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  ]נוסח משולב [הסכם נאמנות
  
  

  1993 ינואר בחודש 19שנערך ונחתם ביום 
  
  

  מ" נאמנויות בערציו  :בין
  תל אביב, 85יהודה הלוי מרחוב   
  ")הנאמן: "להלן(  

  
  מצד אחד                      

  
  שמעון אבנעים ח "רו  :לבין

  תל אביב, 1נירים מרחוב   
  ")המפקח: "להלן(  

  מצד שני   
  
  

רציו חיפושי  נחתם הסכם שותפות מוגבלת בין הנאמן לבין 1993אר  בינו19וביום     הואיל
  ;להסכם זה' אשר העתקו מצורף כנספח א, מ" בענפט

  
פקודת  כי הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי ,והנאמן מצהיר    והואיל

  ; ועיסוקה ניהול עסקי נאמנותהחברות
  

. נ.ח ע" ש1ה של יחידות השתתפות בנות ודירקטוריון הנאמן החליט להנפיק סדר    והואיל
אשר , ל" הכל כמפורט בתשקיף על פיו יוצעו היחידות הנ-ולהציעו לציבור, א"כ

  ;יפורסם בסמוך לחתימת הסכם זה
  

בנאמנות , )כהגדרתה להלן(ובכוונת הנאמן להחזיק בזכויותיו בשותפות המוגבלת     והואיל
  ;עבור בעלי יחידות ההשתתפות

  
ח הסכים למלא תפקידיו על פי הסכם זה ולהשתמש בסמכויותיו לטובת והמפק    והואיל

  ;בעלי יחידות ההשתתפות
  
  

  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוצהר
  
  
  דין המבוא והנספחים  .1

  .מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, המבוא להסכם זה והנספחים לו  
  
  הגדרות ופרשנות  .2

אלא אם כן , המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידםבהסכם זה יהיה למונחים   2.1  
  :מחייב הקשר הדברים אחרת

  
  השותפות או"    
שהוקמה על ,  שותפות מוגבלת-רציו חיפושי נפט  -  "השותפות המוגבלת"    

  .להסכם זה' נספח א, פי הסכם השותפות
  

  או" השותף הכללי"    
מ או מי שישמש " בערציו חיפושי נפטחברת        -" המציע"    

  .מפעם לפעם כשותף כללי בשותפות
  
  

  או " הנאמן"    
מ או מי שישמש מפעם " נאמנויות בערציוחברת     - " השותף המוגבל"    

  .לפעם כשותף מוגבל בשותפות
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  .'ההסכם נספח א     -" הסכם השותפות"    

  
ח " ש1יחידות השתתפות רשומות על שם בנות     -"יחידות השתתפות"    

תתפות בזכויות המקנות זכויות הש, א"נ כ"ע
השותף המוגבל בשותפות כמפורט בהסכם 
השותפות והמוחזקות בנאמנות על ידי השותף 

  .הסכם זהתנאי על פי , המוגבל
  

ואשר יקבע , המחיר בו תונפקנה היחידות לציבור    -"מחיר ההנפקה"    
  .כמפורט בתשקיף

  
התמורה הצפויה מההנפקה בנכוי ההוצאות   -" נטותמורת ההנפקה "    

ערות הכרוכות בהצעת ובהנפקת היחידות המשו
  .כמפורט בתשקיף, והעמלות

  
מי שרשום בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות   -" בעל יחידות השתתפות"    

 5.7י השותף המוגבל כאמור בסעיף "שינוהל ע
  .להסכם זה

  
תשקיף האמור להתפרסם סמוך לאחר חתימת       -" התשקיף"    

יחידות מן על פיו יונפקו על ידי הנאהסכם זה ש
השתתפות ויוצעו לציבור באופן המתואר 

  .בתשקיף
  

 תהיה 1981- א"תשמ, בכפוף לאמור לעיל מונחים שהוגדרו בחוק הפרשנות  2.2  
  .משמעותם בהסכם זה כהגדרתם בחוק האמור

  
חלוקת הסכם זה לסעיפים וכן כותרות הסעיפים בהסכם זה ישמשו לנוחיות בלבד   2.3  

  .ולא לשם פרושו
  
   ת הנאמנותיציר  .3

 יחידות , פרסום התשקיףלאחר ,נוצרת בזה נאמנות שעל פיה ינפיק הנאמן  3.1  
 תמורת )הסכם זהכמפורט ב(בחלק מן הכספים שיקבל וישתמש  השתתפות

  .יחידות ההשתתפות להשקעה בהונה של השותפות המוגבלת
   

ובת זכויות הנאמן בשותפות המוגבלת תוחזקנה ותופעלנה על ידו בנאמנות לט    
הכל על פי הוראות ותנאי , בעלי יחידות ההשתתפות תחת פיקוחו של המפקח

  .הסכם נאמנות זה
  

, לאחר חתימת הסכם זה ובכפוף לקבלת האישורים הדרושים על פי כל דין  3.2  
תוצענה  שהיחידותכמות ,  בישראל על ידי המציע לציבורהיחידות תוצענה
  .די המציע בהסכמת הנאמן והמפקחיקבעו על י,  ואופן ההצעה ותנאיה,לציבור

  
אשר הצעות ,  על פי התשקיףות המוצעהיחידותהמציע ירכוש מן הנאמן את   3.3  

 למי היחידות האמורותתחייב להקצות את מוהנאמן ,  נענו על ידי המציעןלרכישת
,  על פי התשקיףותהמוצעיחידות מתוך היחידות שהמציע ייענה להזמנתו לרכוש 

  .הכל כאמור בתשקיף,  לפי הענין-ש הסכם החיתום לחתמים או במקרה של מימו
  

זהה למחיר בו , שישולם על ידי המציע לנאמן, היחידותמחיר הרכישה של     
  . כמפורט בתשקיף- דהיינו מחיר ההנפקה ,  על ידי הציבורהיחידות נהרכשת

 תשולם לנאמן בניכוי הסכומים אותם יש לשלם על פי הסכם היחידותתמורת     
  .באופן ובמועד האמורים בתשקיף, ישירות מאת הבנק המרכז, וםהחית

  
  סוגי היחידות  .4

  .א"כ. נ.ח ע" ש1.-בנות , כל היחידות הינן יחידות רשומות על שם  
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  שוויון זכויות בין היחידות  .5
 תהיינה שוות זכויות ,על פי התשקיףאשר תוצענה כל יחידות שתונפקנה על פי הסכם זה ו  
  . זו לזו כל הבחינותב

  
  הצבעה  .6

להשתתף בהן , לכל בעל יחידות זכות לקבל הודעות על אסיפות בעלי יחידות  6.1  
בהצבעה באסיפות כלליות של בעלי  .ולהצביע בהן בעצמו או על ידי שלוח

  .המוחזקת על ידו הת קול אחד בגין כל יחידו יהיה לכל בעל יחיד,יחידותה
  

.  בעל יחידותתלכנס אסיפ, יהיו זכאים בכל עת, או כל אחד מהם, המפקח והנאמן  6.2  
 מכח 10% של יחידות המקנות לפחות  הרשומיםםבעליה של תםעל פי דריש

יהיו הנאמן והמפקח חייבים , שתוגש לנאמן, יחידותהההצבעה באסיפות בעלי 
נוסח (פקודת החברות  ל110 - ו109 וההוראות שבסעיפים ,לכנס אסיפה כללית

