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לתקנות ניירות ערך )דוחות  ג5תקנה בהשותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה 
את ההקלות לתאגידים קטנים אשר  ובהתאם יכולה ליישם 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

)להלן:  2014-ם ומידיים()תיקון(, התש"דאושרו במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיי
וליישם את לאמץ החליט  השותף הכללידירקטוריון  (., בהתאמה"ההקלות"ו "התיקון לתקנות"

בעתיד, לתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או תהיינה רלבנטיות  הנכללות בתיקוןההקלות כל 
: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון לשותפות, כדלקמן

תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד;  כך שהשותפותהמבקר על הבקרה הפנימית 
; )ג( העלאת סף הצירוף של 20% -)ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

)ד( פטור מיישום הוראות התוספת  -; ו40% -ים לדוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביני
פרטים בדבר , בקשר עם 1970-השניה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.

 



 

 

 שותפות מוגבלת-מודיעין אנרגיה 
 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות

 2015 סמרב 31 שהסתיימה ביום שלושה חודשיםלתקופה של 
 

, מתכבד להגיש "(השותף הכללי)להלן: " ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-דירקטוריון השותף הכללי, מודיעין
או  "השותפות)להלן: " ני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיהמצב ענייאת דוח הדירקטוריון על 

ולתקופה של "( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 2015 ,סמרב 31יום ( ל"השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת הדוח)להלן: " אותו תאריךב השהסתיימ שלושה חודשים

 . 1970-(, התש"לומידייםתקופתיים 
 
 כללי  .1

 

בין השותף הכללי לבין  25.5.1992 ביוםהשותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם  .1.1
"(. השותפות החלה השותף המוגבל" או "הנאמןמודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ )להלן: "

 .1992בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 

 

השותפות המוגבלת רשומים  ידי השותף הכללי. ניירות הערך של-ניהול השותפות מתבצע על .1.2
 למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות המוגבלת, כפי שנקבע  .1.3

 בהסכם הנאמנות, בין המפקח לבין השותף המוגבל.

 

ניאל "ד, "שמשון", "מירה" ,בחיפושי נפט ו/או גז בשטח רישיונות "שרה" השותפות עוסקת .1.1
בספטמבר,  1"ים חדרה" ביום  -. לגבי פקיעת רישיונות "גבריאלה" ו"דניאל מערב" -מזרח" ו

וערעורים שהגישה השותפות המוגבלת לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ראה  2014
 לדוחות הכספיים. )ב(3 -)א( ו3ביאורים 

 
ת ובדרגה גבוהה של סיכון פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולו .1.5

כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילות השותפות המוגבלת בנכסי חיפושי הנפט והגז שלה, 
הנהלת השותף הכללי פועלת לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או צירוף שותפים 

 נוספים לרישיונות. 
 

עד  חונות בקשר עם זכויות נפט.פרסם הממונה הנחיות מעודכנות למתן בט 17.9.2014ביום  .1.1
לתאריך הדוח על המצב הכספי העמידה השותפות את הערבויות בגין רישיונות שמשון, דניאל 

לממונה  פנוהשותפים ברישיונות מזרח ודניאל מערב כנדרש ובקשר עם רישיונות שרה ומירה, 
 הרישיון המאוחדוהארכת תוקפו של  איחודם לרישיון אחד, בבקשה לשינוי גבולות הרישיונות

נכון למועד הדוח הרישיון המאוחד, ערבות בנקאית אחת בגין  מתעתדים להפקידובהתאם 
 הנ"ל. לבקשותטרם נתקבלה תשובת הממונה 

 
אימצה השותפות תכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך בהתאם  26.3.2015ביום  .1.1

 ערך. לקריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית שפרסמה רשות ניירות
 

 לדוחות הכספיים. 5ראה ביאור  23.2.2015לגבי תיקון לפקודת השותפויות אשר פורסם ביום  .1.1
 

של השותפות המוגבלת  לדוח התקופתיראה פרק א'  –לתיאור מקיף של עסקי השותפות 
 .31.3.2015לדוחות הכספיים ליום  3וביאור  2011לשנת 

 
 

 שותפותהסברי הדירקטוריון על מצב עסקי ה .2
 

 מצב כספי  .2.1
 

 27,232אלפי דולר, לעומת סך של  4,562 מסתכמים בסך של 31.3.2015נכסי השותפות ליום 
. נכסי השותפות כוללים 31.12.2014אלפי דולר ליום  4,443וסך של  31.3.2014אלפי דולר ליום 
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ר בנכסי השותפות בתקופת הדוח נובע בעיק הגידולבעיקר מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות. 
 . מגידול ביתרות המזומנים כתוצאה מרווח השותפות בתקופת הדוח

