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 גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת )"השותפות"(
 

 )"השותפות"(
 

 5239157, רמת גן  2רחוב: נעורים 
 03-6141857, פקס:  03-6141856טלפון: 

 
 2016, באוגוסט 2

 
 לכבוד

 
 לכבוד

  

   אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה  רשות ניירות ערך
   2בית אחוזת רח'  22רח' כנפי נשרים 

   5216652אביב -תל 95464ירושלים 
   באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

 
 א.ג.נ.,

 
 מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפותכללית כינוס אסיפה  הנדון: 

 
 

תקנות להלן:", )1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים)בהתאם לתקנות ניירות ערך 
"( ולפקודת השותפויות ]נוסח חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט ,לחוק החברות, ("הדוחות

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה , "(פקודת השותפויות)להלן: " 1975-חדש[, התשל"ה
גלוב ידי -שהונפקו על "(היחידות"להלן: של מחזיקי יחידות ההשתתפות ) מיוחדתכללית 

( והמקנות זכות השתתפות בהתאמה "הנאמן"" והאסיפהלהלן: ") נאמנויות לחפושי נפט בע"מ
"( השותפות)להלן: " שותפות מוגבלת -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( בבזכויות הנאמן כשותף מוגבל 

 :ןמכדלק
 
 מקום האסיפה ומועדה .1

 
, רמת 2רחוב נעורים במשרדי השותפות , ב10:30בשעה  7.9.2016, ד'ביום האסיפה תתקיים 

 .גן
 

 סדר יום האסיפה  .2
 

 .SOA Energy Israel Ltdעם חברת   2.8.2016מיום בהסכם השותפות תקשרות אישור ה
/  381זכויות ברישיונות ( מה100%)מתוך  70%"( על פי ירכוש הרוכש מהשותפות הרוכש)"

ואישור כל פעולה בקשר עם  (", בהתאמהההסכםו" "הרישיונות)"/ "יהל"  386 -אופק ו
 יישומו של ההסכם.

 
 (.2016-01-096493)אסמכתא  2.8.2016לפרטי ההסכם ראה דוח מיידי של השותפות מיום 

 
 בה: אישי עניין השליטה שלבעל הההחלט של תמציתי תיאור .3

 

 לעיל.ד ההשותף הכללי עשוי להיחשב כבעל ענין אישי בהחלט .3.1
 

  ההאמור הלהם ענין אישי בהחלט שעשוי להיותבעלי השליטה  .4
 

, השותף הכללי, הנחשבת מכוח תפקידה כשותף כללי כבעלת גלוב חפושי נפט בע"מ .4.1
מהון היחידות המונפק של השותפות  7.99% -הכללי מחזיק כ השליטה בשותפות. השותף

 ומזכויות ההצבעה בה.
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 פרטית חברה, מ"בע אקספלוריישן גריפין( א: הינם הכללי בשותף השליטה בעלי
מהון היחידות  0.47% -מחזיקה כ – שטרנברג וגיל מנחם"ה ה של( בשרשור) בשליטתם

 פרטית חברה, מ"בע השקעות ה.פ.ח( ב; המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה
מהון היחידות המונפק  0.17% -מחזיקה כ – חי ומרגריט"ל ז יעקב( בשרשור) בשליטת

 פרטית חברה, מ"בע אחזקות. ג.ב.א דרין( ג-ו; של השותפות ומזכויות ההצבעה בה
מהון  0.12% -מחזיקים כ –במישרין  דרין ברוך ר"דו דרין וצבי דרין ברוך ר"ד בשליטת

 .היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה
 

 מהות הענין האישי .4.2
 

הסכם הוא זכאי לדמי הכיוון שעל פי  הלשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלט
בנוסף לד"ר ברוך דרין  .בגין הזכויות הנמכרות ברישיונות ותמלוגים מהרוכשמפעיל 

כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין עשוי להיות עניין אישי בהחלטה 
 . ולצבי דרין בהיותו בנו של ד"ר ברוך דרין הזכויות הנמכרות ברישיון יהל

