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 יום בע"מלתמר פטרו

 )"החברה"( 

 2020, בנובמבר 18

 

 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 החברה   שנתיתכללית כינוס אסיפה בדבר דוח מיידי   הנדון: 

 
תקנות ניירות ערך )דוחות  "(,  חוק החברות)להלן: "   1999-ק החברות, תשנ"ט וחת  וראוה ל  םאתהב

)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

כללית    נוסיכל  ע   יעדוה ל  רההחבבזאת   בעלי    שנתיתאסיפה  )להלן:   החברהשל  מניות  השל 

 כדלקמן:  (,"האסיפה"

 מקום האסיפה ומועדה .1

ביום  האסיפה   בשעה  2020בדצמבר    23,  ד'תתקיים  בב,  15:00,  החברה  גלגלי  משרדי  רח' 

 , הרצליה פיתוח. 11הפלדה  

 המוצעותההחלטות ואסיפה בסדר היום  .2

 .201931.12ליום יון ורקט ובדוח הדיר  ייםספהכ תחוובד  דיון 2.1

הכספיים   בדוחות  לשנה    31.12.2019ליום  דיון  החברה  של  הדירקטוריון  ובדוח 
 . 31.12.2019שהסתיימה ביום 

 יםמבקרהחשבון ה  ישל רואמינוי  2.2

של    מינוי קסיררמחדש  את  גבאי  פורר  חשבון,  קוסט  החשבון רואי  ל(  EY)  רואי 
רה,  שנתית הבאה של החבה  פהאסים הבתויומה  שס ה  ופתק לרה  של החב  יםהמבקר

 .  םוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר

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

הבאה   השנתית  האסיפה  בתום  ן  יו וררקט די  את  סמיךהלו,  רהחבהשל  שסיומה 
 " .םהחברה לקבוע את שכר

   כדירקטור בחברה רן אפרתימר של מינוי מחדש  2.3

בחברה  רן אפרתי  מר  של    מינוי מחדש האסיפה  כדירקטור  בתום  לתקופה שסיומה 
 . השל החבר השנתית הבאה 

 או פרק ד' לדוח רחות  הדו   תקנותל  26בהתאם לתקנה  פרתי  א  רן אודות מר  לפרטים  
-2020-01)מס' אסמכתא    30.3.2020יום  ם בסורשפ  2019  שנת ה לחברשל ה   התקופתי

יעים בו מובאים  , אשר הפרטים המופ"(2019  לשנת  יופתהתק   הדוח)להלן: "  (028765
מר    ד' כאמור לעיל  קם בפרי ר פרטים האמויצוין, כי בנוסף ליה.  ההפנ בזאת על דרך  
 .  ועדה לבחינת דוחות כספיים ובוועדת ההשקעות של החברהבו  חבר  רן אפרתי הינו
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  1999    –התשנ"ט    לחוק החברות,  241  -ו  ב224יף  בסעדרש  , כנרן אפרתימר  הצהרת  
 ה.  לדוח ז  'א כנספחמצורפת , "(תחברוחוק ה)להלן: " 

)" חהה   סח ונ המוצעת  מס'  לטה  מחדש את  "לאשר  :  "(2החלטה  רן  מר  של    מינויו 
בוט כדירקאפרתי   של חברה  ר  הבאה  השנתית  האסיפה  בתום  שסיומה  לתקופה 
 " החברה.

 ברה כדירקטורית בח סיגליה חפץ הגב' של מינוי מחדש  2.4

מחד ס הגבשל    שמינוי  כדירקטור '  חפץ  ב יגליה  שלתקו  חברהית  בתום פה    סיומה 
 החברה.   של באהת ההשנתיהאסיפה 

או חפץ  דות  לפרטים  סיגליה  לתקנה  גב'  הדוחו  26בהתאם  ד'    תלתקנות  פרק  ראו 
התקופתי   המופיעים  2019לשנת  לדוח  הפרטים  אשר  דרך  ובאימ  בו,  על  בזאת  ם 

ל .  ההפניה בנוסף  כי  לעיל  קם בפרירפרטים האמויצוין,  חפץ ,  ד' כאמור  גב' סיגליה 

 Executive MBA-ב  MBAבעלת תואר  וכן    INSEAD  -מ   EMBAהינה בעלת תואר  

program מ- TSINGHUA UNIVERSITY . 

  כנספח   תפצור, מתלחוק החברו  241  -ב ו242ף  בסעידרש  , כנפץיה חסיגל'  בגת  הצהר
 .  ח זהלדו 'ב

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

 של החברה." 

 ה כדירקטורית בחבר נןרו מהנח גב' השל מינוי מחדש  2.5

מחדש רונ הגב'    לש   מינוי  כדירקטורית  נחמה  לתבחבר ן  בתום  שסי  פהקו ה  ומה 
 ברה. אסיפה השנתית הבאה של החה

וח  לד   ד'  ו פרקדוחות ראלתקנות ה  26נה  רונן בהתאם לתק לפרטים אודות גב' נחמה  
ע 2019  לשנתהתקופתי   בו מובאים בזאת  . יהפנההל דרך  , אשר הפרטים המופיעים 

ל  בנוסף  כי  האמויצוין,  בפר ירפרטים  לעיל  קם  כאמור  מכהנגב'  ,  ד'  רונן  ת  נחמה 
  .תחבורה ציבורית בע"מל חברה  דןיצונית בירקטורית ח כד

 ' ג  כנספח   ורפת , מצלחוק החברות  124  -ב ו422  ן, כנדרש בסעיף הצהרת גב' נחמה רונ
 לדוח זה.  

  של גב' נחמה   מחדש  המינויאת  "לאשר  (:  "4מס'  טה  החלסח ההחלטה המוצעת )"ונ
כדירקטור  בחברהרונן  הש   ומהשסיפה  לתקו  ית  האסיפה  של   יתנתבתום   הבאה 

 החברה." 