על כינוס אסיפה . תחולנה בשינויים המחוייבים לפי הענין, 1983 -ג"התשמ, )חדש
ובמקרה שעל סדר יומה של ,  ימים לפחותעשרהכללית תנתן הודעה מוקדמת של 

  .  יום לפחות21 של -)כמוגדר להלן" (החלטה מיוחדת"האסיפה תעמוד 
  

יחידות מחייבת כינוס האם שוכנע המפקח כי טובת בעלי , למרות האמור לעיל   
לרבות גם כזו שעל סדר ( לכנס אסיפה כללית ניתן יהיה,  של אסיפה כלליתדחוף

  .  ימים7- אך לא פחות מ,בהודעה קצרה יותר) יומה החלטה מיוחדת
  

יחידות לפי כתובותיהם בפנקס בעלי הל האסיפה תשלח לכל בעלי עההודעה   6.3  
  .תבשפה העברי ותפורסם בשני עתונים יומיים הנפוצים בישראל, יחידותה

  
  .תציין באופן כללי את הנושאים שיידונו בה, ההודעה על האסיפה  6.4  

  
על ידי הנאמן , כל אסיפה תכונס ותקויים בהתאם לכללים שיפורסמו מעת לעת  6.5  

 , במידת האפשר- יחולו עליהם,ואם לא נקבעו כללים כאלה, באישור המפקח
הקבועות בתוספת , של חברה מוגבלת במניות על אסיפות כלליות ות החלהתקנות

למעט ההוראות , או ישונו מעת לעת/כפי שיתוקנו ו -השניה לפקודת החברות
  :דלהלן אשר במקומן תחולנה ההוראות ,בדבר מנין חוקי

  
אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה , אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית    

מנין החוקי בעת אלא אם נוכח ה, וכל החלטה לא תתקבל, יגשה לכךשהאסיפה נ
בעצמם - נוכחיםבשעה שיהיו יתהווה  מנין חוקי באסיפות. על ההחלטההצביעו ש

 - שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ-או על ידי באי כח
  .  מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה50%

  
תידחה , סיפה לא יימצא המנין החוקי שעה מן המועד שנקבע לאחציאם כעבור     

מבלי שתהיה חובה , באותה שעה ובאותו מקום, הבאהאסיפה לאותו יום בשבוע 
 כפי ,או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר, להודיע על כך לבעלי היחידות

  . יחידותה בהודעה לבעלי  יקבע- בהסכמת המפקח- שהנאמן
  

שעה מן המועד הנין חוקי תוך מחצית לא יימצא מ, זואם באסיפה נדחית כ    
 - הנוכחים בעצמם או על ידי בא- בעלי יחידות שניאזי יהוו מנין חוקי , שנקבע
אם לא ימצא . והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה, כוח

  . תתבטל האסיפה-באסיפה נדחית,  כאמור לעיל- מנין חוקי
  

הדנה בקבלת החלטה , היחידות-ת של בעליהמנין החוקי הדרוש באסיפה נדחי    
) כח של חברת רישומים-לרבות שני באי(יחידות - יהיה שני בעלי, מיוחדת

ידי הנאמן עד ליום העסקים -  מהיחידות שהונפקו על10%-המחזיקים ביחד ב
האסיפה הנדחית  "-להלן (ואם באסיפה נדחית כזו , שקדם לאסיפה הנדחית

 מנין חוקי -שעה מן המועד שנקבע לאסיפה -י תוך חצ- לא יימצא ") הראשונה
תידחה האסיפה הכללית שנית למועד אשר יהיה באותו היום בשבוע הבא , כאמור

מבלי שתהיה חובה , באותה שעה ובאותו מקום, לאחר האסיפה הנדחית הראשונה
, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר, היחידות-כך לבעלי-להודיע על

באסיפה נדחית .  היחידות- יקבע בהודעה לבעלי- בהסכמת המפקח  -כפי שהנאמן 
לרבות (יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות , ")האסיפה הנדחית השניה "-להלן (כזו 
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אם לא . כח-ידי בא-הנוכחים בעצמם או על, )רישומיםל הכח של חבר-שני באי
נדחית  תתבטל האסיפה ה- באסיפה הנדחית השניה , יימצא מנין חוקי כאמור

 ההוראות -וכינוסה , יחולו על אסיפה כללית כאמור, פרט לאמור לעיל. השניה
  .היחידות-החלות לגבי אסיפות כלליות של בעלי

  
,  לעיל6.2 כאמור בסיפא לסעיף - במקרה של אסיפה כללית, למרות האמור לעיל    

שלגביה שוכנא המפקח כי טובת בעלי היחידות מחייבת כינוס דחוף של אסיפה 
כי המנין החוקי באסיפה כללית , ניתן לקבוע בהודעה שתנתן על האסיפה, לליתכ

ובלבד , יהיה שני בעלי יחידות נוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, כאמור
  . שהמפקח שוכנע כי טובת בעלי היחידות מחייבת קביעה כאמור

  
ל בעל  באי כח שחמישהגם "  בעלי יחידותשני"ייחשבו כ, לענין המנין החוקי    

 חברה שעיסוקה היחיד -דהיינו (שהוא חברת רישומים , רשום אחד יחידות
 ,תנו להםיהמשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שנ, ) אחריםדעבהחזקת ניירות ערך 
  .על ידי אותו בעל יחידות רשום, בגין יחידות שונות

  
  . מזכה את בעליה בקול אחדהכל יחיד  6.6  

  
 בין שנכחו באסיפה ובין -יחידותהחייב את כל בעלי  ת,החלטה שנתקבלה באסיפה  6.7  

  .שנעדרו ממנה
  

  שבעליהןיחידותהשל קולות  75%- החלטה שנתקבלה ברוב של לא פחות מ  6.8  
, "החלטה מיוחדת"הינה , כח-השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא

ו השתתפו והצביעשבעליהן יחידות קולות ההחלטה שנתקבלה ברוב רגיל של ו
  ".החלטה רגילה"הינה , כאמורבאסיפה 

        
יחידות תכונסנה ההמפקח והנאמן יהיו אחראים לכך שאסיפות כלליות של בעלי   6.9  

 חובה ,באותם המקרים והמועדים שבהם יש על פי דין או על פי הסכם הנאמנות
  .לכנס אסיפה כאמור

  
  חלוקת רווחים  .7

למעט הסכומים הדרושים (פות המוגבלת  בגין חלקו בשותלנאמןכל הרווחים שישולמו   
הקבועים בהסכם הנאמנות ואשר סכומם , ולעשיית פעולותהוצאות ו מיםתשלוביצוע ל

 בתאריך קבלתם מן , יחולקו על ידו,) המפקחבאישורהנאמן ייקבע מעת לעת על ידי 
 31יחידות ביום היחידות אשר יהיו רשומים בפנקס בעלי ההשותפות המוגבלת לבעלי 

 הנאמן יותר בידיו ולא יחלק את הסכומים .בגינה הם מחולקיםשבר של השנה בדצמ
, כסכומים הדרושים לביצוע תשלומים והוצאות ועשיית פעולות כאמור, שנקבעו כאמור

עבור הוצאות בלתי צפויות ,  מהסכומים שנקבעו כאמור10%וכן סכום נוסף בשיעור של 
 באופן יחסי לערכן רווחיםבכל חלוקת , הלכל היחידות זכות להשתתף באופן שוו . מראש
, יוודא שכל הרווחים שעל פי הסכם השותפות המוגבלת יש לחלקםהמפקח  .הנקוב

