוליסות כאמור יכול שתיערכנה על (ח)(ז)

ידי בעלי השליטה -, המוחזקים עלחברהתאגידים קשורים ל

בה)במסגרת פוליסה קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים 

 פי דין.-על

 שיפוי .12.2

לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח  זכאים עשויים להיות המשרה הדירקטורים ונושאי

פוף לאישורים הדרושים על פי בכו חברהידי האורגנים המוסמכים ב-כפי שיאושר על

 . דין

 פטור .12.3

, נושא חברהולאישור האורגנים המוסמכים ב חברהבכפוף להוראות כל דין, לתקנון ה

)לרבות דירקטור( ולרבות נושא משרה שהינו בעל השליטה או קרובו,  חברהמשרה ב

עשוי להיות זכאי לפטור מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה. הפטור 

שיינתן לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה כלשהו בחברה 

 יש בה עניין אישי.

 גמול דירקטורים .13

בדרגה ה' בתוספת השנייה ובתוספת   הכלולים  קבועיםשווה לסכומים היהא    גמול הדירקטורים

 .2000-חיצוני(, התש"סתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור ל השלישית
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הוראות סעיף זה לא יחולו על יו"ר דירקטוריון והתגמול לו הוא זכאי יהיה כפוף כי  ,יצוין

    להוראות מדיניות תגמול זו.

 מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה .14

 ידי הדירקטוריון ייעשה כמפורט להלן:-תהליך אישור מדיניות תגמול נושאי משרה על

אישור תגמול לנושאי המשרה כאמור, יהא בהתאם למדיניות התגמול, כפי שתאושר  .14.1

פעל בכפוף לכל הוראת ת חברהידי הדירקטוריון ולאחר המלצת ועדת התגמול; ה-על

 קיימת ועתידית שעניינה מדיניות התגמול. ןדי

ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמול ועל יישומה ועל כל  .14.2

הפעולות הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל 

 מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.

ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול שנקבעה. ככל שיהא  .14.3

 פי הוראות הדין.-צורך בעדכון מדיניות התגמול, יבוצע העדכון על

טוריון וועדת התגמול יסתייעו ביועצים חיצוניים, לצורך ככל שימצא לנכון, הדירק .14.4

 גיבוש/עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.

 



 

 

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 

 

 



 6.5.2020תאריך: 
 לכבוד

 תמר פטרוליום בע"מ

 

 א.ג.נ,
 

 הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית  הנדון:
 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

בזאת כי  ה/, מצהיר053442505ת.ז. ישראלית שמספרה  ת/, בעלגיורא ענברמטה, אני החתום/ה 

בחברת תמר פטרוליום בע"מ )להלן:  חיצוני/ת ית/מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור

 "( כדלקמן:החברה"

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

בנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת ולפי מיטב ה דירקטור/ית בחברה

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

 וגודלה.

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

 :השכלה

 

 

 

  :בחמש השנים האחרונות ניסיון מקצועי

 מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת
ר ועדת "יו ,דירקטור חיצוני

 מאזןועדת ווחבר ב, ביקורת
 וועדת תגמול

 תמר פטרוליום בע"מ

 ייעוץ ופיתוח עסקי בארץ ובחו"ל -אופקי דניש  מנכ"ל 
דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת 

 ביקורת ומאזן
 אי די בי פיתוח בע"מ

 אידיבי תיירות דירקטור חיצוני ויו"ר
 גולף דירקטור חיצוני
 שנפ תעשיות בע"מ דירקטור חיצוני

 דולומיט בע"מ דירקטור בלתי תלוי
 ארן מו"פ בע"מ דירקטור בלתי תלוי
 מישורים נדל"ן דירקטור בלתי תלוי

 

 .מאושר ב "נבחרת הדירקטורים" של רשות החברות הממשלתיותבנוסף, חבר 

 .מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו

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 בפסק דיןלא הורשעתי עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

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

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

 השכלה יםמוסד לימוד
 במינהל עסקיםתואר שני  אוניברסיטת חיפה
 תואר שני במדעי המדינה אוניברסיטת חיפה
תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ומדעי  אוניברסיטת חיפה

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

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

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

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

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

 ושנוסחלחוק החברות,  240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשירות תנאי בי מתקיימים .4

 :מובא להלן

 ציבורית חברה ואולם; לדירקטור להתמנות הכשיר ישראל תושב יחיד ימונה חיצוני קטוררכדי  (א)
 חלק או, העניין לפי, שלה החוב שאיגרות או שמניותיה, חוב איגרות חברת שהיא פרטית חברה או

 למנות רשאית, לישראל מחוץ בבורסה רשומות שהן או לישראל מחוץ לציבור הוצעו מהן
 שבהן חברות של נוספים סוגים לקבוע רשאי השר; ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים

 .ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים למנות ניתן יהיה
 מומחיות בעל שהוא מי או מקצועית כשירות בעל שהוא מי ימונה חיצוני כדירקטור (1)  (1)א

 מומחיות בעל יהיה החיצוניים הדירקטורים אחד שלפחות ובלבד, ופיננסית חשבונאית
 .ופיננסית חשבונאית