 כדירקטור בחברה  עיניברהם  מר א של דשי מחמינו  2.6

בתום האסיפה  ומה  שסי  קופהכדירקטור בחברה לת  ינים עשל מר אברה  חדשמינוי מ
 אה של החברה. השנתית הב

עינימר  ות  אוד  םלפרטי לתקנה    אברהם  ד'   26בהתאם  פרק  ראו  הדוחות  לתקנות 
הפרטים2019  לשנתהתקופתי  לדוח   אשר  בומוה   ,  דרך   פיעים  על  בזאת    מובאים 

ליה.  פנ הה בנוסף  כי  בפרירפרטים האמויצוין,  לעיל   ק ם  כאמור  עיני  מר    ד'  אברהם 
 בוועדת ההשקעות של החברה.  הינו חבר

  כנספח , מצורפת  חברותהוק  לח   241  -ב ו 224יף  ש בסעדרכנ עיני,  אברהם  מר  הצהרת  
 ה.  זוח לד 'ד

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

 החברה." 
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 בחברה קטור דירכ רמאישל מר איתן מחדש יו מינו  2.7

כדירקטור    (מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברהה)  מאירן  איתמר  של    מינוי מחדש 
 אה של החברה. הבת האסיפה השנתיבתום ומה שסי קופה בחברה לת

לדוח  לתקנות הדוחות ראו פרק ד'    26בהתאם לתקנה  מאיר  איתן  מר  ות  ם אודלפרטי
 יה.  פנהה  מובאים בזאת על דרך , אשר הפרטים המופיעים בו2019 לשנתהתקופתי 

  נספח כ, מצורפת  חברותהוק  לח  241  -ב ו224כנדרש בסעיף  ,  מאיראיתן  מר  רת  הצה
 ה.  זוח לד 'ה

איתן  מר  של    מחדש  ומינויאת  "לאשר    "(:6'  מס  הלטהח)"  תצעה המונוסח ההחלט
שסי מאיר   לתקופה  בחברה  הבכדירקטור  השנתית  האסיפה  בתום  של  ומה  אה 

 החברה." 

   תנאי כהונתם של הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש אודות רטיםפ .3

מס'  ש  מחדלמינוי  המועמדים  ים  הדירקטור  בהחלטות    ים נאהתלכל  זכאים    2-5כאמור 

בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים    ירקטורים המכהנים בהלד   ביחס  בחברהם  יוגהנה

שנתי  :  לןה לכמפורט    בחברה השווה  וגמול  בישיבות  השתתפות  הקבועים  גמול  לסכומים 

ובדרגה  הכלולים   השנייה  בתוספת  הוס בתה'  )כלליהח  לתקנות  שיתשליפת  בדבר ברות  ם 

אחריות    טוחבי  להיכלל בהסדרות  זכא ן  וכ  ,2000-"סהתש  ,ני(יצוגמול והוצאות לדירקטור ח 

ונושא דירקטורי משרה  ם  החברה י  ל  כתבי ל  וזכאות,  1של  ו שיפהתחייבות  פטור  לכתבי  וי 

 . 2ות ימאחר

רה,  יו"ר דירקטוריון פעיל בחבכמר איתן מאיר,  לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של  

  3.10.2019יום  מ חברה  ה   לש  בעלי המניות   של ומיוחדת    תיתכללית שנ  אסיפה דוח זימון  ראו  

א ביום  (2019-01-101377סמכתא  )מס'  שתוקן  כפי  אסמכתא  )  7.10.2019,  -2019-01מס' 

 . (2019-01-105832ס' אסמכתא )מ 29.10.2019( וביום 102136

 שנתית הה אסיפאודות ה רטים נוספיםפ .4

 רושום הדור הקו 4.1

חוקי    יןית אלא אם כן יהיה נוכח מנאסיפה הכלל שום דיון בין לפתוח בא 4.1.1

החל לוכל  אל   אטה  התתקבל  נוכח  אם  בעתא  החוקי  על    מנין  שהצביעו 

   ההחלטה.

נוית  ן חוקימני 4.1.2 , שני  י כחםאב  ידי-ו עלכחים, בעצמם א הווה בשעה שיהיו 

לפחותלי  בע ביח  מניות  בשלילפחד  המחזיקים  ה  ההצבע ת  מזכויו ש  ות 

 שנקבע לפתיחת האסיפה.  המועד ית השעה מןרה תוך מחצבחב

כעבו 4.1.3 מן  חר  אם  שעה  לאסי ועד  המ צי  ימצא  שנקבע  לא  החוקי,  פה  המנין 

קרי:   ם,ותה שעה ובאותו מקובא  וע הבא יום בשב  אותו דחה האסיפה לת

ח   לימב  ,15:00בשעה    2020  בדצמבר  30 ל שתהיה  כך  ובה  על  בעלי  להודיע 

 
או    1 בחב יט לב פוליסה  דות  לפרטים  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  )א(  8.4.1עיף  ס ראו    רה וח 

ותשק תשקי ל  להשלמה  מיום  ף  החברה  של  מדף  אסמכ   4.7.2017יף  )להלן:    ( 2017-01-056551תא  )מס' 
שע ,  "( קיף התש "  ב כפי  מיום  ודכנה  מיידי  אסמכתא   30.1.2018דוח  והוארכה    ( 2018-01-008826  )מס' 

בהם  מופיעים  הפרטים ה   אשר   , ( 2020-01-054052)מס' אסמכתא    16.6.2020מיום    בדוח מיידי כמפורט  
 . ה דרך של הפניי   נכללים בזאת על 

התחיי אודות    לפרטים    2 לשיפוי כתבי  פ ו   בות  סעיף  מאחריות    ר טו כתבי  אשר    לתשקיף,   4.28.ראו 
 . פנייה ל ה בזאת על דרך ש ם  נכללי בו  הפרטים המופיעים  
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לכהמניו או  ית,  אול  אחר  או  ום  אחרת  אחרמקו  שעה  שתקבע    ם  כפי 

 מניות. ה י החברה בהודעה שתימסר לבעל

ל  אסיפהב  אם 4.1.4 מניןהנדחית  ימצא  חצ  א  כעבור  המוחוקי  מן  שעה  עד  י 

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

הנדחיפסיבא יעמדוה  אך  ל  ת  נדיון  של  היום  בסדר    שנכללו  ושאיםורק 

 מקורית. ה ההאסיפ 

 שעל סדר היום  ותישור ההחלטהנדרש לא  רובה 4.2

לקבלת   הי ל  שעטות  החלה  כל הרוב הדרוש  בעלי המניות    של רגיל  רוב  הוא  ום  סדר 