 או רווחיםהסכמתו להמנעות מחלוקת את המפקח לא יתן . הקבוע לכךבמועד יחולקו 
אלא באישור החלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של בעלי , לעיכוב בחלוקתם

שתוגש מנימוקים שיסודם בטובת ,  באישור בית משפט על פי בקשת המפקח- וא, יחידותה
, מקום שעל פי הוראות הסכם השותפות המוגבלת טעונה חלוקת רווחים. בעלי היחידות

בשל ספק אם חלוקת רווחים לשותף המוגבל תחשב כמשיכת {הסכמתו של המפקח 
, )נוסח חדש( השותפויות לפקודת] ב[63 כמשמעות הדבר בסעיף -השקעתו או חלק ממנה

אלא לאחר שפנה תחילה לקבל ,  לא יתן המפקח את הסכמתו לחלוקה- }1975 - ה"התשל
  . ובית המשפט אישר את החלוקה, הוראות מאת בית המשפט בענין זה

  
  
  בסיום הנאמנותחלוקת עודפים   .8

 סיום בעת, בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמנות, באופן שווה, יחידות זכות להשתתףהלכל   
  .באופן יחסי לערכן הנקוב, הנאמנות

  
  סכםהושינוי ה, שינוי הזכויות הנלוות ליחידות  .9

,  להלן9.2כאמור בסעיף , של שינוי לשינוי בדרך ותהזכויות הנלוות ליחידות ניתנ  9.1  
  .של הוראות הסכם הנאמנות הנוגעות לענין
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לצמצם , לתקן,  לשנותידי הסכם נוסף בכתב- על, זכאיםהמפקח והנאמן יהיו   9.2  
מילוי הוראה מהוראותיהם אי ולהוסיף על הוראות הסכם הנאמנות או לוותר על 

שייראה להם כמתאים  וכל זאת בצורה ובמידה כפי פיהם-או זכות הניתנת על
 היעיל של הנאמנות הנוצרת הומועיל לביצוע הוראות הסכם הנאמנות או לניהול

התוספת , הצמצום, התיקון, שינוישוכנע שהאך כל אלה בתנאי שהמפקח י, פיו- על
  .יחידותהבעלי או הויתור לא יפגעו בזכויותיהם של 

  
תוספת או ויתור אחרים לגבי הוראות הסכם הנאמנות , צמצום, תיקון, כל שינוי    

יכולים להיעשות ללא הגבלה אם יאושרו בהחלטה מיוחדת של בעלי יחידות 
   . באופן הקבוע בהסכם הנאמנות

  
  הנפקת יחידות נוספות  .10

פי הסכם השותפות המוגבלת לנאמן להגדיל את -  על,בכל מקרה שבו יציע השותף הכללי  
כאשר תקופת ההצעה תהיה כזו אשר המפקח יאשר כי לדעתו , הון השותפות המוגבלת

, פרט אם המפקח לא יתנגד, אזי, היא עשויה להספיק לשם השלמת הנפקה כאמור להלן
תו בכתב להגדלת הון השותפות בכפוף לקבלת אישור האסיפה יתן הנאמן את הסכמ

לשם כך יפעל הנאמן לכינוס אסיפה כללית . הכללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת
לאחר . של בעלי היחידות שבפניה תובא הצעה להגדלת הון השותפות ולאישור הנפקה

 שעל פיו יוצעו יחידותתוך זמן סביר לפרסום תשקיף  הנאמן פעלי, אישור האסיפה כאמור
 לגיוס , לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה,בתמורה כוללת שתספיק, אופציה-נוספות או כתבי

צפויות של וכן להוצאות ,  בשותפות המוגבלתהמוצעתההון הדרוש להשקעה הנוספת 
 ידי - בסכום כולל שייקבע על, צפויות מראש-לרבות הפרשה להוצאות בלתי, הנאמנות

  .מפקח ויצויין בתשקיףבאישור ה, נאמןה
  

הנאמן יהיה רשאי לשלם לשותף הכללי תמורת סיוע לטיפול בהכנת הנפקה כאמור שכר   
 10,000 - ועד סכום השווה ל) לפי תעריף לשעה שיאושר על ידי המפקח(עבור עבודה בפועל 

בהנפקה אחת או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה ) אם יחול, מ"בתוספת מע(דולר 
  .עלי היחידות בהחלטה מיוחדתכללית של ב

  
  נכסיכל ההוצאות הכרוכות בטיפול בהנפקה ובפרסום התשקיף תיעשינה על חשבון  

  . באישור המפקחנאמןידי ה-יקבעו על, ההנפקה מחיר היחידות ויתר תנאי. נותהנאמ
  

  נכסי הנאמנות  .11
 בנאמנות זכויות הנאמן בשותפות המוגבלת תוחזקנה על ידי הנאמן ותופעלנה על ידו  

בהתאם להוראות ולתנאי הסכם , לטובת בעלי היחידות ותחת פיקוחו של המפקח
  .הנאמנות

  
  חות ומידע"דו  .12

  :חות כדלקמן"הנאמן יפרסם במועדים הדרושים דו  
  

חות של השותפות המוגבלת שיש לפרסמם על פי הסכם השותפות "כל הדו  12.1  
 ולא יאוחר מהמועד שנקבע ,המוגבלת מיד לאחר חתימתם על ידי השותף כללי

  . בהסכם השותפות המוגבלת
  

 - ח"חות שעליו או על השותפות המוגבלת לפרסם על פי חוק ניירות ערך תשכ"דו  12.2  
  . והתקנות שהותקנו על פיו1968

  
  .חות שעליו לפרסמם על פי תקנון הבורסה והנחיותיה"דו  12.3  

  
ת לגבי תאגידים שניירות דרך הפרסום תהיה הדרך אשר תהיה מקובלת אותה ע    

  . הערך שלהם נסחרים בבורסה
  

יועברו לעיון המפקח בטרם חתימתם על ידי ) שנתיים וביניים(חות כספיים "דו    
לדרוש מאת ) אך לא חייב(המפקח יהיה רשאי . השותף הכללי ורואי החשבון

חות מסוגים "הנאמן ומאת השותף הכללי להגיש לעיונו בטרם חתימתם דו
חות מסויימים שיפורטו בדרישתו ובלבד שהמפקח יתן את " או דומסויימים

. ח במועד"הערותיו במהירות הדרושה על מנת שניתן יהיה לפרסם את הדו
המפקח יהיה רשאי לדרוש מאת הנאמן ומאת השותף הכללי לערוך תיקונים 
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חות תקופתיים ומיידיים שפורסמו על ידי השותפות או "חות כספיים ובדו"בדו
אולם אין המפקח חייב להעסיק רואי חשבון או יועצים ,  בהם פרטיםלהוסיף

על רואי החשבון או ) אם מצא זאת לנכון(אחרים משלו והוא רשאי להסתמך 
  .היועצים של השותפות המוגבלת

  
ח המראה את תכנית העבודה "יפרסם הנאמן דו, שבועיים לאחר סוף כל רבעון  12.4  

ק מתכנית העבודה שהוצגה בתחילת הרבעון המעודכנת לרבעון הקרוב ואיזה חל
מאחר והנתונים המספריים לגבי הרבעון החולף יפורסמו ביחד עם . (החולף בוצע