 בעל לדירקטור ומבחנים תנאים יקבע, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר (2)  
 .מקצועית כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות

, לקרובו, לו שיש מי וכן, 1לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטהלא ימונה  )ב(
, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו
 לקרוב או בחברה השליטה לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד

 שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של
 בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב, המינוי במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת

 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא או מהותי מניות
 וכן, שליטה או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"זיקה"  

 שעומדת בחברה חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט, משרה כנושא כהונה
 ענינים כי לקבוע רשאי, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע

 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים
, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר"תאגיד  
 .בה השליטה בעל או החברה הוא

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

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

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

, לשותפו, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(
 קשרים, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו
 כאמור הקשרים אם גם)ב(,  קטן סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים

 קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות בניגוד תמורה שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם
א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני הדירקטור כהונת בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים

 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו הדרושים התנאים מן תנאי הפרת 247-ו 246
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח  .5

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

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

 
 נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.     1
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הנני בקיא/ה בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים,  .א

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

  בע"מ.

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

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

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

 ית/נאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים ת

כקבוע בדין,  חיצוני/ת ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני/ת

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

 הודעה. תפקע במועד מתן ה חיצוני/ת ית/כדירקטור

 ת/חיצונילי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית  ידוע .7

בחברה חיצוני/ת  ית/על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור תסתמךהחברה וכי 

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

 .1970-ידיים(, התש"לומי

 

 בכבוד רב,

 

 גיורא ענבר
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 6.5.2020תאריך: 
 לכבוד

 תמר פטרוליום בע"מ

 

 א.ג.נ,
 

 הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית  הנדון:
 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

בזאת כי מתקיימים  ה/, מצהיר004055364ת.ז. ישראלית שמספרה  ת/, בעלאלון כהןמטה, אני החתום/ה 

"( החברהבחברת תמר פטרוליום בע"מ )להלן: " חיצוני/ת ית/בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור

 כדלקמן:

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

בנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת ולפי מיטב ה דירקטור/ית בחברה

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

 וגודלה.

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

 :השכלה

 

 

 

  :בחמש השנים האחרונות ניסיון מקצועי

 מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת
, ר ועדת מאזן"יו ,דירקטור חיצוני

קורת וועדת יועדת בווחבר ב
 תגמול

 מ"תמר פטרוליום בע

דירקטור חיצוני ויו"ר וועדת 
ביקורת וועדת מאזן וחבר ועדת 

 תגמול

 ויזל בע"מפוקס 

 קיקה )בכינוס ובפירוק( בע"מ כונס ומפרק
 אלון כהן ייעוץ כלכלי בע"מ מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון

חבר ועדת  ,דירקטור בלתי תלוי
 וחבר ועדת המיזוג מאזן

 כלכלית לירושלים בע"מ

 גן שמואל מזון בע"מ יו"ר דירקטוריון
 ( בע"מ92גניר ) יו"ר דירקטוריון

חברות בת  6 -ו מפעלי חמצן וארגון בע"מ דירקטוריוןיו"ר 
גזים , גז טכנולוגיות בע"מבבעלות מלאה )

מחסני , מרכז בחמצן בע"מ, ונוזלים בע"מ
מרכז החמצן ו ש.ל.ג בע"מ, החמצן )סחר( בע"מ

 (.ירושלים בע"מ
 מבנה תעשיה בע"מ דירקטור

 

 .מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו

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

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

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

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

 השכלה יםמוסד לימוד
 ראשון בכלכלה ומדעי המדינהתואר  האוניברסיטה העברית
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אינני ראוי לשמש בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

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

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

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

כמו  .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/בגירכן, הנני 

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

 ושנוסחלחוק החברות,  240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי שירותהכ תנאי בי מתקיימים .4

 :מובא להלן

 ציבורית חברה ואולם; לדירקטור להתמנות הכשיר ישראל תושב יחיד ימונה חיצוני קטוררכדי  (א)
 חלק או, העניין לפי, שלה החוב שאיגרות או שמניותיה, חוב איגרות חברת שהיא פרטית חברה או

 למנות רשאית, לישראל מחוץ בבורסה רשומות שהן או לישראל מחוץ לציבור הוצעו מהן
 שבהן חברות של נוספים סוגים לקבוע רשאי השר; ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים

 .ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים למנות ניתן יהיה
 מומחיות בעל שהוא מי או מקצועית כשירות בעל שהוא מי ימונה חיצוני כדירקטור (1)  (1)א

 מומחיות בעל יהיה החיצוניים הדירקטורים אחד שלפחות ובלבד, ופיננסית חשבונאית
 .ופיננסית חשבונאית

 בעל לדירקטור ומבחנים תנאים יקבע, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר (2)  
 .מקצועית כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות

, לקרובו, לו שיש מי וכן, 1לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה )ב(
, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו
 לקרוב או בחברה השליטה לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד

 שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של
 בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב, המינוי במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת

 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא או מהותי מניות
 וכן, שליטה או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"זיקה"  

 שעומדת בחברה חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט, משרה כנושא כהונה
 ענינים כי לקבוע רשאי, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע

 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים
, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר"תאגיד  
 .בה השליטה בעל או החברה הוא

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

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

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

, לשותפו, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(
 קשרים, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו
 כאמור הקשרים אם גם)ב(,  קטן סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים

 קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות בניגוד תמורה שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם
א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני הדירקטור כהונת בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים

 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו הדרושים התנאים מן תנאי הפרת 247-ו 246
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח  .5

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

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

 
 נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.     1
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הנני בקיא/ה בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים,  .א

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

  בע"מ.