 
 ומהות עניין זה השמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בהחלט .5

 
כל הדירקטורים בשותף , הכיוון שכאמור השותף הכללי עשוי להיות בעל ענין אישי בהחלט

בנוסף לד"ר ברוך דרין עשוי להיות  .הבהחלט ענין אישיעשויים להיחשב כמי שיש להם הכללי 
כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות עניין אישי בהחלטה 

 .ולצבי דרין בהיותו בנו של ד"ר ברוך דרין ברישיון יהל
 
 ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .6

 
ובלבד  שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפהמחזיקי יחידות ההשתתפות  רוב מכלל קולות

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות ( 1) שיתקיים אחד מאלה:
 ., המשתתפים בהצבעההחלטהאישי באישור הענין בעלי  יחידות ההשתתפות שאינם מחזיקי 

( סך קולות 2) ;במנין הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים
 2%עלה על שיעור של ילא ( 1בפסקה ) האמוריםהיחידות מקרב בעלי בהצבעה המתנגדים 

 יחידות ההשתתפות.מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי 
 

 זכאות להשתתף בהצבעה  .7
 

 תקנות)להלן: " 2005-עמדה(, התשס"ו והודעות בכתב החברות )הצבעה לתקנות בהתאם
 השתתפות יחידות מחזיקי באסיפת להצבעה לעניין הזכאות הקובע "(, המועדהצבעה בכתב

 "(.המועד הקובע)להלן: " 7.8.2016יום  של העסקים הינו בתום יום
 

, גן-רמת 2ברחוב הנעורים השותפות,  במשרדי המוצעת הההחלט של המלא בנוסח לעיין ניתן
 האסיפה. כינוס למועד עד וזאת 03-6141856טלפון ב מראש טלפוני בתיאום

 
 

 בכבוד רב,     
 
 

    בע"מגלוב חפושי נפט      
  שותף הכלליה     
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 גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת )"השותפות"(
 

 )"השותפות"(
 

 5239157, רמת גן  2רחוב: נעורים 
 03-6141857, פקס:  03-6141856טלפון: 

  
 

 
 2016, אוגוסטב 2

 
 לכבוד

 
 לכבוד

  

   אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה  רשות ניירות ערך
   2אחוזת בית רח'  22רח' כנפי נשרים 

   5216652אביב -תל 95464ירושלים 
   באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

 
 א.ג.נ.,

 
 מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפותכללית כינוס אסיפה  הנדון: 

 
 

תקנות להלן:", )1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים)בהתאם לתקנות ניירות ערך 
"( ולפקודת השותפויות ]נוסח חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט ,לחוק החברות, ("הדוחות

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה , "(פקודת השותפויות)להלן: " 1975-חדש[, התשל"ה
גלוב ידי -שהונפקו על "(היחידות"להלן: של מחזיקי יחידות ההשתתפות ) מיוחדתכללית 

( והמקנות זכות השתתפות בהתאמה "הנאמן"" והאסיפהלהלן: ") נאמנויות לחפושי נפט בע"מ
"( השותפות)להלן: " שותפות מוגבלת -)י.ח.ד.( גלוב אקספלוריישן בבזכויות הנאמן כשותף מוגבל 

 כדלקמן:
 
 מקום האסיפה ומועדה .1

 
, רמת 2רחוב נעורים ב, במשרדי השותפות 10:30בשעה  7.9.2016, ד'ביום האסיפה תתקיים 

 .גן
 

 סדר יום האסיפה  .2
 

 .SOA Energy Israel Ltdעם חברת  2.8.2016מיום בהסכם השותפות אישור התקשרות 
זכויות ברישיונות אופק / ( מה100%)מתוך  70%על פי ירכוש הרוכש מהשותפות "( הרוכש)"

ואישור כל פעולה בקשר עם יישומו  (", בהתאמהההסכםו" "הרישיונות/ "יהל" )" 386 -ו 381
 של ההסכם.