 הכללית.   כחים באסיפההנו

 תוכחת בעלו עד הקובע וה המו 4.3

,  לחוק החברות  182יע בהתאם לסעיף  בהצת להזכו   הקובע לקביעת  המועד 4.3.1

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

יום,  2020  בנובמבר  25ו  הינ  "בורסה  ב  חרהמס  בתום  המועד  )להלן: 

 "(. עקובה

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

מניות    ורסהבר ברשומה אצל ח  וותלזכ יה, שבעל מנ,  2000-סהתש"  ,(כללית

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

א  , ימצי("לא רשוםמניות    לבעלהלן: ")ם של בנק דיסקונט בע"מ  לרישומי

ר  בדב  ניה,מה לזכותו המה אשר אצלו רשו את חבר הבורסחברה אישור מל

במני במועבעלותו  בהתאה  הקובע,  לאמד  וטוק בתור  ם  הנ"ל  פס  נות 

 הנ"ל.  ותפת לתקנבתוסש

רה  שלו יועבר לחבישור הבעלות  י להורות שאאלא רשום רשבעל מניות    ן,כ 4.3.3

מערכת האלקטר  באמצעות  סיהפועל  ית ונההצבעה  לפי  לת  ב'    2ז'  פרקמן 

 .("יתבעה האלקטרונההצ מערכתלן: "לה)ירות ערך לחוק ני 

 פן ההצבעה או 4.4

מו,  יע בעצלהצב   רשאיה, בעל מניות  פי סהאר יום  שעל סד  ות חלטההיין  ענל 4.4.1

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

ך  ורשה לכי אדם שהיד-על  ידאגלהוראותיו, ובמקרה של ת  וכפוף  החברות

בתקנוןכא וכן  מור  הצ  אמצעותב  החברה,  אלקטרוני  כתב  שיועבר  בעה 

 האלקטרונית. צבעה חברה במערכת ההל

ופה  ידי מי-ו עלאידי הממנה  -חתם עלב וייבכת  כח יהיה -י לבאו ני מ  ל כתבכ 4.4.2

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

מסמכי על  ו   חייביםהמ  םהתאגיד  אאותו,  עו"ד ליו  יצורף  בדבר    אישור 

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

כים לחייב  ם מוסמהינ   ם ותמיופן אחר כי הח אב   עה ם שוכנ אישור עו"ד אל

 התאגיד. תא

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

פיתוח משעו  24  -מ   פחות  לא ,  הרצליה  לפני  האס ת    22עד    קרי:)יפה  ועד 
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הנדחיתאו    (15:00עה  בש   2020  ברבדצמ מבר  בדצ  29עד    קרי:)  האסיפה 

 וי כח. פ וד אותו יעל יס הכח להצביע  הופ מי ן תכוובה מ  (15:00 הבשע  2020

 הצבעה  צעות כתבבאמ הצבעה 4.5

 רף צואמצעות כתב ההצבעה המניות להצביע באסיפה גם ב י בעל מ היה רשאסף, יובנ

 עות כתבשר הצביע באמצל בעל מניות אתחשב הצבעתו ש  ,ניין זהלדוח זה. לע  כנספח

 .  הו נוכח והשתתף באסיפ ה, כאילההצבע

בא ביחס  ה ב  כתת  מצעוההצבעה  המעלבעל  הצבעה,  להצביע  ו מניות  עות אמצבניין 

  או כתב הצבעה מו ו/או באמצעות שלוח ו/יפה בעצותו באסהשתתפ   הצבעה חלף  כתב

בת   י,אלקטרונ  חלקו  יעשה  שלאמצעות  ההצבעה  השני  כפכתב  באתר ,  שפורסם    י 

 . ההפצה

להמצא  המועד  ההאחרון  המניות  לבעלי  ההצבעה  כתב  י  בעל   במרשם  מיםרשו ת 

עד    ,2020  בדצמבר  23  :סיפה, קריוס האשעות לפני מועד כינ (  6)הינו עד שש    תוני המ

ה,  י כינוס האסיפלפנת  עוש(  4)הינו עד ארבע    מיםניות לא רשוולבעלי מ   ,09:00ה  השע

 .11:00ה עד השע,  2020  בדצמבר 23קרי: 

(  10)  עשרהיות הינו עד  נ ידי בעל מ-ות עמדה לחברה על ן להמצאת הודעהמועד האחרו 

כינמי מועד  לפני  קריים  האסיפה,  את  תה  החבר   . 2020  בדצמבר   13  עד   :וס  פרסם 

מכ  העמדה  ותהודע יאוחר  לא  ה אמור  קבלתן.  לאחר  אחד  עסקים  עמדה    עתדויום 

ותוג  וריון החברהדירקט  תגובת  שתכלול את ימים  (  5)ה  אוחר מחמיש ש לא יאפשר 

 . 2020 בדצמבר 18האסיפה, קרי:  ני מועד כינוסלפ

לפי מנל  בע רשאי  ישיות  ולקבלנות  לחברה  את    רות  כממנה  ההנוסח  צבעה תב 

 . (הנתינתכל שכ)העמדה  דעותווה

ישלח בורסה  אלקטחבר  בדואר  תמורה,  ללא  ההצבעה   לנוסחקישורית  ,  נירו ,   כתב 

העמדהו שתינתנה(  הודעות  ההפצה,  )ככל  מנ  באתר  בעל  רשום  יולכל  שאיננו  ת 

המ  בעלי  מנניות  במרשם  א וומרש יותיו  ואשר  אצל  בות  חבר  כן  רסהותו  אם  אלא   ,

מעוכי    המניות   הודיע בעל ובלבניאינו  ניי  ד שההודעהן בכך,  לגבי חשבון  רות  ניתנה 