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

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

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

 ית/נאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים ת

כקבוע בדין,  חיצוני/ת ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני/ת

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

 הודעה. תפקע במועד מתן ה חיצוני/ת ית/כדירקטור

 ת/חיצונילי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית  ידוע .7

בחברה חיצוני/ת  ית/על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור תסתמךהחברה וכי 

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

 .1970-ידיים(, התש"לומי

 

 בכבוד רב,

 

 אלון כהן

 





 בע"מ   תמר פטרוליום

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

 ראשוןחלק 

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

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

רח' גלגלי ה בהחבר ימשרדב 15:00 שעה, ב2020ביוני  11, 'ה תיערך ביוםשנתית אסיפה כללית 

 "(.האסיפה"ן: להל) , הרצליה פיתוח11הפלדה 

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

 במדיניות התגמול של החברה ביטוח נושאי משרה ודירקטוריםלסעיף תיקונים  3.1

טוח וליסת בים בפיחוטמבלרבות הדירקטורים בחברה נושאי המשרה  הדוח,נכון למועד 

ליון דולר ימ 100של אחריות  גבולב 11.6.2020שהינה בתוקף עד ליום נושאי משרה שוטפת 

לפרטים נוספים . אלפי דולר 126של ייה בפרמ הכל לתקופת הביטוח למקרה ובסךארה"ב 

המצורף לדוח המיידי בדבר זימון לדוח הזימון  2.1סעיף ראו הקיימת אודות הפוליסה 

 ."(דוח הזימוןן: "הל)ל האסיפה

חידוש הפוליסה בקשיים עלולים להיווצר ה לפי ,החברההערכת יועצי הביטוח של בעקבות 

, אשר נתיתהש לפרמיהנוגע ב , בין היתר,הפוליסה הקיימת לתנאיזהים הם בתנאיטפת השו

ילות בגין פע כיסוי ביטוחיבנוגע לוכן , כחיתית מהפרמיה הנומשמעותגבוהה עלולה להיות 

דת התגמול עו, החליטו בפוליסה השוטפת(הפעילות שקדמה למועד הנקוב דהיינו )ר עב

ונים תיק, הכללית של החברה האסיפה שור, בכפוף לאילאשרהחברה של  ןטוריודירקהו

נוסח מדיניות ) המובאים לאישור האסיפה הכללית כמפורט להלן התגמוליניות מדל

 . (הזימוןח לדו 'אנספח כף ורמצ יםהמוצע ניםקוברה לאחר התיהתגמול של הח

 . לדוח הזימון 2.1לפרטים נוספים ראו סעיף 

למדיניות  12.1.1: "לתקן את סעיף ("1מס' לטה חהוצעת )להלן: "מהנוסח ההחלטה 

 כדלקמן:ל למדיניות התגמו

א תבו" ובמקומן רווהדירקטוריון איש"ם: לימיה קנהתימחשל הסעיף רישא ב (1)

 ".תאשרילה: "מה

 תבואנהובמקומן תימחקנה " (250מאתיים וחמישים )המילים: "קטן )ד( יף בסע (2)

 ."(500)מאות  חמש"המילים: 

 גבוללמען הסר ספק מובהר בזאת כי : "המיליםה ווספנתיסעיף קטן )ה( של  פאסיב (3)

 יללע זה 12.1.1יף מור בסעיטוח השוטפת כאת הבוליסהאחריות והפרמייה של פ

, החברה לביטוח ולא בדבל המשרה נושאים ודירקטורית ריוחא לביטוח מתייחסים

 "..ילכאמור לע טפתהשו המשרה נושאי ביטוח פוליסת במסגרת שייעשה ככל



 יףהקיים יסומן כסע )ז(קטן וסעיף פורט להלן מכשנוסחו ן )ז( חדש עיף קטווסף סתי (4)

 :)ח( טןק

ין בג רהמשה איאחריות נוש לביטוח לרכוש כיסוי תאיהחברה תהא רש )ז("

ביטוח פוליסת הדהיינו הפעילות שקדמה למועד הנקוב ב)העבר  פעילות

 ות:הבאלפי אחת משתי האפשרויות  (פתהשוט

מדיניות העומדת בתנאי  נושאי משרה שוטפתביטוח  יסתפולמסגרת ב (1)

 ; ("טפתהפוליסה השו)להלן: " זו

 תלופעי יןגב (RUN OFF) תמוארכגילוי  וג תקופתכיסוי מסבמסגרת  (2)

וזאת  ה השוטפת,תאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסשקדמה ל ברהע