 
 (.2016-01-096493)אסמכתא  2.8.2016לפרטי ההסכם ראה דוח מיידי של השותפות מיום 

 
 SOAעם חברת  2.8.2016מיום בהסכם להתקשר "לאשר לשותפות  :ה המוצעתנוסח ההחלט

Energy Israel Ltd. "(על פי ירכוש הרוכש מהשותפות הרוכש )"( 100%)מתוך  70%
ואישור כל פעולה בקשר עם יישומו של / "יהל"  386 -אופק ו/  381זכויות ברישיונות מה

 "ההסכם.
 

 בה אישי עניין השליטה שלבעל ההחלט .3
 

 העיקריים: בה ותנאיה אישי עניין השליטה שלבעל הההחלט של תמציתי תיאור 3.1
 

 השותף הכללי עשוי להיחשב כבעל ענין אישי בהחלטה דלעיל.
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 בעלי השליטה שעשוי להיות להם ענין אישי בהחלטה האמורה  3.2
 

גלוב חפושי נפט בע"מ, השותף הכללי, הנחשבת מכוח תפקידה כשותף כללי כבעלת 
מהון היחידות המונפק של השותפות  7.99% -הכללי מחזיק כ השותף השליטה בשותפות.

 ומזכויות ההצבעה בה.
 

 פרטית חברה, מ"בע אקספלוריישן גריפין( א: הינם הכללי בשותף השליטה בעלי
מהון היחידות  0.47% -מחזיקה כ – שטרנברג וגיל מנחם"ה ה של( בשרשור) בשליטתם

 פרטית חברה, מ"בע השקעות ה.פ.ח( ב; בההמונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה 
מהון היחידות המונפק של  0.17% -מחזיקה כ – חי ומרגריט"ל ז יעקב( בשרשור) בשליטת

 בשליטת פרטית חברה, מ"בע אחזקות. ג.ב.א דרין( ג-ו; השותפות ומזכויות ההצבעה בה
מהון היחידות  0.12% -מחזיקים כ –במישרין  דרין ברוך ר"דו דרין וצבי דרין ברוך ר"ד

 .המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה
 

 מהות הענין האישי 3.3
כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לדמי לשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטה 

בנוסף לד"ר ברוך דרין עשוי  מפעיל ותמלוגים מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות ברישיונות.
פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין הזכויות  כיוון שעללהיות עניין אישי בהחלטה 

 .ולצבי דרין בהיותו בנו של ד"ר ברוך דרין הנמכרות ברישיון יהל
 

 ה האמורהנשוא ההחלט האישורים נדרשים לעסק 3.4
לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט  הכפופה החלטה  

 להלן.
 

לאישור  הלהבאתו ההאמור הדירקטוריון השותף הכללי להחלטו י ועדת הביקורתאישור  
 .2.8.2016האסיפה הכללית ניתנו ביום 

 
 ההאמור הפירוט עסקאות מסוגן של העסקאות נשוא ההחלט 3.5

 בדבר"( קפיטלפוינט בע"מ )" קפיטל עםבהסכם  השותפות התקשרה 13.8.2012 ביום
( מהזכויות ברישיון 100%)מתוך  10%, לפי העבירה לקפיטל שיונותיבר זכויות עברתה

 / אופק. 381רישיון ( מהזכויות ב100%)מתוך  7.5% -ו / "יהל" 386
 

-2012-01)אסמכתא  14.8.2012לפרטי ההסכם ראה דוח מיידי של השותפות מיום 
 (. המידע הכלול בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.209457

 
 ההאמור הקטוריון לאישור ההחלטלהלן נימוקי הדיר 3.6

לב, ד"ר ברוך  –אריה קרסו  השתתפו 2.8.2016ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום ב
 דרין, צבי דרין, צביקה בורודצקי ויגאל שטייף.

 
 נימוקים

אין באפשרותה של השותפות להעמיד ערבויות בגין רישיון יהל בהתאם לדרישת  .א
והמים. על פי ההסכם, הרוכש התחייב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 

 להעמיד ערבויות כאמור ואף הפקיד ביידי נאמן את הסכומים הנדרשים לצורך כך.