 
אלפי דולר, לעומת סך של  1,055מסתכמות בסך של  31.3.2015התחייבויות השותפות ליום 

 . 31.12.2014אלפי דולר ליום  1,046וסך של  31.3.2014דולר ליום אלפי  1,548
 

 תוצאות הפעילות העסקית. 2.2
 

אלפי  301בסך של אשר הסתכם  הוצאות חיפושי נפט וגזלשותפות החזר  נוצרבתקופת הדוח 
סך ו המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  356סך של הוצאות חיפושי נפט וגז ב תדולר, לעומ

הוצאות חיפושי נפט וגז בתקופת הדוח נובעים החזר . כולה 2014אלפי דולר בשנת  2,017 של
 ריאלה אשר נתקבל בתקופת הדוח.מתקבול החזר הוצאות בגין רישיון גב

         
 204 סך של אלפי דולר, לעומת 142הסתכמו בסך של  הוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח

עיקר כולה.  2014אלפי דולר בשנת  875 סך של ולעומת המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה 
שירותים לשותף הכללי ו דמי ניהול ששולמובגין  בתקופת הדוח הינההוצאות ההנהלה וכלליות 

 מקצועיים שונים.
 

בתקופה  אלפי דולר 432סך של לעומת  הוצאות אחרות בתקופת הדוחלא היו לשותפות 
 כולה. 2014בשנת אלפי דולר  324ולעומת סך של המקבילה אשתקד 

 
הכנסות מימון נטו אלפי דולר לעומת  49הסתכמו בסך של  בתקופת הדוח המימון נטו הוצאות

אלפי  249מימון נטו בסך  הוצאותולעומת  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  7סך של ב
הפרשי שער  הוצאותמהמימון נטו בתקופת הדוח נבעו בעיקר  הוצאותכולה.  2014 תדולר בשנ

  בגין יתרות כספיות בשקלים.
 

ד כולל אלפי דולר, לעומת הפס 110 הסתכם בסך של הכולל של השותפות בתקופת הדוח הרווח
 בשנתאלפי דולר  23,272 בסךכולל והפסד  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  985 בסך

 כולה. 2014
 

 הון השותפותשינויים ב.  2.3
 

 סך של  אלפי דולר, לעומת 3,507הסתכם הון השותפות בסך של  למועד הדוח על המצב הכספי       
 הגידול. 31.12.2014אלפי דולר ביום  3,397 סך של ולעומת 31.3.2014 אלפי דולר ביום 25,684

 .השותפות בתקופת הדוח מרווחבהון השותפות נובע 
               

 נזילות ומקורות מימון. 2.1
 

 3,392עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים במזומנים ושווי מזומנים בסך  31.3.2015ליום 
שווי המזומנים של השותפות בסך של ביתרות המזומנים ו קיטון אלפי דולר. בתקופת הדוח חל

ולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה  אלפי 572בסך של  קיטוןלעומת אלפי דולר,  160
 כולה. 2014אלפי דולר בשנת  2,408בסך של  קיטון

 
 לעומת אלפי דולר 220סך של ב פעילותה השוטפתנבעו לשותפות מזומנים מבתקופת הדוח 

המקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה  3,396 סך שלפת במזומנים ששימשו לפעילות שוט
  כולה. 2014אלפי דולר בשנת  3,715 סך שלולעומת 

 
 פעילות השקעה לעומתלאלפי דולר  334של זומנים בסך מבשותפות השתמשה הבתקופת הדוח 

ולעומת סך המקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה  2,812 סךמזומנים שנבעו מפעילות השקעה ב
  כולה. 2014אלפי דולר בשנת  1,052

 
המקבילה אשתקד בתקופה  כמו גם מפעילות מימון נבעו לשותפות מזומניםלא קופת הדוח בת

  כולה. 2014בשנת  הממימושי כתבי אופציאלפי דולר  19סך של לעומת ו
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   יבטי ממשל תאגידיה.     1
  

 תרומות השותפות.  1.1
 

פת הדוח לא תרמה השותפות סכומים מתן תרומות. בתקוהשותפות לא קבעה מדיניות בנוגע ל
 כלשהם.