 . הקובעלמועד ם ודק מועדובערך מסוים 

 ות מחבר אישור הבעל   את, זכאי לקבל  אצל חבר בורסה  ותיו רשומותני בעל מניות שמ

  או בדואר אל של חבר הבורסה  יף  נ בס  ,ניותיוא מחזיק את מהבורסה שבאמצעותו הו

ד ב ל מי משלוח במענו תמורת  וכי  יקש זאבד, אם  זה תינתן מרעני לבקשה  ת,    אש ין 

 וים. חשבון ניירות ערך מס ל

ה  רהחבה לבעלי  תמורה,  בלא  הרשומיםמנ תשלח,  המ  יות  בעלי  כתב במרשם    ניות 

 זימון זה. ביום פרסום עההצב

 קטרוניתהצבעה במערכת האל 4.6

מע,  ב קוה  המועד  לאחר 4.6.1 מספר  קבלת  גיש עם  וקוד  הבורס זהה  מחבר  ה  ה 

תה  יוכלהזדהו  יךלולאחר  מנ   ת  לבעל  במער רש   איות  להצביע  כת  ום 

   אלקטרונית.ה

ות לפני  שע(  6)ד שש  ע  עה במערכת האלקטרונית הינוצבלהן  אחרו ה  המועד 4.6.2

 . 09:00עד השעה ,  2020 בדצמבר 23אסיפה, קרי: ה מועד
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בעל 4.7 ביותר   הצביע  הצבעתאכת  אח  מדרך  מניות  תימנה  כאמור,  המאוחרת,  שר  ו 

עה  ביחשב מאוחרת להצת  שלוחות  או באמצע   סיפהבעצמו באות  בעל מני   של  הצבעה

 כתב הצבעה.  באמצעות

 א לסדר היום ושנ  הוספת 4.8

יותר, שלבעל מניות, אח 4.8.1 )ו אחוד או  יות ההצבעה  מזכו  ( לפחות 1%ז אחד 

ר היום של  דבסא  ול נוש רקטוריון לכלמהדיסיפה הכללית, רשאי לבקש  בא

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

זי   ימים קרי:מלאחר  האסיפה,  ש  ,2020  בנובמבר  25  עד ון  א  ושהנובלבד 

   ון באסיפה הכללית.ת נדאים להיומת

נושא  אמצ 4.8.2 כי  החברה  לכללו  דירקטוריון  מתאים    שהתבקש  היום  בסדר 

ן ותפרסם אותו  ברה סדר יום מעודכחה  ןיית, תכבאסיפה הכלל  להיות נדון

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

מובהר,  .  2020  בדצמבר  2 י:קר  היום,  רהבקשה להכללת נושא נוסף על סד

בע כפי שנקבע  ד הקואת המוע  יום מעודכן כדי לשנותם סדר  כי אין בפרסו

 ן האסיפה.  ה על זימו בהודע

ונה  היום של האסיפה הצעת מועמד לכהול בסדר  מניות לכל  לעב  שלקשה  ב 4.8.3

הפרטת,  דירקטורכ את  בכלול  האמורים  דוחות,  הלתקנות    26תקנה  ים 

אל תו המ צורף  הצהרת  סעיף    מדועיה  לפי  כדירקטור  לחוק  224לכהן  ב 

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

 יםעיון במסמכ .5

נט  ינטרשתהיינה( באתר הא ה )ככל  עמד בהודעות  ב ההצבעה וי, בכתדיי מה  ן בדוחניתן לעיי

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

www.magna.isa.gov.ilכן כמו  ההוד.  מכבל  עה ,  ועותק  המניות  הנוגעלי  מסמך  ע  ל 

לעיו  עומדים  האמורות,  החברה  בן  להחלטות  גלגלמשרדי  הפלדה  ברחוב  הרצליה  11י   ,

דין,  בכפוף  ,  תוחפי בם  מיבילכל  ה',  עד  המא'  העבודה  בת שעות  מרא קובלות,  עם ש  יאום 

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

 ת.  וס אסיפת בעלי המניוניכ

 

 בכבוד רב, 

 תמר פטרוליום בע"מ

   מנכ"ל , ליעמי ויסמןע"י 

  , סמנכ"ל כספיםקיןויובל ריי

 

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


 ' אנספח 
 2020, באוקטובר 26תאריך: 

 
 

                   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

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

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

 דלקמן: כ"( החברה)להלן: "

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

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

  החברה ולא 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(  י התפקיד שמילאת
(20XX – 20XX) 

 היום- 2019 בע"מ קופיקס גרופ  יו"ר דירקטוריון פעיל 
השקמה   מנכ"ל  שיווק  לוי  רמי 

 תקשורת בע"מ 
 היום- 2017

קשרי  על  ואחראי  משפטי  יועץ 
 משקיעים 

שיווק   לוי  רמי  חנויות  רשת 
 בע"מ  2006השקמה 

2003-2016 

 

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

- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים  1977-העונשין, התשל"ז , לחוק 428

. 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  אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  בעבירה  

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

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

אכי אמצעי  עלי  כדירקטורהטילה  לכהן  עלי  האוסר  ערך(  ניירות  בחוק  זה  מונח  )כהגדרת    ית/ פה 
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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 יימיםמתק .5

 : שנוסחם מובא להלן

השליטה  )ב( בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  חיצוני  לדירקטור  ימונה  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2לא 
  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(

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

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

חברת  )ה( שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  יחיד  ימונה  לא 
 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

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

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

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

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

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

   בע"מ. תמר פטרוליום

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

 
 . שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונהלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על   1
 . שליטה בדבוקת שמחזיק  מי  או שליטה בעל בחברה  אין זו  הצהרה למועד  נכון     2



3 

 

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

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

  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

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

 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 /טור בעת אישור כהונתי כדירק  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, 

 

 אפרתי  ןר

 



 ' בנספח 
 2020 ,בנובמבר 4תאריך: 

 
                   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

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

 דלקמן: כ"( החברה)להלן: "

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

  החברה ולא 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 

INSEAD EMBA 

TSINGHUA UNIVERSITY Executive MBA program  (MBA) 
 

  :ניסיון מקצועי
בתפקיד  ימשך הזמן שמילאת מקום העבודה )שם מלא(  י התפקיד שמילאת

(20XX – 20XX) 
ייזום   דירקטורית  בע״מ משאב    ופיתוח 

 )חברה פרטית( 
 2018- היום

  נשר מפעלי מלט ישראלים בע״מ  דירקטורית 
 )חברה פרטית( 

 2018- היום

 2016- היום מסופי מטען וניטול בע"מ ממן דירקטורית 
בע"מ דירקטורית  תעשיות  )חברה   כלל 

 פרטית( 
 2013- היום

 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-העונשין, התשל"ז , לחוק 428

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

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



2 

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

כדירקטור לכהן  עלי  האוסר  ערך(  ניירות  בחוק  זה  מונח  )כהגדרת  אכיפה  אמצעי  עלי    ית/ הטילה 
כמו    .חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות    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/ כדירקטור כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן 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

השליטה  )ב( בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  חיצוני  לדירקטור  ימונה  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2לא 
  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(
לכהן   ביכולתו  לפגוע  כדי  בהם  יש  אם  או  כדירקטור,  תפקידו  עם  ענינים  ניגוד  ליצור 

 כדירקטור. 