פיים הדרושים למימון תוכניות העבודה ברישיונות סלשותפות אין את האמצעים הכ .ב
 ללא צירוף שותף לרישיונות.

חלופה התה הרוכש היהעסקה עם השותפות בחנה מספר חלופות לגיוס כספים ו .ג
 המועדפת.

העסקה עם הרוכש והשותפות מנסה מזה תקופה ארוכה לצרף שותפים לרישיונות  .ד
 .ישימההיתה החלופה ה
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 ומהות עניין זה השמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בהחלט 3.7
כל הדירקטורים , הכיוון שכאמור השותף הכללי עשוי להיות בעל ענין אישי בהחלט

בנוסף לד"ר ברוך דרין  .הבהחלט ענין אישיעשויים להיחשב כמי שיש להם בשותף הכללי 
כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין עשוי להיות עניין אישי בהחלטה 

 .ולצבי דרין בהיותו בנו של ד"ר ברוך דרין הזכויות הנמכרות ברישיון יהל
 
 ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .4

 
ובלבד  שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפהמחזיקי יחידות ההשתתפות  רוב מכלל קולות

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות ( 1) שיתקיים אחד מאלה:
 ., המשתתפים בהצבעההחלטהאישי באישור הבעלי ענין  יחידות ההשתתפות שאינם מחזיקי 

( סך קולות 2) ;בחשבון קולות הנמנעים במנין הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו
 2%עלה על שיעור של ילא ( 1בפסקה ) האמוריםהיחידות מקרב בעלי בהצבעה המתנגדים 

 יחידות ההשתתפות.מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי 
 

 האסיפה לקיום חוקי מניין .5
 

 יהיה כן אם אלא ההשתתפות יחידות מחזיקי של הכללית באסיפה דיון בשום לפתוח אין
 המנין נוכח אם אלא תתקבל לא החלטה וכל לכך ניגשה שהאסיפה בשעה חוקי מנין נוכח

 .ההחלטה על שהצביעו בעת החוקי
 

 יחידות מחזיקי שני, כח באי ידי על או בעצמם, נוכחים שיהיו בשעה יתהווה חוקי מנין
 ידי-על שהונפקו מהיחידות 20% -מ פחות לא המהוות יחידות ביחד המחזיקים השתתפות

 .לאסיפה שקדם העסקים ליום עד הנאמן
 

 האסיפה תתקיים החוקי המנין ימצא לא לאסיפה שנקבע המועד מן שעה חצי כעבור אם
 .המקום באותו 11:00 בשעה יום באותו הנדחית

 
 יהוו אזי, שנקבע המועד מן השעה מחצית תוך חוקי מנין ימצא לא כזו נדחית באסיפה אם

 תהיה והאסיפה כח באי ידי-על או בעצמם הנוכחים השתתפות יחידות מחזיקי שני חוקי מנין
 .נקראה היא שלמענם בעניינים לעסוק רשאית

 
 .האסיפה תתבטל – נדחית באסיפה, לעיל כאמור חוקי מנין ימצא לא אם

 
 רשום יחידות בעל של כח באי שני גם" יחידות מחזיקי שני"כ יחשבו החוקי המנין לענין
 בגין להם שניתנו כח ייפוי מכח באסיפה המשתתפים רישומים חברת שהוא, הענין לפי, אחד

 .יחידות מחזיק אותו ידי על שונות יחידות
 

 זכאות להשתתף בהצבעה  .6
 

 תקנות)להלן: " 2005-עמדה(, התשס"ו והודעות בכתב החברות )הצבעה לתקנות בהתאם
 השתתפות יחידות מחזיקי באסיפת להצבעה לעניין הזכאות הקובע "(, המועדהצבעה בכתב

 "(.המועד הקובע)להלן: " 7.8.2016יום  של העסקים הינו בתום יום
 

-התש"ס הכללית(, באסיפה הצבעה לצורך במניה בעלות החברות )הוכחת לתקנות בהתאם
 יחידת רשומה שלזכותו השתתפות יחידת "(, מחזיקבעלות הוכחת תקנות)להלן: " 2000