 
 הליך אישור הדוחות הכספיים.  1.2

 
 דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות. 

 ידי דירקטוריון השותף הכללי, במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על
רים ונדונים הדוחות. בישיבת הועדה נוכחים חברי ועדת מתקיימת ישיבת ועדת מאזן בה נסק

, סמנכ"ל מר רון מאורמנכ"ל הו סגן יו"ר הדירקטוריון ,הדירקטור מר צחי סולטן מאזן
מועברת  ורואה החשבון המבקר של השותפות. כמו כןרו"ח אייל סאבו הכספים בשותף הכללי 

לפני מועד  של חברי הדירקטוריון, לעיונם טיוטת דוח הדירקטוריוןטיוטת הדוחות הכספיים ו
 וחותהישיבה הקבועה לאישור הדוחות. במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הד

, המצב הכספי ותזרים התוצאות הכספיות כספיים נסקרים עיקרי הדוחות הכספיים,ה
ות. השותפות והשוואה לתקופות קודמ השותפות ומוצגים נתונים על פעילותהמזומנים של 

 רואה החשבוןבישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן ונוכח 
הבהרה באשר לדוחות רשות חברי הדירקטוריון בכל שאלה ולעומד אשר השותפות המבקר של 

 הכספיים. ור, מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות. לאחר הדיון כאמטרם אישורם
        

 ופיננסית חשבונאית מחיותמודירקטורים בעלי .  1.3
 

 .31.12.2014אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
 

   
 שותפותוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הה.     5

            
 , ירידת ערך נכסים ושווי הוגןאומדנים חשבונאיים 

 
 .31.12.2014אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
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 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 חיים גבריאלי

      בשותף הכללי יו"ר הדירקטוריון
 
 
 
 

_______________________ 
   סגן יו"ר הדירקטוריון, רון מאור

 בשותף הכלליומנכ"ל 
 
 
 

 2015, מאיב 26תאריך: 



 
 
 
 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 2015 ,במרס 31 ליום בינייםתמציתיים  כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 

 ארה"ב דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 2 בינייםתמציתיים סקירת דוחות כספיים 
  
  

 3 דוחות על המצב הכספי
  
  

 4 הכולל הרווח על דוחות
  
  

 5 המוגבלת השותפות בהון השינויים על דוחות
  
  

 6-7 המזומנים תזרימי על דוחות
  
  

 8-13 בינייםתמציתיים  הכספיים דוחותל יםבאור
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין של לשותפים המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 
 

 מבוא
 

 את הכולל המוגבלת(, השותפות - )להלן מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 בהון השינויים הכולל, הרווח על התמציתיים הדוחות ואת 2015במרס  31 ליום התמציתי הדוח על המצב הכספי

 השותף של וההנהלה הדירקטוריון תאריך. באותו הסתיימהש חודשים שלושה של לתקופה המזומנים ותזרימי
 לתקן בהתאם זולתקופת ביניים  כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים המוגבלת השותפות של הכללי

לתקופת ביניים  כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים" לתקופות כספי "דיווח - IAS 34 בינלאומי חשבונאות
 על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי זו

 סקירתנו. על בהתבסס זולתקופת ביניים  כספי מידע
 

 הסקירה היקף
 

 לתקופות כספי מידע של "סקירה - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה היישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום והחשבונאיים, הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר מבירורים,
 מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה ואחרים.
 להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל יוודעשנ ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם בביקורת. מזוהים

 
 מסקנה

 
 מכל ערוך, אינו הנ"ל הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על בהתבסס
  .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם המהותיות, הבחינות

 
 שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על בהתבסס הקודמת, בפסקה לאמור בנוסף
 )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי הגילוי הוראות אחר המהותיות, הבחינות מכל ממלא, אינו הנ"ל הכספי

 .1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים
 

( בדבר הצורך לגייס מקורות מימון ד)1הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור מבלי לסייג את מסקנתנו 
לפעילות השותפות המוגבלת בתחום חיפושי הנפט והגז. הנהלת השותף הכללי של השותפות המוגבלת פועלת 

נוספים לרישיונות. המשך פעילותה של השותפות  שותפים צירוףלגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או 
 הדרושים. המוגבלת בנכסי חיפושי הגז והנפט שלה מותנה בהשגת מקורות המימון

 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2015, במאי 26 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 דוחות על המצב הכספי

 
 