וללת בגין כיסוי זה יה הכמשהפר נים ובלבדש 7ת ביטוח של עד לתקופ

 שוטפתה לפוליסה השנתיתרת הפרמייה תקמ 300%א תעלה על ל

 ".יל( לער בס"ק )דכאמו

  בחברהני וחיצר כדירקטובר א ענרגיומר של ינוי מחדש מ 3.2

מועד סיום : "בסעיף זה ת הכהונה הראשונה )להלןפתסתיים תקו 25.6.2020 וםבי

  רה.בחב חיצוני "( כדירקטורנברע מר" )להלן:ר נבגיורא עמר "( של הכהונה

בחברה  וניחיצ רורקטכדיענבר מר של  מחדשו מינויאת דירקטוריון החברה החליט להציע 

 .הונהכהסיום  במועד שתחל של שלוש שניםפת נוסלתקופה 

 התקופתי לדוחאו פרק ד' רחות הדו לתקנות 26קנה תבהתאם לענבר אודות מר  טיםרפל

)להלן:  (2020-01-028765)מס' אסמכתא  30.3.2020 יוםשפורסם ב 2019 תנשה לחברשל ה

מובאים בזאת על דרך ו ב יםיע, אשר הפרטים המופ"(2019 לשנת יופתהתק הדוח"

 יה. ההפנ

 'ב כנספח פתורצמ, לחוק החברות 241 -ו ב422 םיפיבסעדרש , כנרבענ רמשל  והצהרת

 . הזימוןלדוח 

זכאי  ברענמר ענבר בחברה. היינו: ל מר העסקתו שיחול שינוי בתנאי כהונתו וי לא יצוין, כ

רגה ה' ם בדלולילסכומים הקבועים הכוה ות בישיבות השוהשתתפגמול וגמול שנתי ל

בדבר גמול והוצאות  םיל)כל ותברהח תלתקנו תשישליפת הוסתבוה בתוספת השניי

 חטוביוטח בפוליסת מב, "(הגמולות תקנ)להלן: " 2000-"ס, התשני(יצולדירקטור ח

 כתבבוי ושיפהתחייבות ל כתבב קמחזיו, רההחב לשי משרה ונושא םרידירקטו אחריות

 .ותירחאמר ופט

 . לדוח הזימון 2.2לפרטים נוספים ראו סעיף 

גיורא ענבר  רמשל  מינויו מחדשאת ר לאש" :"(2 ס'החלטה מעת )"צוהמ לטהחהה סחונ

נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו לתקופה חברה בחיצוני  טורכדירק

 ."(25.6.2020 םמיול החם שני שלוש ירקהנוכחית )



  בחברהחיצוני כדירקטור אלון כהן מר של  שדמינוי מח 3.3

מועד סיום : "זה ףעיבס ן)להל נה הראשונהכהות הפתסתיים תקו 10.9.2020 וםיב

דירקטוריון  בחברה. חיצוני כדירקטור "(כהןמר )להלן: " אלון כהןמר "( של ההכהונ

 לתקופהבחברה חיצוני כדירקטור  כהןמר ל ש מחדש מינויוהחליט להציע את החברה 

 .הונכההשתחל במועד סיום נוספת של שלוש שנים 

 יהתקופת או פרק ד' לדוחרת חודוה תונלתק 26קנה לת תאםהבכהן  ת מראודופרטים ל

 יה. ההפנבזאת על דרך  מובאים יעים בוים המופהפרט , אשר2019 תנשל

לדוח  'ג כנספחמצורפת , חברותלחוק ה 124 -ו ב242 פיםיבסעדרש , כנכהן מרשל  והצהרת

 . הזימון

י אכזן הכמר ו: ניהי ה.בחברכהן סקתו של מר העיחול שינוי בתנאי כהונתו ויצוין, כי לא 

לים בדרגה ה' לסכומים הקבועים הכלות השווה וות בישיבשתתפגמול הוי גמול שנתל

 תריואח חטוביוליסת בפ וטחמב, ולגמה לתקנות שיתישלפת הוסבתבתוספת השנייה ו

 פטור כתבבוי ופישת להתחייבו כתבב קמחזיו, רהשל החבי משרה אם ונושרידירקטו

 .ותירמאח

 . וןמזיה וחלד 2.3 ים ראו סעיףלפרטים נוספ

אלון כהן  מרשל  מחדש מינויואת  "לאשר: "(3החלטה מס' )" עתוצהמה טלחהה סחונ

נתו תה במועד סיום כהוש שנים שתחילנוספת של שלולתקופה חברה בחיצוני  טוררקכדי

 ."(10.9.2020 םיול מחהים שלוש שנ קריהנוכחית )

  .רדפבנה תיעש לעיל ורטכמפ רדירקטו ינוימעל ה טהחל י כלגבה להצבע

 ות:ת המוצענוסחים המלאים של ההחלטוהמקום והשעות שניתן לעיין בהם ב .4

ה באתר ההפצה של המגנ"א יפאסי שפרסמה החברה בדבר כינוס הבדו"ח המיידניתן לעיין 

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

עבודה בשעות ה , הרצליה פיתוח11הפלדה לגלי ג' רחבה טלהחם הנוגעים לוכן במסמכי

 יתללוזאת עד למועד כינוס האסיפה הכ ,(074-7044760טל': ני מראש )לפום טמקובלות ובתאוה