ח מיידי "תהיה התייחסות לרבעון החולף בדו,  כאמור להלן- ביניים -ח כספי"דו
  ).זה מילולית בלבד

  
  עיון בהסכם הנאמנות וקבלת עותקים  .13

ינויו ניתן לעיון על ידי בעלי יחידות בשעות המשרד הרגילות העתק הסכם הנאמנות על ש  
  .במשרד הרשום של הנאמן ואצל רשם השותפויות

  
לקבל , על פי דרישה בכתב שתוגש על ידו לנאמן במשרדו הרשום, בעל יחידה רשום רשאי  

העתק של הסכם הנאמנות ושל כל שינוי בו וזאת כנגד תשלום של אגרה השווה לאגרה 
אותה עת לרשם השותפויות עבור אישור וקבלת העתקי מסמכים הרשומים המשתלמת 

  .אצלו ואשר הם בגודל דומה
 

 הודעות לבעלי היחידות  .14
כל הודעה לבעלי היחידות מאת הנאמן או המפקח תפורסם בשני עיתונים יומיים   14.1  

  .וכן תוצג במשרדו הרשום של הנאמן, הנפוצים בישראל ובשפה העברית
  

פעולה או , ום פגם במתן הודעה לבעלי היחידות לא יגרע מתוקף כל החלטהש  14.2  
מחדל שבאו בעקבותיו בתום לב מצד הנאמן או מצד המפקח אלא אם כן יקבע 

  .בית המשפט אחרת
  

  תעודות ופיצולן, יחידותהבעלי פנקס   .15
של יחידות שבו יכללו ככל שמותיהם וכתובותיהם ההנאמן ינהל פנקס של בעלי   15.1  

 יחידותהיחידות ומספרי הזהות שלהם וכן מספריהן וערכן הנקוב של הבעלי 
  .ותאריכי רישומן על שם בעלי היחידות הרשומות על שם בעלי היחידות

  
כשהן , שם-ידי הנאמן כתעודות רשומות על- יחידות תוצאנה עלבגין התעודות   15.2  

רק ן היחידות בעת מהנאמן יכיר כבעל זכות כלשהי הנו. ידי הנאמן-חתומות על
הוא בלבד יהיה רק יחידות והיחידות בפנקס בעלי הבאדם הרשום כבעליהן של 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לקבל (רשאי להפעיל זכויות הנלוות ליחידות 
, להשתתף ולהצביע בהן, הודעות על אסיפות בעלי יחידות או לדרוש את כינוסן

להשתתף , יחידותהאה אחרות לבעלי הנ- ת רווחים וטובותולהשתתף בחלוק
 בעת פירוק ולקבל אישורים לצורך מס ותעודות ותבחלוקובהנפקות של זכויות 

  ).יחידותהשל 
  

פי כל הודעה השוללת או הנוגדת את זכות הבעל -הנאמן לא יהיה חייב לפעול על    
 או כפי הנאמנותל אלא עד כמה שנקבע מפורשות בהסכם " כנההרשום של יחיד

        . משפט מוסמך- ידי בית-ה עלשיצוו
  

פי זכות של מי  הנאמן לא יהיה חייב לאפשר הפעלת הזכויות הנלוות ליחידות על    
  .יחידותהאו /שאינו הבעלים הרשום של התעודות ו

  
-יהיה הנאמן זכאי לנהוג לגבי כל, דהבמקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחי  15.3  

  ה של אותה יחידי הבעל הרשום היחידל כאילו הוא"אחד מהבעלים הרשומים כנ
הרי כל הודעה שתינתן וכל תשלום , ובמיוחד ומבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל

ל ייחשבו כהודעה מספיקה וכסילוק מלא "שייעשה לאחד מהבעלים הרשומים הנ
 ויהוו פיטורין ושחרור מספק ושלם של התחייבויות הנאמן כלפי כל מושלםו

וכל קבלה , תקבל מאחד הבעלים הרשומיםשתקבלה וכל , הבעלים הרשומים
ל ייחשבו כקבלה "תשלום כנל בעבור כל "שתתקבל מאחד הבעלים הרשומים הנ

  .החייב את כל שאר הבעלים הרשומים של אותה יחידת והמספיק
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 , ואחד או יותר מבעלים אלה נפטרהבמקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחיד    
לו אותו בעל רשום או אותם בעלים רשומים של יהיה הנאמן זכאי לנהוג כאי

ממשיכים להיות בעליה היחידים וכאילו הבעל היו ו שנותרו בחיים האותה יחיד
  .לגביה) ים(כבעל) ו(מעולם לא נרשם) ו( שנפטרהיחידהאו בעלי 

  
דעתו   לפי שיקול, ושוכנע הנאמןיחידות או הושמדה תעודת , הושחתה אואבדה  15.4  

 אבידתה או השחתתה או השמדתה ובזכות עליה של מי שטוען  בעובדת,המוחלט
 תוךוב(יהיה הנאמן רשאי להוציא לטוען כזה תעודה חליפה בתנאים , לבעלות בה

זה קבלת ערובה מאת הטוען לבעלות לשיפוי כל נזק אשר עלול להיגרם לנאמנות 
ת עם הוצא . כפי שייראו לנאמן לפי שיקול דעתו המוחלט)או לו כתוצאה מכך

. השווה לכל ההוצאות של הנאמןבסכום ל תשולם לנאמן אגרה "תעודה חליפה כנ
  .ידי הנאמן ותינתן עליו הודעה למפקח- לעת על-סכום האגרה ייקבע מעת

  
הנאמן יוציא תעודה אחת בגין כל  .א"כ. נ.ח ע" ש-.1יחידות תהיינה בנות ה  15.5  

מספר  תוצאנה לו היחידות הרשומות בשמו של בעל היחידות או לפי בקשתו
וכן תעודה אחת ,  יחידות הרשומות בשמו100 או כפולות של 100תעודות בגין כל 

הרשומות בשמו ושכמותן שונה ממאה ) אם תהיה(נוספת בגין יתרת היחידות 
  .יחידות או כפולות של מאה יחידות

  
 אשר( במספר תעודות יחידות יחליף הנאמן תעודת ותפי דרישת בעל יחיד על  15.6  

יחידות אשר סך כל ה, ) לעיל15.5בסעיף תהיינה בגין יחידות בכמויות כאמור 
. יחידות אשר בגינן הוצאה התעודה שהוחלפההיהיה שווה למספר שבגינן תוצאנה 

לרבות גם הוצאות בגין , כל ההוצאות הכרוכות בפיצול תעודת ההשתתפות כאמור
ידי מבקש - ישולמו על, אם יהיו כאלה,והיטלים אחרים) אם יחול(בולים - מס

 ותוגש היחידהחתומה בידי בעל , דרישה להחלפת תעודה תהיה בכתב .הפיצול
  .  שמבקשים להחליפהיחידה כאשר היא מלווה בתעודת ה,לנאמן

  
סכום באגרה ,  שביקש את החלפת תעודתוהיחידההנאמן יהא זכאי לקבל מבעל     

 . צא על פי דרישת החלפהעד כל תעודת יחידות חדשה שתוהשווה לכל הוצאותיו ב
ידי הנאמן ותינתן עליו הודעה - סכום ההוצאות כאמור ייקבע מפעם לפעם על