  במרס 31 ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ארה"ב דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 3,551  5,387  3,392  מזומנים ושווי מזומנים
 724  6  -   השקעות לזמן קצר

 165  2,024  110  חייבים ויתרות חובה

       
  3,502  7,417  4,440 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 -  19,807  -   )לרבות נכסי חיפוש והערכה( נכסי נפט וגז
 3  8  2  , נטוונכסים בלתי מוחשיים רכוש קבוע

 -  -   1,058  השקעות לזמן ארוך
       
  1,060  19,815  3 

       
  4,562  27,232  4,443 

       שוטפותהתחייבויות 
       

 580  1,004  602  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
 466  544  453  זכאים ויתרות זכות

       
  1,055  1,548  1,046 

       
 3,397  25,684  3,507  הון השותפות המוגבלת

       
  4,562  27,232  4,443 

       
       

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 

     2015, במאי 26
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     

 הדירקטוריון יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

יו"ר הדירקטוריון  – חיים גבריאלי
 בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

  הכללי השותף

 כספים סמנכ"ל - סאבו אייל
 בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

 הכללי השותף
     הכללי השותף
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 הכולל הרווח על דוחות

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  

  אלפי דולר ארה"ב
ליחידת הפסד רווח/)למעט נתוני 

 (השתתפות
       
 2,017  356  (301)   חיפושי נפט וגז הוצאות (הוצאותהחזר )

       
 19,807  -  -   הפחתת נכסי חיפוש והערכה

       
 875  204  142  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 324  432  -   הוצאות אחרות

       
 (23,023)  (992)   159  תפעולי (הפסדרווח )

       
 (252)  (13)  (49)   הוצאות מימון

       
 3  20  -   הכנסות מימון

       
 (23,272)  (985)  110  נקי (הפסדרווח )

       
 (23,272)  (985)  110  כולל  (הפסדרווח )סה"כ 

       
       

 (7.85)  (0.3324)   0.037      ליחידת השתתפות )בדולר( ומדוללבסיסי  (הפסדרווח )

       
 
 
 

 .ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 המוגבלת השותפות בהון השינויים על דוחות

 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי    
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 3,397  (203,237)  58  206,576  )מבוקר( 2015בינואר,  1יתרה ליום 
         

 110  110  -  -  כולל רווחסה"כ 
         

 3,507  (203,127)  58  206,576  2015במרס,  31יתרה ליום 
 
 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי   
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 26,669  (179,965)   58  206,576  )מבוקר( 2014בינואר,  1יתרה ליום 
         

 (985)  (985)  -  -  סה"כ הפסד כולל
         

 25,684  (180,950)  58  206,576  2014במרס,  31יתרה ליום 
 
 

 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקר  
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 26,669  (179,965)  58  206,576  2014בינואר,  1יתרה ליום 
         

 (23,272)  (23,272)  -  -  סה"כ הפסד כולל
         

 3,397  (203,237)  58  206,576  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   

       מזומנים מפעילות שוטפתתזרימי 
       

 (23,272)  (985)  110  נקי (הפסדרווח )
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       :לסעיפי רווח והפסדהתאמות 
       

 7  2  1  פחת והפחתות
 19,807  -  -  גריעות והפחתת השקעות בנכסי נפט וגז

 (236)  (12)  45  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו
 324  432  -  הפחתת חייבים בגין עסקאות משותפות

       
  46  422  19,902 

       :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 1,058  124  55  בחייבים ויתרות חובהירידה 
 408  (1,218)  22  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות לבעליה )ירידה(  
 (1,811)  (1,739)  (13)  בזכאים ויתרות זכות ירידה 

       
  64  (2,833)  (345) 
       

 (3,715)  (3,396)  220  שוטפת (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ) מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (718)  -  (334)  , נטותלפיקדונוהפקדה 
 (2,056)   -  -       השקעה בנכסי נפט וגז

 1,747  1,747   -  תמורה ממכירת נכסי נפט וגז מוחזקים למכירה
 26  26   -  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 2,053  1,039   -  ירידה בחייבים בגין עסקאות משותפות 
       

 1,052  2,812   (334)  השקעה )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 19  -  -  ליחידות השתתפות מימוש כתבי אופציה
       

 19  -  -  שנבעו מפעילות מימון מזומנים נטו
       

 (2,644)  (584)   (114)    במזומנים ושווי מזומניםירידה 
       

 5,959  5,959  3,551  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 236  12  (45)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       

 3,551  5,387  3,392  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 
 

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
       

       פעילות מהותית שלא במזומן
       

 12  -   -  יתרת תקבולי מימוש כתבי אופציה שטרם נתקבלה 

       
       מידע נוסף על תזרימי מזומנים

       
 2  13  -  ריבית שהתקבלה

       
       
       
 
 
 

 ביניים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 כללי  - :1 באור

 
השותפות או השותפות המוגבלת( נוסדה על פי  -השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיה )להלן  א.