 היום. לאישור ההחלטות שעל סדר 

 יום:שעל סדר ה יםבאסיפה בנושא ותטההחלהדרוש לקבלת  הרוב .5

, חברותהלחוק  א267ב בהתאם לסעיף ור אוה, םושעל סדר הי 1 מס' ההחלט וש לקבלתהדר הרוב

 מאלה:  קיים אחדההחלטה ברוב רגיל, ובלבד שית אשר אתלפיו האסיפה הכללית רשאית ל

עלי שאינם ב י המניותבאסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעל הרוב קולותין במני ( 1)

בעה; צבה םיתפתש, המגמולות התמדיניבאישור  אישי ייןנעאו בעלי השליטה בחברה 

 לות הנמנעים. בון קובעלי המניות האמורים לא יובאו בחש במניין כלל הקולות של

( לא עלה על שיעור של 1ים בפסקת משנה )מורהא מקרב בעלי המניות המתנגדיםסך קולות  ( 2)

 רה.צבעה בחבכויות ההמכלל ז 2%

החברות, לפיו  וקלח )ב(239 התאם לסעיףהינו רוב ב 3 -ו 2 מס' לטותהח בללקהרוב הדרוש 

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה: מניותידי אסיפת בעלי ה-ימונה על ניחיצודירקטור 



ייכללו רוב מכלל קולות בעלי החברה  מניותעל ות הרוב באסיפה הכללית בקול ןבמניי (1)

אישי יין שור המינוי למעט ענבאי ניין אישיאו בעלי עבחברה שליטה ה ילשאינם בע מניותה

 הצבעה; במניין כלל הקולות שלתפים ב, המשתעל השליטהבמקשריו עם ה צאכתו ושאינ

ין אישי יחולו לו עניי שיש ון קולות הנמנעים; על מהאמורים לא יובאו בחשב מניותבעלי ה

 המחויבים; לחוק החברות, בשינויים 276הוראות סעיף 

 2%עור של ל שילא עלה עבס"ק )א( בעלי המניות כאמור לעיל רב קמתנגדים מסך קולות ה (2)

 . חברהההצבעה במכלל זכויות 

 יצוין, כי אין בחברה בעל שליטה.

 :ציון זיקה של בעל מניה .6

גילוי אודות זיקה של המצביע  תלעיל, מחייב 5שעל סדר יום האסיפה, כמפורט בסעיף  ההחלט

ה או ימון קיומבעה מוקצה מקום לסתב ההצשל כבחלק השני )או העדרה של זיקה כאמור(. 

שלא יסמן זיקה מניה כי בעל  ,מובהר בזאת ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. היעדרה של זיקה

 . ן הקולותימהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניכאמור או לא תיאר את 

 שלי נלק השבחקצה ירה וגופים מוסדיים, מובכשל בעלי עניין, נושאי משרה ופן ההצבעה ין אלעני

 סיווג המשתתף בהצבעה.  מוןמקום לסי כתב ההצבעה

 :ההצבעה כתב תוקף .7

 הבאים: ו לו המסמכיםהצבעה יהיה תוקף רק אם צורפה לכתב

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

רכת מע)" 1968-שכ"חערך, הת ק ניירותחול 2'עלת לפי סימן ב' לפרק זההצבעה האלקטרונית הפו

 "(. עה האלקטרוניתההצב

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

לפני מועד שעות  6ת רשום הינו עד ההצבעה על ידי בעל מניו תבהמועד האחרון להמצאת כ

 . 09:00שעה עד ה ,2020ביוני  11 :קרי, האסיפה

שעות לפני מועד  4שום הינו עד לא ר תבעל מניוהצבעה על ידי ב המצאת כתהמועד האחרון לה

 . 11:00ה עד השע, 2020ביוני  11קרי: , האסיפה

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

 : הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

רשום  בעל מניות לא .האסיפה וסכינ מועד לפני תשעו 6 תינעל אלקטרוניתה הצבעהה מערכת

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

 .ימוןזהח לדו 3.6 ים ראו סעיףלפרטים נוספ

 
  ם ש -על יותמנה בעלי במרשם רשומותה המניות בין נכללות מניות ואותן בורסה חבר אצל ניותמ ותרשומ ושלזכות מי    1

 . ישומיםלר ברהח
 .ההחבר בספרי רשוםה מניות בעל   2



  :העמדה והודעות ההצבעה כתבי רתלמסי החברה מען .9

 ., הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה 

  :תורה על ידי בעלי המנילחב עמדה הודעותרון להמצאת האח המועד .10

 .2020 ביוני 1 ליום עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) שרהע עד

  :מדהלהודעות העיון מצאת תגובת הדירקטורעד האחרון לההמו .11

 . 2020ביוני  6 היינו עד ליום, האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

 ות העמדה: הודעה וויים בהם כתבי ההצבעכתובת אתרי האינטרנט שמצ .12

ר  ; את http://www.magna.isa.gov.ilניירות ערך )"אתר ההפצה"(:  תל רשוה שאתר ההפצ

 .se.co.ilhttp://maya.taאביב בע"מ: -לניירות ערך בתל טרנט של הבורסההאינ

 תאישורי בעלו .13

 ידי  על החברה של מניות מוחזקות באמצעותו בורסהה ברחמ קבלל יזכא רשום לא מניות לבע

וח בדואר, סה או במשלהבורות בסניף של חבר "( את אישור הבעלרסההבו חברות )"מני בעל אותו

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

ברה באמצעות מערכת ההצבעה ר לחבו יועשל הורות שאישור הבעלותאי לרשום רש

 האלקטרונית.