יחידות ההשתתפות  בין נכללת השתתפות יחידת ואותה בורסה חבר השתתפות אצל
 רשאי לרישומים, יהיה חברה שם על ההשתתפות יחידות במרשם מחזיקי הרשומות
 ביחידת בעלותו בדבר אישור לשותפות ימציא אם באסיפה הנ"ל ולהצביע להשתתף

 הוכחת לתקנות שבתוספת 1לטופס  בהתאם חבר הבורסה מאת הקובע במועד ההשתתפות
 .בעלות
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 5יא44מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף א לתקנות הוכחת בעלות, 4בהתאם להוראות תקנה 
, שעניינו נתוני המשתמשים "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-, תשכ"חלחוק ניירות ערך

"מערכת ההצבעה  להלן:)במערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב 
 ין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.דינו כד – האלקטרונית"(

 
 ידי-על ו/או בעצמם ולהצביע להשתתף יכוליםבמועד הקובע  השתתפות יחידות מחזיקי

למשרדי ד"ר זאב  או להמציא השותפות להפקיד במשרדי יש הכוח לאסיפה ייפויי שלוח. את
היועמ"ש  -לידי עו"ד איתי ברפמן  תל אביב, ,49שד' רוטשילד הולנדר, משרד עורכי דין, שב

או   itay@holender.co.il אלקטרוני באמצעות דואר או במסירה ביד, החיצוני של השותפות
  .שעות לפני האסיפה 48כך שיגיעו לפחות  רשום דואר באמצעות

 
 לכך, או אם בכתב סמכות להם שיש כוחו-באי ידי על או הממנה ידי על י כוח ייחתםיפוי

כוחו -בא בחתימת או התאגיד ע"י כדין חתום בכתב המנוי תאגיד, ייעשה הממנה הוא
 המוסמך.

 
ידרשו לזהות עצמם על ידי  או שלוחיהםמחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה 

הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג 
אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או 

 .הקובע
 

חמישה  ההמהוו בשיעור השתתפות ביחידות המחזיק יותר או אחד השתתפות יחידת מחזיק
 מתוך כאמור בשיעור שמחזיק מי בשותפות, וכן ההצבעה כל זכויות מסך יותר או ( אחוזים5)

נא)א( 65בסעיף  השליטה בשותפות, כהגדרתו בעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה סך זכויות
 כמפורט ההצבעה בכתבי כינוס האסיפה הכללית, לעיין זכאי, לאחר לפקודת השותפויות

 בכתב. הצבעה לתקנות 10בתקנה 
 

שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות יחידות בעל 
בעל יחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים )להלן: "

הכללית ובלי לשלוח  המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה "(,לא רשום
 מפורט להלן., בהתאם לבמערכת ההצבעה האלקטרוניתה כוח, רשאי להצביע בכתב או מיופ

 
 הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .7

 
שעל סדר היום, ההחלטה רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור יחידות בעל 

השני של  חלקו באמצעות תיעשה בכתב הצבעה. זה לדוחכתב ההצבעה המצורף  באמצעות
 כתב ההצבעה האמור.

 
כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא 

לחוק החברות, הינם כדלקמן:  88את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 
ואתר הבורסה לניירות ערך  www.magna.isa.gov.il אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

 .www.maya.tase.co.ilבתל אביב: 
 

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב 
 ישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.ההצבעה, או בהסכמתו, ק

 
חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא 
תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק 

עוניין בכך, יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מ
או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד 

 שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.
 