( בע"מ 1992אנרגיה ניהול ) -בין מודיעין  1992במאי,  25הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 
 -מנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל( )להלן אנרגיה נא -)השותף הכללי( לבין מודיעין 

 .1992ההסכם(. השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 
מהווה הסכם  1975-)א( לפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה61בהתאם לסעיף  

 השותפות המוגבלת את תקנון השותפות.
 
ולתקופה של שלושה  2015, סבמר 31ום דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת לי .ב

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן שהסתיימה חודשים 
ולשנה שהסתיימה  2014בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום 

 .הדוחות הכספיים השנתיים( -באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 
השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברישיונות חיפושי  .ג

 נפט. 
 להלן מפורטים נכסי הנפט של השותפות המוגבלת, נכון ליום אישור הדוחות הכספיים 

 :ביניים

  שטח )בקמ"ר(  סוג הזכות  שם הזכות
 הזכות בתוקף

  עד
חלקה של השותפות 

 המוגבלת
         

 *(  29.212%  13.7.2015  400  רישיון  שרה 
 *(  29.212%  13.7.2015  400  רישיון  מירה

 10%  14.6.2015  400  רישיון  שמשון
 15%  12.4.2016  400  רישיון  דניאל מזרח
 15%  12.4.2016  372  רישיון  דניאל מערב

 
 Energean E&P  -ו( 1992רציו חיפושי נפט ) עם השותפות המוגבלת של הסכמיםלגבי *(  

Holdings Ltd לדוחות הכספיים  (3))ג(8ראה באור  -"מירה" -בנוגע לרישיונות "שרה" ו
  .השנתיים

 )ג( להלן.3ראה באור  –לגבי בקשה לקבלת רישיון חדש בשטח הרישיונות 
 

רגיה והמים הגישה השותפות לשר התשתיות הלאומיות, האנ 2014 ,באוקטובר 22ביום 
על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  ערעורים על החלטות הממונה

"ים חדרה". טרם התקבלה -שלא להאריך את תוקף רישיונות "גבריאלה" ו הממונה( –)להלן 
 תגובה מהשר.

 
נכסי נאי מות במועדים הקבועים בתפט מותנה במילוי התחייבויות מסויתוקפן של זכויות הנ

 .להלן( 3)ראה גם באור  ניתן לבטל את זכות הנפט במקרה של אי מילוי התנאים, .הנפט
 
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  .ד

כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילות השותפות המוגבלת בנכסי חיפושי הנפט והגז שלה, 
ללי פועלת לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או צירוף שותפים הנהלת השותף הכ
המשך פעילותה של השותפות המוגבלת בנכסי חיפושי הגז והנפט שלה  .נוספים לרישיונות

  תנה בהשגת מקורות המימון הדרושים.מו
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור
 

 ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת
 

 לתקופות כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ביניים
 .1970-התש"ל
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   בתקופת הדוח המוגבלת השותפות פעילות יעיקר - :3באור 

 

 "גבריאלה" שיוןיר .א
 

הגישה  2014באוקטובר,  22ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  1)ג(8אור יבהמשך לאמור בב
השותפות לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ערעור על החלטת הממונה שלא 

 הדוחות הכספיים טרם נתקבלה תגובת השר.אישור נכון למועד  להאריך את תוקף הרישיון.
 
 ה"חדר "ים שיוןיר  .ב

 
הגישה  2014 ,באוקטובר 22ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  2ג()8אור יבהמשך לאמור בב

השותפות לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ערעור על החלטת הממונה שלא 
 הדוחות הכספיים טרם נתקבלה תגובת השר.אישור נכון למועד  שיון.ילהאריך את תוקף הר

 
 "מירה"-ו "שרה" שיונותיר .ג

 
בדבר הגשת בקשה לממונה לשינוי  השנתייםדוחות הכספיים ל 3)ג(8אור יבב לאמורבהמשך  

 2015בפברואר,  7ביום המאוחד(,  הרישיון -להלן גבולות הרישיונות ואיחודם לרישיון אחד )
השותפות כי הוגשה בשם השותפים ברישיונות, בקשה להארכת תוקף הרישיון הודיעה 

לחילופין בקשה  ואהמאוחד )לאחר שינוי גבולותיו כפי שנתבקש בבקשה לשינוי גבולות( 
למועד נכון  לקבלת רישיון חדש בשטחו של הרישיון המאוחד )לאחר שינוי גבולותיו כאמור(.