 בי הצבעהעיון בכת .14

סח כתב ההצבעה ישורית לנורה קאלקטרוני בלא תמוום זכאי לקבל בדואר מניות לא רש בעל

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

אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או  הוא סה כיבורהודיע לחבר ה הואכן אם  , אלאמניותיו

י ההצבעה כתב בעל מניות לענין תמורת תשלום; הודעת הצבעה בדואר ין לקבל כתבישהוא מעוני

 חול גם לענין קבלת הודעות העמדה.ת

כל זכויות מסך או יותר  אחוזים חמישה ותר המחזיק מניות בשיעור המהווהעל מניות אחד או יב

 אינן מוחזקותמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שמי ש , וכןברהההצבעה בח

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

לעיל(,  9 מצוין בסעיף הס האסיפה במשרדה של החברה )שמענובאמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינ

ה באמצעות מערכת ההצבעשומי ההצבעה וברי ההצבעה לעיין בכתביהעבודה המקובלות,  בשעות

לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות  10ורט בתקנה כמפלחברה, יעו האלקטרונית שהג

 .2005-עמדה(, התשס"ו

 3,955,752 -ה: כנרה היבחבך כל זכויות ההצבעה ( מס5%מהווה חמישה אחוזים )המניות הכמות 

 .אחת ע.נ. כל ש"ח 0.1מניות רגילות בנות 

 אסיפהויים בסדר היום של השינ .15

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

סמו הודעות ר ו/או יפורינויים כאמורסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו ששויות להתפהיום, וע

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


י החברה שבאתר מו בדיווחפרסיהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהת ן, ניתמדהע

 .ההפצה

רסם באתר ועקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפבככל שיידרש כתב הצבעה מתוקן, 

המפורטים ר מהמועדים ים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחום השינויההפצה בד בבד עם פרס

ורית ציב)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה  ברותת החב לתקנו5קנה בת

 .2000-התש"ס ת נושא לסדר היום(,פוהוס

 

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



 בע"מ ליוםתמר פטרו

 2005 –"ו התשס(, עמדה דעותוהו בכתבעה )הצב החברות תקנות לפי הצבעה כתב

 חלק שני

 בע"מ תמר פטרוליום: החברה שם

  יתוח, הרצליה פ11גלי הפלדה רח' גל(: ההצבעה כתבי ומשלוחה )למסירה רבהח מען

 515334662: ' החברהמס

 15:00 שעהב ,2020, ביוני 11, 'ד יום: האסיפה מועד

 מיוחדתללית כ אסיפה: האסיפה סוג

 בבורסה מסחרום ה, בתום י2020במאי  14 :עהקוב דהמוע

 

     פרטי  בעל המניות

 ____________________  - מניותהשם בעל  .1

 ________________________  - מס' זהות .2

  - ין לבעל המניות תעודת זהות ישראליתאם א .3

 _______________________  - מס' דרכון 

 _________________  - הוצאהמדינה שבה  

 _______________________  - וקף עדבת 

  - דאם בעל המניות הוא תאגי .4

 ______________________ - ידגמס' תא 

 _________________  - אגדותמדינת ההת 

 משתתף באסיפהסיווג  .5

 נא ציין האם הינך:

 "1968-ערך, התשכ"חלחוק ניירות  1ף " כהגדרתו בסעיבעל עניין. 

  "פיננסיים )קופות גמל(  םל שירותילתקנות הפיקוח ע 1בתקנה דרתו " כהגקיע מוסדימש

קעות משותפות הל קרן להש, וכן מנ2009-, תשס"טכללית(נהלת באסיפה משתתפות חברה )ה

 .1994-שמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דבנאמנות כמ

  "1968-חתשכ"הירות ערך, ד( לחוק ני)37דרתו בסעיף " כהגמשרה בכירה נושא. 

   .אינני אחד מהנ"ל 

 



 בעהצהה אופן

יין אישי באישור האם הנך בעל ענ 3ההצבעה פןאו היום סדר שעל הנושא

סעיף ההחלטה המוצעת )לפי 

סעיף י פל וא לחוק החברות)ב( 239

 4 לחוק החברות(? א672

 ןכ אל נמנע נגד בעד 

ביטוח נושאי משרה לסעיף תיקונים 

 החברהבמדיניות התגמול של  ודירקטורים

 (לעיל 3.1ט בסעיף )כמפור

     

כדירקטור בר א ענרגיומר של ינוי מחדש מ

 (לעיל 3.2ט בסעיף )כמפור חברהבני חיצו

     

כדירקטור   ןאלון כהמר של ינוי מחדש מ

 (לעיל 3.3ף ט בסעי)כמפור בחברהני חיצו

     

 

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

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

 . רוניתשבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקט למעט במקרים

 הות/דרכון/תעודת התאגדות. הזת דלום תעובצירוף צי רק תקף זה בעה כתב הצ -ברה מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הח  לילבע

 : ( שרלוונטי)ככל  זיקה ברבד פרטים

 

 

 

 

 תימה: ________________ח                                       תאריך: ____________

 

  

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  3
 וא במניין."כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבות שלא ימלא טור זה או שיסמן בעל מני  4



 

 

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 

 

 



 6.5.2020תאריך: 
 לכבוד

 תמר פטרוליום בע"מ

 

 א.ג.נ,
 

 הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית  הנדון:
 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

בזאת כי  ה/, מצהיר053442505ת.ז. ישראלית שמספרה  ת/, בעלגיורא ענברמטה, אני החתום/ה 

בחברת תמר פטרוליום בע"מ )להלן:  חיצוני/ת ית/מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור

 "( כדלקמן:החברה"

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

בנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת ולפי מיטב ה דירקטור/ית בחברה

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

 וגודלה.