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של 
את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו , צורף לדוח זהההצבעה, המכתב 

בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה כמפורט 
 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.4להלן( לא יאוחר מארבע )
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אמצעות כתב בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע ב
, את אופן הצבעתו, מצורף לדוח זההצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, ה

וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או 
צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה 

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.6להלן(  עד שש ) כמפורט
 
 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית     .8

 
בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור 

שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה  הההחלט
 .האלקטרונית

 
ר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף חב
( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות 3)א()4יא44

"(; ואולם, חבר רשימת הזכאים להצביע במערכתערך באמצעותו במועד הקובע )להלן: "
 12:00להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה  בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים

בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת 
 )ד( לתקנות הצבעה בכתב.13ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 

 
חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה 

נית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית האלקטרו
המנויים ברשימת הזכאים היחידות לכל אחד מבעלי (, "אישור מסירת הרשימה)להלן: "

להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים 
למחשב חבר הבורסה, את הפרטים  אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות

 הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
 

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין 
את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

תתאפשר החל ממועד אישור מסירת  באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתההצבעה 
מועד נעילת לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: " ( שעות6ועד שש )הרשימה 

 "(, ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.המערכת
 
 והודעות עמדה  מען למסירת כתבי ההצבעה .9

 
משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד  -לשותפות לידי נציגה  והודעות עמדה יומצאוכתבי ההצבעה 
היועמ"ש החיצוני של  -לידי עו"ד איתי ברפמן  תל אביב, ,49שד' רוטשילד עורכי דין, שב

דואר אלקטרוני באמצעות  או ביד מסירה, ב03-5665015פקס  03-5665005, טלפון השותפות
itay@holender.co.il דואר רשום באמצעות או . 

 
( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה )

 . דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה28.8.2016יום 
 .2.9.2016( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 5עד חמישה )

 
לח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר חבר בורסה יש

ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים 
שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע 

בלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ו
 ובמועד קודם למועד הקובע.

 
 עיון בכתבי ההצבעה .10
 

( אחוזים או יותר מסך 5בשיעור המהווה חמישה ) יחידותהמחזיק  ,אחד או יותרבעל יחידות, 
היינו )נכון למועד פרסום באספות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, כל זכויות ההצבעה 

 , וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויותיחידות השתתפות 14,585זה( דוח 
היינו )נכון בשותף הכללי, השליטה  יבעלהשותף הכללי ובידי ההצבעה שאינן מוחזקות בידי 

, ותהשותפהרשום של  ה, זכאי לעיין במשרדיחידות השתתפות 13,309זה( דוח למועד פרסום 
 .לשותפותהמקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו  העבודה בשעות
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 שינויים בסדר היום  .11
 
זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום פרסום תכן כי לאחר י

יהיה ניתן לעיין ל)ב( לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, 65של האסיפה בהתאם לסעיף 
בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

www.magna.isa.gov.il  :ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביבwww.maya.tase.co.il. 
להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור  המועד האחרון

 ימים לאחר מועד זימון האסיפה.  (7) בעההינו עד ש
 
 סמכות רשות ניירות ערך .12
 

רים ש, בתוך ע2001-בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה(, תשס"א
ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות  (21) ואחד

מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות 
 לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. 

 
ועד מניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית 

ימי עסקים ולא יאוחר משלושים ( 3)האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה 
 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.( 35)וחמישה 

 
 .התיקון לעיל, היא תודיע אודות כאמור זה דוח השותפות לתקן נדרשה

 
יידי על ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מ

 ההוראה.
 
 ין הטיפול בדוח זהינציג השותפות לענ .13
 

, תל 49שדרות רוטשילד מעו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, 
 .03-5665015, פקס: 03-5665005אביב. טלפון: 

 
 בתיאום, גן-רמת 2הנעורים השותפות,  במשרדי המוצעת הההחלט של המלא בנוסח לעיין ניתן

 האסיפה. כינוס למועד עד וזאת 03-6141856טלפון ב מראש טלפוני
 
 

 בכבוד רב,     
 
 