 נזכרות.דוח זה טרם התקבלו תשובות לבקשות ה
הגישו חלק מהשותפים ברישיונות, בקשה לממונה כי יוענק להם רישיון  2015במאי,  26ביום  

הרישיונות. חלקה של ימי לחיפוש נפט, בשם "רישיון גיא", בחלק מהשטח בו משתרעים 
תושג הסכמה  2015ביוני,  15הוסכם כי ככל שעד ליום אך  18.3248%השותפות בבקשה הינו 

אי די בי פתוח(,  - לבין אי. די. בי. חברה לפתוח בע"מ )להלן קשה לרישיון גיאהבבין שותפי 
, שותפי הבקשה בי פתוח לרישיון גיא די בדבר תנאי הצטרפות אישהינה שותפה ברישיונות, 

לרישיון גיא יפעלו לצירופה של אי די בי פתוח לרישיון גיא, ויגישו תיקון לבקשה אשר בו 
 2.95%אחת המבקשות, ובמקרה כזה חלקה המבוקש ברישיון יהיה תיכלל אי די בי פתוח כ

תתקבל, במיוחד אין כל וודאות כי בקשה כאמור  .15.3748% -ואילו חלקה של השותפות ירד ל
השנים של הרישיונות כאמור. לאור  7תחלוף תקופת  2015בשים לב לכך שבחודש יולי 

ח בשטח הרישיונות והמועד הצפוי האמור, במועד זה אין כל וודאות באשר לביצוע קידו
 .לביצוע קידוח כאמור, אם וככל שניתן יהיה לבצעו

 
  "מערב "דניאל -, "דניאל מזרח" ו"שמשון" נותרישיו .ד

 
בעקבות סקר סייסמי תלת מימדי לדוחות הכספיים השנתיים,  4)ג(8אור יבהמשך לאמור בב
 -קיבלו השותפים ברישיון שמשון מ 2014-2015ועובד במהלך השנים  2014חדש שבוצע בשנת 

NSAI  שהינו מעריך רזרבות מוסמך, מומחה ובלתי תלוי, להלן(- NSAI ביום )במרס,  11
י , דוח הערכת משאבים מותנים מעודכן שנערך על פי כללי המערכת לניהול משאב2015

על פיו המשאבים המותנים במאגר מיוקן ברישיון שמשון, נכון ליום  SPE-PRMSפטרוליום 

( 1C-L0W ESTIMATE) הינם כמפורט להלן: אומדן הכמויות הנמוך 2015בפברואר,  28

והאומדן  BCF 185.4( הוא 2C-BEST ESTIMATE, האומדן הטוב ביותר   )BCF 101הוא 

 .BCF 329.3וא (       ה3C-HIGH ESTIMATE הגבוה )
בדוח צוין כי המשאבים המותנים מסווגים בשלב "בחינת אפשרויות פיתוח עלולה להתעכב   

באופן מהותי", והם מותנים בהכנת ואישור תוכנית פיתוח, בקבלת כל האישורים הנדרשים 
לביצוע הפיתוח, ובכך שיהא צפי סביר לחוזים למכירות של גז טבעי מהשדה. בדוח צוין כי 

ים ההתניות האמורות, חלק מהמשאבים המותנים עשויים להיות מסווגים כרזרבות. בהתקי

 כי להבנתה עבודה סייסמית נוספת הנדרשת לצורך הגדרת נוספת של  NSAIבנוסף, ציינה

לא נתבקשה בשלב זה  NSAIהפרוספקט בשכבת המיוקן ברישיון טרם הושלמה ולפיכך 
 להעריך משאבים פרוספקטיביים אשר עשויים להימצא ברישיון.
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 )המשך( בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 

  
ההערכות האמורות הן הערכות אשר לגביהן עדיין לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן   

ל של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלו
 והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים.