תהא בטלה עם הוצאת תעודה או תעודות ,  שתוחלףיחידותתעודת . למפקח
  .חדשות במקומה

  
הנאמן יהיה רשאי לדחות את הוצאתן לראשונה של תעודות לבעלי יחידות עד   15.7  

 יהיה - ובמקרה שלא תהיה תגלית, חר שתהיה תגלית אם תהיה חודשים לא2תום 
תהיה , כל עוד לא תוצאנה תעודות כאמור. הנאמן רשאי שלא להוציא תעודות כלל

ההחזקה ביחידות על פי מכתבי הקצאה או מכתבי החזקה שיוצאו בגינן ועל פי 
 ובכל מקום שבו על פי הסכם הנאמנות יש צורך, הרשום בפנקס בעלי היחידות

די ) לשם העברת היחידה או לשם פיצולה או למטרה אחרת(במסירת התעודה 
  . יהיה במסירת מכתב ההקצאה או מכתב ההחזקה

  
  מיזוג יחידות  .א15

ושל בעלי כתבי האופציה או ניירות ערך אחרים (בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות   
יתן למזג את כל נ) אם יהיו כאלה בעת המיזוג, הניתנים להמרה ליחידות השתתפות

באופן שכל " מועד הקובע"היחידות שתהיינה קיימות במועד פלוני שייקבע בהחלטה כ
מספר היחידות  "- להלן (ח כפי שייקבע בהחלטה " ש1.-מספר יחידות קיימות בנות 

כמות היחידות  "-להלן (ח " ש1.- יהפוך למספר קטן יותר של יחידות בנות ") הקובע
  :ו התנאים הבאיםובלבד שיתקיימ") החדשות

  
יעשה , היו קיימים אותה עת במחזור כתבי אופציה או ניירות ערך המירים אחרים  .א  

בד בבד עם מיזוג היחידות מיזוג מקביל של כתבי האופציה וניירות ערך אחרים 
כאמור והתאמה של תנאי הרכישה כאמור באופן שיקבע בהחלטות המיוחדות 

  .לי כתבי האופציה או ניירות הערך האמוריםשיתקבלו על ידי בעלי היחידות ובע
  

יחידות , אם באותה עת יהיו רשומים בפנקס בעלי היחידות על שם בעלי יחידות  .ב  
יקבע בהחלטה המיוחדת אופן הטיפול , בכפולות השונות ממספר היחידות הקובע

ובלבד שאופן הטיפול יהא אחיד לגבי כל , בשברי יחידות שיווצרו עקב המיזוג
כי שברי יחידות שיווצרו , בין היתר, בהחלטה כזו ניתן גם לקבוע. היחידותבעלי 
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עקב המיזוג יאוחדו ליחידות שלמות אשר תמכרנה על ידי הנאמן בבורסה 
ח " ש10.-אם תהיה לאחר ניכוי הוצאות המכירה תמורה העולה על (והתמורה 
וחדת אך תחולק לזכאים על יד הנאמן באופן שיקבע בהחלטה המי) לזכאי בודד
לצורך השלמה ליחידות שלמות של הכמות .  יום לאחר ההחלטה30- לא יאוחר מ

הכוללת של שברי יחידות הרשומים בפנקס החברים או השלמתן ליחידות שלמות 
יהיה הנאמן רשאי , של שברי היחידות הרשומים על שם בעלי יחידות מסויימים

ם כאמור ובלבד שהכמות יחידות לבעלי יחידות רשומי, באישור המפקח, להקצות
 10,000לא תעלה על , הכוללת של יחידות שתוקצנה על פי סעיף זה במיזוג פלוני

  .יחידות או כמות גבוהה יותר שתקבע בהחלטה מיוחדת כאמור
  

  העברת יחידות  .16
 לתוספת השניה 18המופיע בתקנה העברה בנוסח  פי כתב יחידות תועברנה על  16.1  

או בכל , בשינויים המחוייבים, 1983 -ג"התשמ, )דשנוסח ח(לפקודת החברות 
  . נוסח אחר כפי שיאושר מעת לעת על ידי הנאמן

אם (בולים  מסבגין לרבות גם הוצאות , כל ההוצאות הכרוכות בהעברת יחידה    
כן  כמו. ידי מבקש ההעברה- והיטלים אחרים אם יהיו כאלה תשולמנה על) יחול

כום שיהיה שווה לכל הוצאותיו של הנאמן ישלם מבקש ההעברה לנאמן אגרה בס
ידי הנאמן ותנתן עליו הודעה  לפעם על-סכום האגרה ייקבע מפעם. זובהעברה 
  .למפקח

  
ידי מקבל - ידי המעביר והן על-ל ממולא כדין וחתום הן על"העברה כנ כל כתב  16.2  

 שהעברתן מתבקשת ולפי דרישת יחידותההעברה יוגש לנאמן בצירוף תעודת ה
דעת הנאמן להוכחת זכות  ן תהא מלווה גם בראיות מספיקות להנחתהנאמ

  .המעביר ליחידות שהעברתן מתבקשת
  

 כאמור  ל ותשלום ההוצאות ואגרת ההעברה"עם קבלת מסמכים וראיות כנ  16.3  
יגרום הנאמן לכך שמקבל ההעברה יירשם בפנקס בעלי ,  של סעיף זה16.1בפסקה 

והנאמן , ל במקום מעבירן"ההעברה הנ  בכתביחידות המפורטותהיחידות כבעל ה
שמו במקום תעודות שהוחזרו - חדשה עליחידותיוציא למקבל ההעברה תעודת 

  .ל"ידי המעביר הנ- על
  

  .ל ישאר בידי הנאמן"העברה המוגש כנ-כל כתב  16.4  
  

 בדרך שונה מזו הקבועה בסעיף זה לא תזכה את מקבל ההעברה ההעברת יחיד  16.5  
ידי הנאמן ולא  ל לא תוכר על" וכל העברה כנה כבעל אותה יחידרשםיבזכות לה

  .תחייב אותו
  

רגל או -ת או פשיטתות עקב מות בעל יחידויחידתעודת כל מי שנעשה זכאי ל  16.6  
ת ויחידתעודת יהיה רשאי להרשם כבעל  תופירוק או כינוס נכסים של בעל יחיד

ן ראיות ומסמכים שידרשו וזאת כפוף להמצאת אות, שהוצאה בגין אותן יחידות
  . לאמור בכל דיןיפותידי הנאמן ובכפ לעת על מעת

  
יחידות ה המועברת לו בפנקס בעלי היחידהכל עוד מקבל ההעברה לא נרשם כבעל   16.7  

הנדונה וכבעל הזכות הבלעדית באותה  היחידה  לבעל,ייחשב המעביר והוא בלבד
  .היחיד

  
יהיה , אחתיחידות  ת בתעודהנכללותות מועבר חלק בלבד של יחידובמידה   16.8  

שמו לגבי כל אותן   עליחידותהמעביר זכאי עם רישום ההעברה לקבל תעודת 
בגין תעודות  מספר תעודות הכוללות ,או לפי בקשתו, יחידות הנותרות בבעלותו

 יחידות או כפולות של 100יחידות מתוך היחידות הנותרות בבעלותו בכמויות של 
) אם תהיה(יחידות שבבעלותו העודה אחת נוספת בגין יתרת ות,  יחידות100

  .שכמותן שונה ממאה יחידות או כפולות של מאה יחידות
  

  אישורים לצורך מס  .17
חוק הנפט היבטי "בעלי היחידות יהיו זכאים לקבל אישורים לצורך מס כמפורט בפרק   