    בע"מגלוב חפושי נפט      
  שותף הכלליה     


	("השותפות")
	רחוב: נעורים 2 , רמת גן 5239157
	טלפון: 03-6141856 , פקס: 03-6141857
	2 באוגוסט, 2016
	לשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטה כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לדמי מפעיל ותמלוגים מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות ברישיונות. בנוסף לד"ר ברוך דרין עשוי להיות עניין אישי בהחלטה כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות ברישיון יה...
	כיוון שכאמור השותף הכללי עשוי להיות בעל ענין אישי בהחלטה, כל הדירקטורים בשותף הכללי עשויים להיחשב כמי שיש להם ענין אישי בהחלטה. בנוסף לד"ר ברוך דרין עשוי להיות עניין אישי בהחלטה כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות ברישיון יה...
	רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם  בעלי ענין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במנין הקולות של בעלי היחי...
	בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום העסקים של יום 7.8.2016 (להלן: "המועד הקובע").
	ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, ברחוב הנעורים 2 רמת-גן, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-6141856 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
	בכבוד רב,
	גלוב חפושי נפט בע"מ         השותף הכללי
	("השותפות")
	רחוב: נעורים 2 , רמת גן 5239157
	טלפון: 03-6141856 , פקס: 03-6141857
	2 באוגוסט, 2016
	לשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטה כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לדמי מפעיל ותמלוגים מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות ברישיונות. בנוסף לד"ר ברוך דרין עשוי להיות עניין אישי בהחלטה כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות ברישיון יה...
	ההחלטה כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.
	אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי להחלטה האמורה ולהבאתה לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 2.8.2016.
	ביום 13.8.2012 התקשרה השותפות בהסכם עם קפיטל פוינט בע"מ ("קפיטל") בדבר העברת זכויות ברישיונות, לפי העבירה לקפיטל 10% (מתוך 100%) מהזכויות ברישיון 386 / "יהל" ו- 7.5% (מתוך 100%) מהזכויות ברישיון 381 / אופק.
	בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 2.8.2016 השתתפו אריה קרסו – לב, ד"ר ברוך דרין, צבי דרין, צביקה בורודצקי ויגאל שטייף.
	נימוקים
	כיוון שכאמור השותף הכללי עשוי להיות בעל ענין אישי בהחלטה, כל הדירקטורים בשותף הכללי עשויים להיחשב כמי שיש להם ענין אישי בהחלטה. בנוסף לד"ר ברוך דרין עשוי להיות עניין אישי בהחלטה כיוון שעל פי ההסכם הוא זכאי לתמלוג מהרוכש בגין הזכויות הנמכרות ברישיון יה...
	רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם  בעלי ענין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במנין הקולות של בעלי היחי...
	אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
	מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, שני מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 20% מהיחידות שהונפקו על-ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.
	אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי תתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 11:00 באותו המקום.
	אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהוו מנין חוקי שני מחזיקי יחידות השתתפות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כח והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה.
	אם לא ימצא מנין חוקי כאמור לעיל, באסיפה נדחית – תתבטל האסיפה.
	לענין המנין החוקי יחשבו כ"שני מחזיקי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, לפי הענין, שהוא חברת רישומים המשתתפים באסיפה מכח ייפוי כח שניתנו להם בגין יחידות שונות על ידי אותו מחזיק יחידות.
	בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום העסקים של יום 7.8.2016 (להלן: "המועד הקובע").
	בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות...
	בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין ...
	מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את ייפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפו...
	ייפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.
	מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.
	מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות ...
	בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצ...
	בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.
	כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya....
	בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
	חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעו...
	בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוח...
	בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או ציל...
	בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.
	חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת...
	חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מק...
	בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס ...
	כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender...
	המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 28.8.2016. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 2.9.2016.
	חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אין ה...
	בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באספות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, היינו (נכון למועד פרסום דוח זה) 14,585 יחידות השתתפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאי...
	יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורס...
	בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תי...
	ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.
	נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.
	ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה.
	עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד 49, תל אביב. טלפון: 03-5665005, פקס: 03-5665015.
	ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, הנעורים 2 רמת-גן, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-6141856 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
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