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

 :השכלה

 

 

 

  :בחמש השנים האחרונות ניסיון מקצועי

 מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת
ר ועדת "יו ,דירקטור חיצוני

 מאזןועדת ווחבר ב, ביקורת
 וועדת תגמול

 תמר פטרוליום בע"מ

 ייעוץ ופיתוח עסקי בארץ ובחו"ל -אופקי דניש  מנכ"ל 
דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת 

 ביקורת ומאזן
 אי די בי פיתוח בע"מ

 אידיבי תיירות דירקטור חיצוני ויו"ר
 גולף דירקטור חיצוני
 שנפ תעשיות בע"מ דירקטור חיצוני

 דולומיט בע"מ דירקטור בלתי תלוי
 ארן מו"פ בע"מ דירקטור בלתי תלוי
 מישורים נדל"ן דירקטור בלתי תלוי

 

 .מאושר ב "נבחרת הדירקטורים" של רשות החברות הממשלתיותבנוסף, חבר 

 .מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו

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 בפסק דיןלא הורשעתי עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

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

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

 השכלה יםמוסד לימוד
 במינהל עסקיםתואר שני  אוניברסיטת חיפה
 תואר שני במדעי המדינה אוניברסיטת חיפה
תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ומדעי  אוניברסיטת חיפה

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

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

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

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

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

 ושנוסחלחוק החברות,  240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשירות תנאי בי מתקיימים .4

 :מובא להלן

 ציבורית חברה ואולם; לדירקטור להתמנות הכשיר ישראל תושב יחיד ימונה חיצוני קטוררכדי  (א)
 חלק או, העניין לפי, שלה החוב שאיגרות או שמניותיה, חוב איגרות חברת שהיא פרטית חברה או

 למנות רשאית, לישראל מחוץ בבורסה רשומות שהן או לישראל מחוץ לציבור הוצעו מהן
 שבהן חברות של נוספים סוגים לקבוע רשאי השר; ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים

 .ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים למנות ניתן יהיה
 מומחיות בעל שהוא מי או מקצועית כשירות בעל שהוא מי ימונה חיצוני כדירקטור (1)  (1)א

 מומחיות בעל יהיה החיצוניים הדירקטורים אחד שלפחות ובלבד, ופיננסית חשבונאית
 .ופיננסית חשבונאית

 בעל לדירקטור ומבחנים תנאים יקבע, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר (2)  
 .מקצועית כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות

, לקרובו, לו שיש מי וכן, 1לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטהלא ימונה  )ב(
, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו
 לקרוב או בחברה השליטה לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד

 שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של
 בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב, המינוי במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת

 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא או מהותי מניות
 וכן, שליטה או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"זיקה"  

 שעומדת בחברה חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט, משרה כנושא כהונה
 ענינים כי לקבוע רשאי, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע

 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים
, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר"תאגיד  
 .בה השליטה בעל או החברה הוא

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

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

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

, לשותפו, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(
 קשרים, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו
 כאמור הקשרים אם גם)ב(,  קטן סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים

 קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות בניגוד תמורה שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם
א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני הדירקטור כהונת בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים

 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו הדרושים התנאים מן תנאי הפרת 247-ו 246
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח  .5

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

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

 
 נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.     1
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הנני בקיא/ה בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים,  .א

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

  בע"מ.

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

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

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

 ית/נאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים ת

כקבוע בדין,  חיצוני/ת ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני/ת

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

 הודעה. תפקע במועד מתן ה חיצוני/ת ית/כדירקטור

 ת/חיצונילי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית  ידוע .7

בחברה חיצוני/ת  ית/על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור תסתמךהחברה וכי 

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

 .1970-ידיים(, התש"לומי

 

 בכבוד רב,

 

 גיורא ענבר

 









 

 

 

 

 

 

 'גנספח 

 

 

 

 



 6.5.2020תאריך: 
 לכבוד

 תמר פטרוליום בע"מ

 

 א.ג.נ,
 

 הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית  הנדון:
 )להלן: "חוק החברות"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 241 -וב 224 פיםפי סעי-על

בזאת כי מתקיימים  ה/, מצהיר004055364ת.ז. ישראלית שמספרה  ת/, בעלאלון כהןמטה, אני החתום/ה 

"( החברהבחברת תמר פטרוליום בע"מ )להלן: " חיצוני/ת ית/בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור

 כדלקמן:

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

בנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת ולפי מיטב ה דירקטור/ית בחברה

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

 וגודלה.