  .בתשקיף, "מס
    

  



  

  

 

9

  מס הכנסה נציג בעלי היחידות כלפי שלטונות -הנאמן  .18
לפקודת ' הנאמן ישמש נציגם של בעלי היחידות כלפי שלטונות מס הכנסה כאמור בחלק ו  

  .מס הכנסה בענינים המשותפים לכל בעלי היחידות
  

  חיוב הנאמן ובעלי היחידות  .19
הוראות ותנאי הסכם הנאמנות כפי שישונו מעת לעת יחייבו את הנאמן ואת המפקח כלפי   

 את בעלי היחידות וכל אדם הזכאי לזכות כלשהי מכח היחידות כל בעל יחידות ויזכו
  .כאילו היו בעלי היחידות וכל אדם כאמור צדדים להסכם הנאמנות על שינויו ותיקוניו

  
  השימוש בכספי תמורת היחידות  .20

הכספים שיתקבלו על ידי הנאמן מן המציע תמורת היחידות שיונפקו על ידי המציע על פי   
 יחידות לשותף 2,027,028תמורה שתתקבל על ידי הנאמן תמורת הנפקת וכן ה, התשקיף
ישמשו מיד עם קבלתם של כספים , או לבעלי השליטה בו ערב פרסום התשקיף/הכללי ו

בהתאם להסכם השותפות , להשקעה בהון המוגבל של השותפות, אלה בידי הנאמן
  . המוגבלת

  
  :הן כדלקמן חודשים 24הוצאות הנאמנות הצפויות לתקופה של   

  
  בשקלים חדשים                  
  100,800    צמוד לדולר ביום, משולם אחת לשנה(שכר המפקח   
  ) להלן22 ראה סעיף -התשלום  

  
  11,200    צמוד לדולר ביום , משולם אחת לשנה(שכר הנאמן   
  ) להלן22 ראה סעיף -התשלום  

  
  50,000        לבורסה, תשלומים לרשות ניירות ערך  
  ולרשם החברות  

  
  68,000      הוצאות הכרוכות בהכנת הנפקת זכויות אחת  
                  - -- --- ---  

  
  230,500                כ"סה  
                  ======  

  
ישמשו כל כספי תמורת , ) לעיל10כאמור בסעיף (במקרה של הנפקת יחידות נוספות   

להשקעה בהון השותפות המוגבלת בהתאם להסכם ) בניכוי הוצאות הנפקה(ההנפקה 
  . מוגבלתהשותפות ה

  
  המפקחחובות   .21

  המפקח  21.1  
מנת  על, משפטיים ואחרים, כל האמצעים הסביריםאת המפקח ינקוט   .א    

פי הסכם השותפות - לגרום לכך שהשותף הכללי ימלא את חובותיו על
מבלי . וכי הנאמן ימלא את חובותיו הקבועות בהסכם הנאמנות, המוגבלת

חות " בעת פרסום הדו-פקח יבדוק המ, לפגוע בכלליות האמור לעיל
 כי עיקר ההוצאות שהוציאה השותפות המוגבלת היו - הכספיים השנתיים 

כללים (הכנסה -  כמשמעות מונח זה בתקנות מס-' הוצאות חיפוש ופיתוח'
לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות 

  .1988-ט"התשמ, )נפט-לחיפושי
  

 וישתמש בסמכויותיו נאמנותפי הסכם ה ו עלהמפקח ימלא את תפקידי  .ב    
  .יחידות בלבדההתחשבות בטובתם של בעלי ב

  
, משפטיים ואחרים, המפקח יהיה אחראי לנקיטת כל הצעדים הסבירים  .ג    

 ולשמירת הנאמנותפי הסכם  יחידות עלהלהבטחת זכויותיהם של בעלי 
הסכם פי  יחידות עלהידי הנאמן עבור בעלי  הזכויות המוחזקות על

לשמירת הנכסים שהנאמנות חלה עליהם וכל , השותפות המוגבלת
  .נכסים אלהבהזכויות הנובעות 
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המפקח מוסמך לעשות את כל הדרוש למילוי תפקידיו והוא רשאי בכל עת   .ד    
פי הסכם - ההרשאות והסמכויות הנתונים לו על, לאצול מהכוחות

הוראות ב ו לאחר או לאחרים ובתנאים, כולם או מקצתם,הנאמנות
שהוא ימצא למתאימים אך אין ) לרבות רשות למורשה למנות מורשה(

לת סמכויות כאמור כדי לשחרר אותו מאחריות שהיתה מוטלת עליו יבאצ
  .אלמלא האצלת הסמכויות

  
להעסיק אדם או תאגיד שהוא ימצא אותם מתאימים  המפקח יהיה רשאי  .ה    

ומבלי לגרוע מכלליות לכך כפי שימצא לדרוש למטרות הסכם הנאמנות 
דעת מקצועית  פי חוות האמור לעיל יהיה רשאי לפעול בתחום תפקידו על

אשר למיטב , חשבון ויועצים אחרים-רואה, דין-דעת של עורך תוכגון חו
 ולהסתמך בפעולתו -ות דעתםוידיעתו הינם בקיאים בתחום שבו ניתנת ח

  .דעת כאמור על חוות
  

 כספי השותפות המוגבלת את שכרם של המפקח יהיה רשאי לשלם מתוך      
וזאת עד לסכום בשקלים , מקצוע הנחוצים למילוי תפקידיו כאמור בעלי

לגבי הוצאות . מ בכל שנה קלנדרית" דולר בתוספת מע10,000בגובה של 
על המפקח לקבל אישור מראש של האסיפה הכללית של , מעבר לסכום זה
  .בעלי היחידות

  
סביר היה אדם  המפקח באמונה ובשקידה כפי שבמילוי תפקידיו ינהג  .ו    

  .נוהג באותן נסיבות
  

המשפט הוראות והוא לא ישא באחריות אם -המפקח רשאי לבקש מבית  .ז    
  .המשפט או באישורו-לב לפי הוראות בית-םופעל בת

  
המשפט -המפקח יהיה פטור מאחריות בכל מקרה שבו יפטור אותו בית  .ח    

  . ובמידה שפטרמאחריות
  

כל על  לא יהיו אחראים כלפי בעלי היחידות  ומנהליו עובדיו,המפקח  .ט    
 בהסכם ושנעשו במסגרת הסמכויות שהוענקו ל, מחדללרבות גם , מעשה

, פי דין- פיהם או על-או עלהמוגבלת  או הסכם השותפות נאמנותה
 על פי הסכם יחידותה בהחלטה מיוחדת של אסיפת בעלי שיקבלו אישורו

  .הנאמנות
  

יחידות לא תהא זכות תביעה ישירה כנגד השותפות המוגבלת או הלבעלי   .י    
 וכל תביעה כנגד נאמןאו כנגד הבשותפות המוגבלת כנגד השותף הכללי 

ידי - מי מהם בגין מעשה או מחדל שהם אחראים להם יכול שתוגש רק על
האמור לעיל לא יחול על תביעה כנגד השותף הכללי  .או באמצעות המפקח

בשל היותו המציע של יחידות ,  או מחדל שהוא אחראי להםבשל מעשה
ידו -אופציה המקנים זכות לרכישת יחידות אשר יוצעו על-או של כתבי/ו