בעקבות העדכון בהערכת המשאבים המותנים ברישיון שמשון הכוללת ירידה משמעותית 
 , נוצרה אי וודאות משמעותית ביחס2013ביחס להערכת המשאבים הקודמת מחודש מרס 

את מלוא  השנתייםמאגר שמשון, לפיכך הפחיתה השותפות בדוחותיה הכספיים  לפיתוחו של
 מיליון דולר בדוח על הרווח הכולל. 11.8 -השקעתה ברישיון שמשון בסך של כ

 
  בקשה לקבלת רישיון יבשתי חדש  ה. 
 

 הודיעה השותפות כי:)לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי(  2015באפריל,  20ביום   

דירקטוריון השותף הכללי אישר להנהלת השותף הכללי לפעול להגשת בקשה לממונה,  .1
, בהתאמה(, בהרכב הבקשה -ו הרישיון -להלן לקבלת רישיון יבשתי לחיפושי נפט וגז )

 כדלקמן:
 90% –השותפות  
(, חברה בשליטת מר צחי סולטן, מבעלי השליטה בשותף צח-מיד -להלן צח בע"מ )-מיד 

 .10% –בשותפות הכללי 
 מובהר, כי קבלת הזכויות ברישיון כפופה לאישורו של הממונה. 

 

 מזכר -להלן צח התקשרו במזכר הבנות )-בקשר עם הגשת הבקשה, השותפות ומיד .2
 (, אשר להלן תמצית הוראותיו העיקריות:ההבנות

 
; 90% –צח בבקשה וברישיון )ככל שיוענק( יהיה: השותפות -חלקן של השותפות ומיד א.

 .10% –צח -מיד
 
 השותפות תתקשר בהסכמי ייעוץ / העסקה עם אנשי הצוות המקצועי של הפרויקט. ב.
 
ש"ח כנדרש על פי הנחיית הממונה  100,000השותפות תעמיד ערבות בנקאית ע"ס  ג.

 (, בקשר עם הגשת הבקשה. ההנחיה -להלן להגשת בקשות לקבלת רישיונות ביבשה )
 
ה ועבור השותפות הוכחת יכולת כלכלית ביחס למלוא הזכויות צח תספק עבור-מיד ד.

 ברישיון, כנדרש על פי ההנחיה.
 
עד לקבלת החלטת קידוח בשטח הרישיון, השותפות תישא במלוא העלויות בקשר עם  ה.

 הגשת הבקשה ותוכנית העבודה ברישיון. 
 

בשטח  לשותפות תהא אופציה, הניתנת למימוש עד מועד קבלת החלטת קידוח ו. 
צח ברישיון, ללא תמורה, ובלבד -הרישיון, לקבל את זכויות ההשתתפות של מיד

צח מהתחייבותה -שבמידה ותחליט לממש את האופציה כאמור, תשחרר את מיד
 (. האופציה - להעמיד הוכחת יכולת כאמור לעיל )להלן

 
במידה ובמועד קבלת החלטת קידוח לא תהא בידי השותפות האפשרות להציג הוכחת 
יכולת כלכלית, בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי, במקום מיד צח אך היא תהא 
מעוניינת לבצע את הקידוח, תמשיך מיד צח לספק עבורה ועבור השותפות הוכחת 

פות תממן, בנוסף לחלקה יכולת כלכלית ביחס למלוא הזכויות ברישיון ואילו השות
בעלויות הקידוח וכל יתר הפעולות  (CARRY)היחסי, גם את חלקה היחסי של מיד צח 

חודשים מתום הקידוח  3ברישיון, לרבות מבחני הפקה )ככל שיבוצעו( וזאת עד חלוף 
 (. המועד הקובע  - או השלמת מבחני ההפקה, לפי המאוחר )להלן
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 )המשך( בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 

 
במקרה כזה מיד צח תצטרך להחליט עד המועד הקובע אם היא מעוניינת להמשיך 
להחזיק את חלקה היחסי ברישיון, שאז היא תחזיר לשותפות, במועד הקובע, את 
חלקה היחסי בהוצאות הפעולות בשטח הרישיון, לרבות הקידוח, עד המועד הקובע, 

נשאה עבורה השותפות ומיד צח תמשיך לספק עבורה ועבור השותפות הוכחת בהן 
יכולת כלכלית ביחס למלוא הזכויות ברישיון או לחילופין להעביר את זכויותיה 

 ברישיון, ללא תמורה, לשותפות. 
ככל שהשותפות לא תממש את האופציה, ובכפוף לאמור לעיל, כל צד ישתתף במלוא 

כות בפעילויות המשותפות ברישיון, בהתאם לחלקו היחסי העלויות וההוצאות הכרו
 ברישיון וכל עוד יחזיק בזכויות ברישיון. 