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

חברת  )ה( שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  יחיד  ימונה  לא 
 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  ועלגר   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

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

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

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

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

   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

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

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

ע  כקבו  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

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת   .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 
 2020, בנובמבר 4תאריך: 

 
 

                   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

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

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

 "( כדלקמן: החברה)להלן: "

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

סבור ולפי    בחברה  ית/ דירקטור הנני  הבנתי  כשיר  ה/מיטב  כדירקטור  ה/שאני  בלתי    ית/לכהן 

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 דירקטוריון יו"ר 

 היום-2019 עמל סיעודית  דירקטורית מייעצת 
יועצת לפרוייקטים בתחום הגנת  

 הסביבה 
 היום-2019 

חברהדן" חיצונית  דירקטורית ציבורית  ל  "  תחבורה 
 בע"מ 

 היום-2020

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

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

 

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

-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים  1977-התשל"ז , לחוק העונשין,  428

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

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



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

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

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

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

 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

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

 :שנוסחם מובא להלןהחברות, 

לדירקטור   )ב( ימונה  השליטה לא  בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2חיצוני 
  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

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

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

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

 ת ערך או עובד של בורסה בישראל. איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירו
,  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

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

הקבועים   מהתנאים  תנאי  להתקיים  שיחדל  או  לעיל  כהונתי    בדיןהמפורטות  עם  בקשר 

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

 
 . כמפסיקה את רצף הכהונהלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים   1
 . שליטה בדבוקת שמחזיק  מי  או שליטה בעל בחברה  אין זו  הצהרה למועד  נכון     2



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

   .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

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

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב, 

 

 נחמה רונן 

 



 ' דנספח 
 

 2020, בנובמבר 4תאריך: 
 
 

                   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

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

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

 דלקמן: כ"( החברה)להלן: "

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

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

  החברה ולא 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 ) ועסקיםהמרכז האקדמי למשפט 

  עורך דין 
 

  :ניסיון מקצועי

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

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

 ם -מנהל אשראים באזור י

 1985-2007 בנק לאומי לישראל בע"מ 

שירותי   וכן,  פרטיים  עסקים 
אלון   קבוצת  כגון  ויעוץ  ניהול 

 בע"מ בית שמש  חפ פולי 

 1.2.2015-28.2.2016 אזור התעשייה בית שמש 

חבר ועדת ודירקטור בלתי תלוי  
בחברת  וביקורת  תגמול  מאזן, 

 בע"מ הולדינגס תדיראן  

 1.2.2014 - החל מ תח תקווה אזור 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"ז 428

. 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 

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

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

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 פסו ה/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

השליטה  )ב( בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  חיצוני  לדירקטור  ימונה  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2לא 
  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(

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

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

חברת  )ה( שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  יחיד  ימונה  לא 
 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

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

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

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

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

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

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

  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 
 2020 בנובמבר, 4תאריך: 

 

 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

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

"(  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

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

 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
המכללה   1988-1990 במסגרת  חיפה  אונ' 

 לאומי של צה"ל לביטחון 
M.A.   )מדע המדינה( 

   
 

  :ניסיון מקצועי

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

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

 קבע(
ומנהל   למנכ"ל  מנהל  משנה 

 התשתיות 
 1994-2003 עיריית ירושלים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

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

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. 

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

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

 . 1970-התש"ל

 

 

 בכבוד רב, 

 

 איתן מאיר 

 



 בע"מ   תמר פטרוליום 

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

 ראשוןחלק 

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

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

רח' גלגלי  ה בהחבר   משרדיב  15:00  שעה, ב2020בדצמבר    23,  'ד  תיערך ביוםשנתית  אסיפה כללית  

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

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

 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים 3.1

  ים החשבון המבקררואי  ל(  EY)  רואי חשבון,  קוסט פורר גבאי את קסיררמחדש של    מינוי
החב הבתו  מהיו שסה  ופתק לרה  של  החבאסי ם  של  הבאה  השנתית  והסמכת פה  רה, 

  .םדירקטוריון החברה לקבוע את שכר

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

 ".םוריון החברה לקבוע את שכררקטדי את יךמ סהלו , רהחבשל הה האסיפה השנתית הבא

    כדירקטור בחברה רן אפרתימר של מינוי מחדש  3.2

  לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתיתכדירקטור בחברה  רן אפרתי  מר  של    מינוי מחדש
   .השל החברהבאה 

מר  לפרטים   לתקנה  פרתי  א  רן אודות  לדוח רחות  הדו   תקנות ל  26בהתאם  ד'  פרק    או 
ה  התקופתי לרבחשל  בשפורס  2019  שנתה  אסמכתא    30.3.2020יום  ם  -2020-01)מס' 

יעים בו מובאים בזאת , אשר הפרטים המופ"(2019  לשנת  יופתהתק   הדוח)להלן: "  (028765
  מר רן אפרתי הינו  ד' כאמור לעיל  קם בפרירפרטים האמויצוין, כי בנוסף ליה. ההפנעל דרך  

 שקעות של החברה.  ועדה לבחינת דוחות כספיים ובוועדת ההבו חבר

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

)" ח הה  סחונ המוצעת  מס'  לטה  מחדשאת  "לאשר  :  "(2החלטה  אפרתי  מר  של    מינויו  רן 
 ." פה השנתית הבאה של החברהלתקופה שסיומה בתום האסיחברה ר ב וטכדירק

 כדירקטורית בחברה  סיגליה חפץ הגב'  לש מינוי מחדש  3.3

ס הגבשל    שמינוי מחד כדירקטור '  חפץ  ביגליה  בתוםפה שלתקו  חברה ית  האסיפה    סיומה 
 החברה.  של  באהת ההשנתי

או חפץ  דות  לפרטים  סיגליה  לתקנה  גב'  הדוחו  26בהתאם  לדוח    ת לתקנות  ד'  פרק  ראו 
יצוין, כי  .  ההפניהם בזאת על דרך  , אשר הפרטים המופיעים בו מובאי 2019לשנת  התקופתי  

 EMBAגב' סיגליה חפץ הינה בעלת תואר  ,  ד' כאמור לעיל  קם בפרירפרטים האמובנוסף ל

תואר  וכן    INSEAD  -מ  TSINGHUA  -מ  Executive MBA program-ב  MBAבעלת 

UNIVERSITY . 