  .מתאריך האסיפה ואילך
  

לא יהיה תוקף , פי הסכם הנאמנות- מקום שנדרש אישור מאת המפקח על  .יא    
בקש נת. ידי המפקח בכתב ומראש-כן ניתן על-אלא אם, לאישור כזה

ובמקרה של , כך תוך זמן סביר-המפקח ישיב על, אישור מאת המפקח
 ינמק בתשובתו מדוע מתן האישור יגרום לקיפוח זכויותיהם של - סירוב 

  .בעלי היחידות
  

  הנאמן  21.2  
הנאמן יהא רשאי לבקש הוראות מאת המפקח והוא לא ישא באחריות   .א    

  .ישורולב לפי הוראותיו של המפקח או בא-אם פעל בתום
  

 גם ,המחוייביםבשינויים , יחולו', ה-ו' ד', ק ב"ס, 21.1הוראות הסעיפים   .ב    
  .על הנאמן בתחום תפקידו

  
יחידות על כל מעשה המנהליו לא יהיו אחראים כלפי בעלי ו עובדיו ,הנאמן  .ג    

 או נאמנותשנעשו במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בהסכם ה, או מחדל
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ושיקבלו את אישור המפקח או אישור בית המשפט   דין- פי-  או עלופי- על
על פי הסכם יחידות הבהחלטה מיוחדת של אסיפת בעלי או אישור 
  .הנאמנות

  
   והוצאותשכר הנאמן , שכר המפקח  .22

  שכר המפקח והוצאותיו  22.1  
- מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל, המפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן    

  .)מ"בתוספת מע (לשנה דולר 24,000
  

 יהיה ,) לעיל10על פי סעיף  ( בעתידהבמקרה של הנפק, למרות האמור לעיל    
השכר הנוסף . המפקח זכאי לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה

ישולם עבור עבודה בפועל לפי התעריפים לשעת עבודה הנהוגים אצל המפקח ועד 
עבור הטיפול בהנפקה ) מ"פת מעבתוס(ב " דולר ארה10,000 -לסכום השווה ל

אחת או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה 
  .מיוחדת

  
כמו כן יהיה המפקח זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות את כל ההוצאות שהוציא     

 תפקידו על פי הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת ובלבד ילויכדין למ
לא יעלה ) לעיל'  ה21.1כולל ההוצאות הנזכרות בסעיף (ה שסכומן של הוצאות אל

.  בכל שנה קלנדריתמ" דולר לשנה בתוספת מע10,000-סך בשקלים השווה לעל 
האסיפה על המפקח לקבל אישור מראש של  ,סכום זהלגבי הוצאות מעבר ל

  .הכללית של בעלי היחידות
 

  שכר הנאמן והוצאותיו  22.2  
 דולר לשנה 2,000 -תוך נכסי הנאמנות שכר השווה להנאמן יהיה זכאי לקבל מ    

או חלק (לכל שנה שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות ) מ"בתוספת מע(
סכום זה ישולם לנאמן ביום האחרון של השנה ). יחסי מסכום זה בגין חלק משנה

כמו כן יהא הנאמן זכאי לקבל תשלומי הוצאות שהותרו . שבגינה הוא משולם
  . סכם הנאמנות או שאושרו בכתב על ידי המפקחבמפורש בה

 
ענין -  לנאמן או לבעלינכסי הנאמנותפרט לאמור לעיל לא ישולמו שכר והוצאות מ   

  . ערך-בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות
 

  עסקאות מותרות למפקח ולנאמן  .23
להיות נאמנים של נאמנויות אחרות או מפקחים המפקח והנאמן יהיו רשאים   23.1  

פי הסכם -  לרבות נאמנויות מסוג הנאמנות הנוצרת עללרבות, בנאמנויות אחרות
תפקידים דומים לתפקידים של המפקח , בנאמנויות כאמור או למלא, נאמנותה

כן הם יהיו רשאים לפעול -  כמונאמנותפי הסכם ה- הנאמן עלולתפקידים של 
- ות שנוצרה עלבפעולה שבין נאמנויות כאמור לבין השותפות המוגבלת או הנאמנ

 ובלבד שהנאמן לא יהיה רשאי לפעול ,יחידותה לטובת בעלי נאמנותפי הסכם ה
  .כן קיבל את אישורו של המפקח לכך- בפעולה כאמור אלא אם

 
ולהפיק , כל אחד בתחום עיסוקיו, המפקח והנאמן יהיו רשאים לעשות עסקאות  23.2 

עונות אישור עסקאות עם השותפות המוגבלת תהיינה ט. הנאה מהן טובת
  .יחידותהבהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפת בעלי 

 
  חילופי המפקח  .24

המפקח יהיה רשאי להסתלק מתפקידו רק מטעמים סבירים ולאחר מסירת   24.1  
שבה יפורטו , יחידות לפחות שלושה חדשים מראשההודעה מוקדמת לבעלי 

  .הטעמים להסתלקותו כאמור
 

 האמורה יכנס המפקח ללא דיחוי אסיפה כללית לאחר מסירת ההודעה המוקדמת  24.2 
  .מינוי המפקח יעשה בהחלטה רגילה. יחידות לשם מינוי מפקח חדשהשל בעלי 

 
יהיה , יחידותהידי אסיפת בעלי -לא אושר מינויו של מפקח חדש כלשהו על  24.3 

- המשפט בבקשה למנות מפקח חדש ואם יורה בית- המפקח רשאי לפנות לבית
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המשפט במקום - ביתעליו הורה  מפקח חדש יבוא המפקח שהמשפט על מינוי
  .המפקח

 
תוקף רק לאחר שיתמנה מפקח אחר -הסתלקות המפקח מתפקידו תהא בת  24.4 

  .במקום המפקח שהסתלק מתפקידו
 

  :תחולנה ההוראות הבאות, במקרה של מינוי מפקח חדש  24.5 
 

  ;מותר יהיה להגדיל את מספר המפקחים  .א  
 

או עורך דין יחד עם שותפות או חברה של עורכי , יה עורך דיןהמפקח יה  .ב  
או רואה חשבון יחד עם שותפות או חברה של רואי , או רואה חשבון, דין

  . חשבון
  

הסמכויות וההרשאות האחרות , לכל מפקח חדש יהיו אותם הכוחות  . ג  
 חתימתעת שבמלכתחילה בכל המובנים כאילו נתמנה כמפקח  יוכל לפעולו

  .ם הנאמנותהסכ
 

בכל אותן חובות והתחייבויות כלפי בעלי יהיה חייב כל מפקח חדש   .ד  
  .היחידות על כל תנאיהן כפי שהיה חייב המפקח הקודם

 
    סיום הנאמנות  .25

  :מוגבלת ותסתיים בנסיבות אלה-הנאמנות נוצרה לתקופה בלתי  25.1  
 

  .אם ולאחר שתפורק השותפות המוגבלת  .א  
  .סיום הנאמנותליחידות ההחלטה מיוחדת של בעלי אם תתקבל   .ב  
   
מיד לאחר קרות אחד המקרים אשר בקרותם תפורק השותפות המוגבלת על פי (    

  ).ח מיידי"יתן על כך הנאמן דו, הסכם השותפות המוגבלת
  

 ידי הנאמן הודעה -כך על- התנאים לסיום הנאמנות תפורסם עלוכאשר יתמלא  25.2  
  .בשפה העבריתבישראל  בשני עיתונים יומיים