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

 :השכלה

 

 

 

  :בחמש השנים האחרונות ניסיון מקצועי

 מקום העבודה )שם מלא( יהתפקיד שמילאת
, ר ועדת מאזן"יו ,דירקטור חיצוני

קורת וועדת יועדת בווחבר ב
 תגמול

 מ"תמר פטרוליום בע

דירקטור חיצוני ויו"ר וועדת 
ביקורת וועדת מאזן וחבר ועדת 

 תגמול

 ויזל בע"מפוקס 

 קיקה )בכינוס ובפירוק( בע"מ כונס ומפרק
 אלון כהן ייעוץ כלכלי בע"מ מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון

חבר ועדת  ,דירקטור בלתי תלוי
 וחבר ועדת המיזוג מאזן

 כלכלית לירושלים בע"מ

 גן שמואל מזון בע"מ יו"ר דירקטוריון
 ( בע"מ92גניר ) יו"ר דירקטוריון

חברות בת  6 -ו מפעלי חמצן וארגון בע"מ דירקטוריוןיו"ר 
גזים , גז טכנולוגיות בע"מבבעלות מלאה )

מחסני , מרכז בחמצן בע"מ, ונוזלים בע"מ
מרכז החמצן ו ש.ל.ג בע"מ, החמצן )סחר( בע"מ

 (.ירושלים בע"מ
 מבנה תעשיה בע"מ דירקטור

 

 .מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו

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

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

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

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

 השכלה יםמוסד לימוד
 ראשון בכלכלה ומדעי המדינהתואר  האוניברסיטה העברית
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אינני ראוי לשמש בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

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

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

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

כמו  .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/בגירכן, הנני 

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

 ושנוסחלחוק החברות,  240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי שירותהכ תנאי בי מתקיימים .4

 :מובא להלן

 ציבורית חברה ואולם; לדירקטור להתמנות הכשיר ישראל תושב יחיד ימונה חיצוני קטוררכדי  (א)
 חלק או, העניין לפי, שלה החוב שאיגרות או שמניותיה, חוב איגרות חברת שהיא פרטית חברה או

 למנות רשאית, לישראל מחוץ בבורסה רשומות שהן או לישראל מחוץ לציבור הוצעו מהן
 שבהן חברות של נוספים סוגים לקבוע רשאי השר; ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים

 .ישראל תושבי שאינם חיצוניים דירקטורים למנות ניתן יהיה
 מומחיות בעל שהוא מי או מקצועית כשירות בעל שהוא מי ימונה חיצוני כדירקטור (1)  (1)א

 מומחיות בעל יהיה החיצוניים הדירקטורים אחד שלפחות ובלבד, ופיננסית חשבונאית
 .ופיננסית חשבונאית

 בעל לדירקטור ומבחנים תנאים יקבע, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר (2)  
 .מקצועית כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות

, לקרובו, לו שיש מי וכן, 1לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה )ב(
, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו, לשותפו
 לקרוב או בחברה השליטה לבעל, לחברה זיקה, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד

 שמחזיק מי או שליטה בעל בה שאין ובחברה, אחר לתאגיד או, המינוי במועד, השליטה בעל של
 בעל, הכללי המנהל, הדירקטוריון ראש יושב, המינוי במועד, שהוא למי זיקה גם – שליטה בדבוקת

 – זה קטן סעיף לענין; הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא או מהותי מניות
 וכן, שליטה או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"זיקה"  

 שעומדת בחברה חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט, משרה כנושא כהונה
 ענינים כי לקבוע רשאי, ערך ניירות רשות עם בהתייעצות, השר; לציבור מניות לראשונה להציע

 ;זיקה יהוו לא, שקבע בתנאים, מסוימים
, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד -" אחר"תאגיד  
 .בה השליטה בעל או החברה הוא

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

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

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

, לשותפו, לקרובו, לו שיש יחיד חיצוני כדירקטור יכהן לא)ב(  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ו(
 קשרים, בו השליטה בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהוא למי, למעבידו
 כאמור הקשרים אם גם)ב(,  קטן סעיף הוראות לפי אליו זיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים

 קוימו)ב(; 244 סעיף להוראות בניגוד תמורה שקיבל יחיד וכן, זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם
א, 245 סעיפים לעניין, בכך יראו, החיצוני הדירקטור כהונת בעת כאמור תמורה התקבלה או קשרים

 .חיצוני כדירקטור לכהונתו או למינויו הדרושים התנאים מן תנאי הפרת 247-ו 246
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח  .5

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

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

 
 נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.     1
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הנני בקיא/ה בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים,  .א

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

  בע"מ.

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

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

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

 ית/נאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורהמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים ת

כקבוע בדין,  חיצוני/ת ית/בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני/ת

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

 הודעה. תפקע במועד מתן ה חיצוני/ת ית/כדירקטור

 ת/חיצונילי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית  ידוע .7

בחברה חיצוני/ת  ית/על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור תסתמךהחברה וכי 

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

 .1970-ידיים(, התש"לומי

 

 בכבוד רב,

 

 אלון כהן

 