חסיגל '  בגת  הצהר ו242ף  בסעידרש  כנ   ,פץיה  החברו  241  -ב  מתלחוק   ' ב  כנספחפת  צור, 
 .  זימון האסיפהח לדו

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

 חברה כדירקטורית ב  נןרו נחמה גב' השל מחדש וי מינ 3.4

מחדש רונ הגב'    לש  מינוי  כדירקטורית  נחמה  לתבחבר ן  שסי ה  הקופה  בתום  אסיפה  ומה 
 ברה. השנתית הבאה של הח

נחמה   גב'  אודות  לתק לפרטים  בהתאם  ה  26נה  רונן  ראלתקנות  פרקדוחות  וח  לד  ד'  ו 
יצוין, כי  .  יהפנ הה ל דרך  , אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת ע2019  לשנתהתקופתי  

האמול  בנוסף בפריר פרטים  לעיל  קם  כאמור  כדירקטורית  גב'  ,  ד'  מכהנת  רונן  נחמה 
 . תחבורה ציבורית בע"מל  חברה דןחיצונית ב

לדוח    'ג  כנספח  ורפת, מצלחוק החברות  124  -ב ו422  ן, כנדרש בסעיףהצהרת גב' נחמה רונ
 .  זימון האסיפה

)"ונ רונן    של גב' נחמה   מחדש  המינוי את  "לאשר    (:"4מס'  טה  החלסח ההחלטה המוצעת 
 החברה."   בתום האסיפה השנתית הבאה של ומהשסיפה לתקו ית בחברהרקטור ידכ

 כדירקטור בחברה  עיניברהם  מר אשל דש י מחמינו  3.5

מ אברה   חדשמינוי  מר  עשל  לת  ינים  בחברה  האסיפה  ומה  שסי  קופהכדירקטור  בתום 
 אה של החברה. השנתית הב

עינימר  ות  אוד   םלפרטי לתקנה    אברהם  הדוחות    26בהתאם  ד'  ו  ראלתקנות  לדוח  פרק 
יצוין, כי  יה.  פנ הה   מובאים בזאת על דרך  , אשר הפרטים המופיעים בו2019  לשנתהתקופתי  

ל האמובנוסף  בפרירפרטים  לעיל  קם  כאמור  עיני  מר    ד'  חבר אברהם  בוועדת    הינו 
 ההשקעות של החברה. 

בסעדרכנ עיני,  אברהם  מר  הצהרת   ו224יף  ש  מצורפת  חברותהוק  לח  241  -ב   'ד  כנספח, 
 .  זימון האסיפהוח דל

  ם עיני אברה מר  של    מחדש  ומינוי את  "לאשר    "(:5'  מס  הלטהח)"  ה המוצעתנוסח ההחלט
 אה של החברה." ומה בתום האסיפה השנתית הבכדירקטור בחברה לתקופה שסי

איתן  מחדש  נויו  ימ 3.6 מר  "מאיר  של  מאיר)להלן:  תנאי  ואיש  הבר בחקטור  דירכ"(  מר  ור 
 והעסקתו  כהונתו

כדירקטור בחברה    (מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברהה)  מאירן  אית מר  של    דשמינוי מח
 אה של החברה.האסיפה השנתית הבבתום ומה שסי  קופהלת

אודלפרטי לתקנה  מאיר  איתן  מר  ות  ם  ד'    26בהתאם  פרק  ראו  הדוחות  לדוח  לתקנות 
 .  יהפנהה  מובאים בזאת על דרך ם בוים המופיעי, אשר הפרט2019 לשנתהתקופתי 

בסעיף  ,  מאיראיתן  מר  רת  הצה ו 224כנדרש  מצורפת  חברותה וק  לח  241  -ב   'ה  נספחכ, 
 .  מון האסיפהזיוח לד

איתן מאיר  מר  של    מחדש  ומינויאת  "לאשר    "(:6'  מס  הלטהח)"  ה המוצעתנוסח ההחלט
 אה של החברה." הב ומה בתום האסיפה השנתיתכדירקטור בחברה לתקופה שסי

 

   .רדלעיל תיעשה בנפ ורטכמפ דירקטור וינימ  עלה י כל החלטגבהצבעה ל



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

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

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

להחלטה   הנוגעים  במסמכים  גבוכן  פיתוח 11הפלדה  לגלי  רח'  הרצליה  ה  ,  עבודה  בשעות 

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

 היום.  לאישור ההחלטות שעל סדר  

 שעל סדר היום: יםה בנושאסיפבא ותטההחל הדרוש לקבלת  הרוב .5

לצ הדרוש  כל  ך  ורהרוב  סדר  אישור  על  המצויות  הינו  היההחלטות  רגילום  הנוכחים    רוב  של 

 ים להצביע באסיפה. והזכא

 : ציון זיקה של בעל מניה .6

י של  נ לק השירה וגופים מוסדיים, מוקצה בח בכ של בעלי עניין, נושאי משרה  ופן ההצבעה  ין א לעני 

 ה.  ימון סיווג המשתתף בהצבעכתב ההצבעה מקום לס

 :עהההצב כתב תוקף .7

 הבאים:  ו לו המסמכיםההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפ לכתב

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

רכת  ע מ)"  1968-ק ניירות ערך, התשכ"ח לחו  2עלת לפי סימן ב' לפרק ז' ההצבעה האלקטרונית הפו

 "(.  ההצבעה האלקטרונית 

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

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

 .  09:00שעה  עד ה ,2020בדצמבר  23 :קרי, האסיפה

על ידי בעל מני  שעות לפני מועד    4שום הינו עד  ות לא רהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה 