  
. סמוך לאחר מתן ההודעה האמורה יוחל במימוש נכסי הנאמנות למזומנים  25.3  

המימוש יבוצע בצורה ותוך תקופה שיראו לנאמן כמועילים לשמירת זכויותיהם 
 ובהתאם לכך יהיה הנאמן זכאי )ידי המפקח-ויאושרו על(יחידות  השל בעלי

  .של כל או חלק מהנכסיםלדחות את המימוש ) באישור המפקח(
   

המזומנים שיתקבלו עקב מימוש נכסי הנאמנות בניכוי ההוצאות הכרוכות   25.4  
  יהםיחידות יחסית למספר יחידותהבמימוש ובסיום הנאמנות יחולקו בין בעלי 

ידי הנאמן - הכל בדרך ובמועדים שייקבעו על,בתשלום אחד וסופי או בשיעורים
  .באישור המפקח

  
  . היחידות אליה היא מתייחסתלוקה תעשה כנגד הצגת תעודתכל ח  25.5  

  
 אליה יחידותגבי תעודת ה-ביניים תרשם כל חלוקה כזאת על-במקרה של חלוקת  25.6  

  .לנאמן לביטוליחידות היא מתייחסת ובמקרה של חלוקה סופית תמסר תעודת ה
  

  סילוק הנאמן מתפקידיו על פי הסכם הנאמנות ופיקוח המפקח  .26
על פי הסכם הנאמנות אלא אם בד בבד  רשאי להסתלק מתפקידו איהלא הנאמן   26.1  

  . ימונה נאמנן אחר ובכפוף לאישור המפקח
המפקח לא יסרב לבקשת הנאמן להסתלק מתפקידו ולמנות אחר במקומו אלא     

 חודשים מראש יהא המפקח רשאי 3בהודעה מוקדמת של . מטעמים סבירים
ל פי הסכם הנאמנות ולמנות אדם אחר המתאים להעביר את הנאמן מתפקידו ע

על חילופי . המפקח לא ישתמש בסמכות זו אלא מטעמים סבירים. לכך במקומו
על פי סעיף זה יחולו בשינויים מחוייבים ההוראות החלות על חילופי הנאמן 
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עם מינוי הנאמן החדש יעשו כל פעולה או דבר .  לעיל24המפקח כאמור בסעיף 
  . ניית נכסי הנאמנות לנאמן החדשהדרושים לשם הק

  
תחת , בכפוף להוראות כל דין, במילוי תפקידיו על פי הסכם הנאמנות יפעל הנאמן  26.2  

המפקח יהיה רשאי לבטל כל החלטה של הנאמן אם לדעתו . פיקוחו של המפקח
,  בכפוף להוראות כל דין- היא מקפחת את זכויותיהם של בעלי היחידות וליתן לו

ד לנהוג בתחומי תפקידו במטרה לשמור על זכויותיהם של בעלי הוראות כיצ
היחידות ובלבד שאם הדבר יהא כרוך בהוצאות תשולמנה אלו מתוך נכסי 

הוצאות כאמור לא תוצאנה אלא על פי מסגרת שנקבעה מראש על ידי . הנאמנות
  . המפקח או על פי אישור שניתן מראש על ידו להוצאה מסוימת

  
ת אישורו כאמור אלא להוצאות שלדעתו הינן סבירות בנסיבות המפקח לא יתן א    

  .הענין
  

כל עוד הנאמן משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות יתן הנאמן למפקח את הזכות   26.3  
למנות את הדירקטורים ) ויעשה את כל הדרוש על מנת שיהיה לה תוקף(היחידה 

של הנאמן בין של הנאמן והמפקח יהיה רשאי למנות גם את עצמו כדירקטור 
  .כדירקטור יחיד ובין ביחד עם אחרים

  
  דיני מדינת ישראל וסמכות מקומית  .27

  .על הסכם הנאמנות יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם  27.1  
  

כל תביעה הנוגעת או הקשורה לנאמנות ולנכסיה או להסכם הנאמנות וכל הליך   27.2  
יהם יוגשו אך ורק לבתי המשפט משפטי כמגד המפקח או הנאמן בקשר אל

אלא אם המפקח והנאמן יתנו את הסכמתם המוקדמת , המוסמכים בתל אביב
  .בכתב להגשת כל הליך כזה לבית משפט אחר

  
  שינויים בהסכם השותפות המוגבלת והסכמים אחרים  .28

המפקח והנאמן יהיו רשאים להסכים על שינויים בהסכם השותפות המוגבלת ובהסכמים   
שהסכמתם או הסכמת מי מהם דרושה על פי הסכם השותפות המוגבלת או מכח , אחרים

היותו של הנאמן שותף מוגבל בשותפות המוגבלת או לוותר על אי מילוי הוראה 
מקום שהסכמתם או (מהוראותיהם או זכות הניתנת על פיהם או ליתן כל הסכמה 

  :באחד משני המקרים, )הסכמת מי מהם דרושה
  

ח שוכנע ואישר בכתב שהשינוי או הויתור או ההסכמה לא יפגעו אם המפק  28.1  
  .בזכויותיהם של בעלי היחידות

  
אם השינוי או הויתור או ההסכמה אושרו שהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות   28.2  

  .באופן הקבוע בהסכם הנאמנות
  

א מתן הסכמה להחלטה שלפיה תבחר השותפות המוגבלת של, למרות האמור לעיל, אולם  
 1985 - ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(לחוק מס הכנסה ' יחולו עליה הוראות פרק ב

  .תהא טעונה החלטה מיוחדת של בעלי היחידות
  

  פקיעת תקנות מס הכנסה  .29
כללים (לא יוארך תקפן של תקנות מס הכנסה ,  בנובמבר של שנה כלשהי30- אם עד ל  

, )שתתפות בשותפות לחיפושי נפטלחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות ה
 על -יגרום המציע, כך שהן יוחלו גם בשנה שלאחריה, ")התקנות "-להלן (1988 -ט"התשמ
 להכנת חות דעת משפטית שתדון בהיבטי המיסוי המוסדרים כיום בתקנות בשנה -חשבונו

.  בדצמבר10 - וימסור העתק מחות הדעת לא יאוחר מן ה, שבה לא יהיו התקנות בתוקף
,  בדצמבר באותה שנה15 -ח מיידי לא יאוחר מן ה"ות הדעת תוגש על ידי הנאמן בדוח

  .החל מאותו מועד, ותעמוד לעיון בעלי היחידות וכתבי האופציה במשרדי הנאמן
  

  נוסח משולב  .30
המפקח והנאמן יהיו מעת לעת רשאים לשלב את הוראות הסכם זה על שינויו   30.1  

לנוסח משולב שישקף את כל השינויים והתיקונים , ותיקוניו במידה שיהיו כאלה
  .ונוסח משולב כזה ייחשב כמהווה את נוסח ההסכם הקובע שבין הצדדים, ל"הנ
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להחליף סדר סעיפים , בנוסח המשולב מותר יהיה לבצע שינויי ניסוח דרושים  30.2  
ולאחדם או לחלקם לסעיפי משנה וכן לחלק את ההסכם לפרקים שלהם תינתנה 

  .ות מתאימותכותר
  

  ביול  .31
  .הוצאות ביול הסכם זה יחולו על הנאמן  

  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  

___________________           ____________________  
  המפקח                 הנאמן 
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