 .  11:00ה  עד השע, 2020בדצמבר  23קרי: , פההאסי

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

 :  הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

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

וזאלהצביע באמצעות מערכת ההצבעה    רשאי עד  האלקטרונית  נעילת המערכת כאמורת    .מועד 

 . זימון האסיפהח לדו 4.6  ים ראו סעיףלפרטים נוספ 

  :העמדה והודעות ההצבעה  כתבי רתלמסי החברה מען .9

 . , הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה 

 
   שם -על  מניות ה   בעלי  במרשם   הרשומות  המניות  בין   נכללות  מניות  ואותן  בורסה   חבר   אצל  ניותמ   ות רשומ   ו שלזכות  מי      1

 .  ישומיםלר ברהח
 .חברהה בספרי   רשוםה מניות  בעל    2



   :תה על ידי בעלי המניועמדה לחבר הודעותהאחרון להמצאת   המועד .10

 . 2020בדצמבר  13  ליום  עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

  :להודעות העמדהיון מצאת תגובת הדירקטורעד האחרון לההמו .11

 .  2020בדצמבר  18  היינו עד ליום, האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

 ודעות העמדה: ה והכתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבע .12

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

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

 אישורי בעלות  .13

  ידי   על  החברה  של  מניות  וחזקותמ   ובאמצעות  בורסהה  מחבר  לקבל  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל

וח בדואר,  סה או במשלות בסניף של חבר הבור"( את אישור הבעל רסההבו  חברות )" מני  בעל  אותו

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

רשא לחרשום  יועבר  שלו  הבעלות  שאישור  להורות  מי  באמצעות  ההצבעה  כ ערברה  ת 

 האלקטרונית. 

 עיון בכתבי הצבעה  .14

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

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

כן  , אלא  מניותיו כי    הואאם  לחבר הבורסה  מעוניין    הוא הודיע  או  ב לקאינו  ל קישורית כאמור 

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

 חול גם לענין קבלת הודעות העמדה. ת

סך כל זכויות  או יותר מ   אחוזים  ותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישהעל מניות אחד או י ב

  ור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות מכאמחזיק בשיעור  ההצבעה בחברה, וכן מי ש

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

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

ה  באמצעות מערכת ההצבע שומי ההצבעה  וברי  לעיין בכתבי ההצבעה העבודה המקובלות,    תעובש

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

 . 2005-עמדה(, התשס"ו

  3,955,752  -מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ   ( 5%המניות המהווה חמישה אחוזים )כמות  

 "(. גילותמניות ר₪ ע.נ. כל אחת )" 0.1ת רגילות בנות  ונימ

 אסיפהויים בסדר היום של השינ .15

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

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

י החברה שבאתר  פרסמו בדיווח לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהת  ההי, ניתן י עמדה

 . ההפצה

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


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

בד בבד עם פרס וזאת לא יההפצה  אוחר מהמועדים המפורטים  ום השינויים בהחלטות כאמור, 

הח5בתקנה   לתקנות  )הב  בחברה  ע ודברות  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה  ציבורית  ה 

 . 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"(  0520 –"ו התשס(, עמדה  והודעות בכתב)הצבעה  החברות ותתקנ 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 ,2020, בדצמבר 23,  'ד יום: האסיפה מועד

   שנתיתכללית   פהאסי: האסיפה סוג

 מסחר בבורסהיום ה ום, בת 2020  בנובמבר 25  :עהקוב  המועד

 

      פרטי  בעל המניות

 ___________ _________  - מניות השם בעל  .1

 __________________ ______   -  מס' זהות .2

   -  אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית .3

 _ ______________________   - מס' דרכון  

 _______________ __    - הוצאהמדינה שבה  

 ___________ ___ _________   - בתוקף עד 

  -  דאם בעל המניות הוא תאגי .4

 _________ _____________ -  ידגמס' תא 

 ________________ _   - אגדותמדינת ההת 

 סיווג משתתף באסיפה  .5

 נא ציין האם הינך: 

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

  "מוסדימש בתקנה  קיע  כהגדרתו  הפיק  1"  גמל(    וחלתקנות  )קופות  פיננסיים  שירותים  על 

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

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

  "1968-ירות ערך, תשכ"חד( לחוק ני )37דרתו בסעיף " כהגנושא משרה בכירה . 

   "ל. אינני אחד מהנ 

 



 ההצבעה אופן

 3ההצבעה פןאו 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 )

ה, והסמכת דירקטוריון החברה  בתום האסיפה השנתית הבאה של החבר 

 לקבוע את שכרם.

   

רקטור בחברה  ירן אפרתי כד  מחדש של מר  מינוי  - 2מס'  הלטהח

 ה של החברה.השנתית הבאשסיומה בתום האסיפה  לתקופה

   

מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה    מינוי  - 3החלטה מס' 

 ברה.ום האסיפה השנתית הבאה של החלתקופה שסיומה בת 

   

רית בחברה  כדירקטון נרונחמה מחדש של גב'  מינוי ל  - 4החלטה מס' 

 ום האסיפה השנתית הבאה של החברה.לתקופה שסיומה בת 

   

מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה   ימינו  - 5החלטה מס' 

 ברה.פה השנתית הבאה של החה שסיומה בתום האסיפ לתקו

   

מכהן כיו"ר  ה) מאיר ן אית מר של  מינוי מחדש  - 6חלטה מס' ה

בתום  ומה שסי קופהכדירקטור בחברה לת  (רהדירקטוריון פעיל בחב

 . אה של החברההאסיפה השנתית הב 

   

 

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

,  בעלות בצירוף אישור    קר  כתב הצבעה זה תקף  -( לחוק החברות(1)177)לפי סעיף    בורסה 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: ____________ 

 
 . שאאי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נו  3



 ' אנספח 
 2020, באוקטובר 26תאריך: 

 
 

                   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

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

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

 דלקמן: כ"( החברה)להלן: "

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

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

  החברה ולא 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(  י התפקיד שמילאת
(20XX – 20XX) 

 היום- 2019 בע"מ קופיקס גרופ  יו"ר דירקטוריון פעיל 
השקמה   מנכ"ל  שיווק  לוי  רמי 

 תקשורת בע"מ 
 היום- 2017

קשרי  על  ואחראי  משפטי  יועץ 
 משקיעים 

שיווק   לוי  רמי  חנויות  רשת 
 בע"מ  2006השקמה 

2003-2016 

 

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

- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים  1977-העונשין, התשל"ז , לחוק 428

. 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  אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  בעבירה  

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

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

אכי אמצעי  עלי  כדירקטורהטילה  לכהן  עלי  האוסר  ערך(  ניירות  בחוק  זה  מונח  )כהגדרת    ית/ פה 



2 

 
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 יימיםמתק .5

 : שנוסחם מובא להלן

השליטה  )ב( בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  חיצוני  לדירקטור  ימונה  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2לא 
  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(

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

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

חברת  )ה( שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  יחיד  ימונה  לא 
 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

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

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

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

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

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

   בע"מ. תמר פטרוליום

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

 
 . שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונהלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על   1
 . שליטה בדבוקת שמחזיק  מי  או שליטה בעל בחברה  אין זו  הצהרה למועד  נכון     2
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 בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.  ה/הנני בקיא  .ג

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

  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

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

 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 /טור בעת אישור כהונתי כדירק  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, 

 

 אפרתי  ןר

 



 ' בנספח 
 2020 ,בנובמבר 4תאריך: 

 
                   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

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

 דלקמן: כ"( החברה)להלן: "

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

  החברה ולא 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 

INSEAD EMBA 

TSINGHUA UNIVERSITY Executive MBA program  (MBA) 
 

  :ניסיון מקצועי
בתפקיד  ימשך הזמן שמילאת מקום העבודה )שם מלא(  י התפקיד שמילאת

(20XX – 20XX) 
ייזום   דירקטורית  בע״מ משאב    ופיתוח 

 )חברה פרטית( 
 2018- היום

  נשר מפעלי מלט ישראלים בע״מ  דירקטורית 
 )חברה פרטית( 

 2018- היום

 2016- היום מסופי מטען וניטול בע"מ ממן דירקטורית 
בע"מ דירקטורית  תעשיות  )חברה   כלל 

 פרטית( 
 2013- היום

 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-העונשין, התשל"ז , לחוק 428

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

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



2 

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

כדירקטור לכהן  עלי  האוסר  ערך(  ניירות  בחוק  זה  מונח  )כהגדרת  אכיפה  אמצעי  עלי    ית/ הטילה 
כמו    .חוב )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות    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/ כדירקטור כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן 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

השליטה  )ב( בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  חיצוני  לדירקטור  ימונה  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2לא 
  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(
לכהן   ביכולתו  לפגוע  כדי  בהם  יש  אם  או  כדירקטור,  תפקידו  עם  ענינים  ניגוד  ליצור 

 כדירקטור. 

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

חברת  )ה( שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  יחיד  ימונה  לא 
 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  ועלגר   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

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

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

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

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

   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

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

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

ע  כקבו  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

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת   .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 
 2020, בנובמבר 4תאריך: 

 
 

                   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

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

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

 "( כדלקמן: החברה)להלן: "

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

סבור ולפי    בחברה  ית/ דירקטור הנני  הבנתי  כשיר  ה/מיטב  כדירקטור  ה/שאני  בלתי    ית/לכהן 

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 דירקטוריון יו"ר 

 היום-2019 עמל סיעודית  דירקטורית מייעצת 
יועצת לפרוייקטים בתחום הגנת  

 הסביבה 
 היום-2019 

חברהדן" חיצונית  דירקטורית ציבורית  ל  "  תחבורה 
 בע"מ 

 היום-2020

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

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

 

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

-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים  1977-התשל"ז , לחוק העונשין,  428

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

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



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

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

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

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

 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

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

 :שנוסחם מובא להלןהחברות, 

לדירקטור   )ב( ימונה  השליטה לא  בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2חיצוני 
  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

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

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

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

 ת ערך או עובד של בורסה בישראל. איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירו
,  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

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

הקבועים   מהתנאים  תנאי  להתקיים  שיחדל  או  לעיל  כהונתי    בדיןהמפורטות  עם  בקשר 

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

 
 . כמפסיקה את רצף הכהונהלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים   1
 . שליטה בדבוקת שמחזיק  מי  או שליטה בעל בחברה  אין זו  הצהרה למועד  נכון     2



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

   .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

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

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 בכבוד רב, 

 

 נחמה רונן 

 



 ' דנספח 
 

 2020, בנובמבר 4תאריך: 
 
 

                   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

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

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

 דלקמן: כ"( החברה)להלן: "

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

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

  החברה ולא 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 ) ועסקיםהמרכז האקדמי למשפט 

  עורך דין 
 

  :ניסיון מקצועי

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

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

 ם -מנהל אשראים באזור י

 1985-2007 בנק לאומי לישראל בע"מ 

שירותי   וכן,  פרטיים  עסקים 
אלון   קבוצת  כגון  ויעוץ  ניהול 

 בע"מ בית שמש  חפ פולי 

 1.2.2015-28.2.2016 אזור התעשייה בית שמש 

חבר ועדת ודירקטור בלתי תלוי  
בחברת  וביקורת  תגמול  מאזן, 

 בע"מ הולדינגס תדיראן  

 1.2.2014 - החל מ תח תקווה אזור 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"ז 428

. 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 

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

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

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 פסו ה/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

השליטה  )ב( בעל  של  קרוב  שהוא  יחיד,  חיצוני  לדירקטור  ימונה  ,  לו  שיש  מי  וכן,  2לא 
  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(

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

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

חברת  )ה( שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  יחיד  ימונה  לא 
 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

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

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

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

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

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

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

  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 
 2020 בנובמבר, 4תאריך: 

 

 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

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

"(  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

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

 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
המכללה   1988-1990 במסגרת  חיפה  אונ' 

 לאומי של צה"ל לביטחון 
M.A.   )מדע המדינה( 

   
 

  :ניסיון מקצועי

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

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

 קבע(
ומנהל   למנכ"ל  מנהל  משנה 

 התשתיות 
 1994-2003 עיריית ירושלים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

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

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. 

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

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

 . 1970-התש"ל

 

 

 בכבוד רב, 

 

 איתן מאיר 

 