 

צח הינה כאמור חברה בשליטת מר צחי סולטן, מבעלי -למען הזהירות, וכיוון שמיד .3
השליטה בשותף הכללי בשותפות, כפופה ההתקשרות במזכר ההבנות לאישור האסיפה 

 . 2015במאי,  31אסיפה כאמור זומנה ליום  .השתתפותהכללית של בעלי יחידות ה
 

 -ו/"אביה" 337 ברישיונות השתתפות זכויות לרכישת להתקשרויות באשר התפתחויות ו.
 /"קרן"338

 
הודיעו דלק  2015במרס,  15ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  5)ג(8אור יבהמשך לאמור בב

בעיקרה בקשה למתן צו על תנאי נגד שר האנרגיה ואבנר כי הן הגישו עתירה לבג"צ, הכוללת 
והממונה, אשר מורה להם ליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטת שר האנרגיה הדוחה את 

 הערעור ומדוע לא יוארך תוקפן של הרישיונות.
השותפות ותאגידים נוספים להם ביקשו דלק ואבנר להעביר חלק מזכויותיהן ברישיונות,  

השותפות הגישה תגובה לעתירה. העתירה קבועה לדיון צורפו לעתירה כמשיבים פורמליים. 
 .2016בינואר,  14ליום 

  
 

 תלויות התחייבויות - :4 באור
 

  הכללי בשותף השליטה בעלת נגד תביעה
 

 .Ness Energy of Israel, Inc-אלפא( ו -להלן ) Alpha Capital Anstaltידי -על 2010הוגשה בשנת  התביעה
נויה חיפושי נפט וגז בע"מ )בעלת השליטה (, כנגד התובעות -ויחד עם אלפא  נס ישראל -להלן )

רה צח בע"מ )חברה בשליטת מר יצחק סולטן( ואי. די. בי. חב-, דונויה( -בשותף הכללי, להלן 
 לתביעה שצורפה, הנתבעות( -)להלן יחד  (וייסרוי -להלן ) Viceroy, LLCלאחזקות בע"מ, וכן נגד 

 .נוספת כנתבעת
 

הנתבעות.  מועד להגשת סיכומיההוגשה לבית המשפט בקשה להארכת  2013 אפריל חודש במהלך
הנתבעות בבקשה הוסבר כי בין התובעות לנתבעות החל משא ומתן וכי הוסכם שהגשת סיכומי 

הצדדים יודיע למשנהו על הפסקת המגעים. בית המשפט  יום לאחר שאחד 60שיחול  תידחה למועד
 .לפשרה המגעים סיום על לנתבעות התובעות הודיעו 2014בינואר,  7 ביוםאת הבקשה.  קיבל
הורה בית המשפט באוקלהומה על חידוש ההליך המתנהל בפניו, וקבע כי  2014בינואר,  29 ביום
גרת ההליך יידונו שני נושאים: האחד, ערכן של מניות נס ישראל לצורך קביעת ביצועו, באופן במס

מלא או חלקי, של פסק הדין שניתן בבית המשפט בניו יורק לטובת אלפא קפיטל. השני, החלוקה 
הצודקת, אם בכלל, של מניות נס אינטרנשיונל, או של שוויין. בית המשפט באוקלהומה הורה על 

 ההליכים המקדמיים בהליך האמור. השלמת
קיבל בית המשפט את בקשות הנתבעות להארכת המועד  2014באפריל,  30 -ו 2014במרס,  5בימים 

 הוגשו הסיכומים מטעם הנתבעות. 2014ביוני,  19להגשת הסיכומים מטעמן וביום 
בר שער יחידות הגישו התובעות שתי הודעות לבית המשפט. האחת, עדכון בד 2014ביולי,  29ביום 

, עדכון בדבר הסכם הההשתתפות של מודיעין אנרגיה בבורסה והירידה שחלה בשער זה והשניי
 פשרה שנחתם בין אלפא לבין וייסרוי, במסגרתו הוסכם כי אלפא היא הבעלים של נס ישראל וכל

 הנתבעות קבע בית המשפט כי  2014ביולי,  30יתר הטענות הנוגעות להליך באוקלהומה נדחות. ביום 
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והתובעות יהיו רשאיות להתייחס להודעות  2014באוגוסט,  17יוכלו להגיב לאמור בהודעות עד ליום 

 בסיכומי התשובה מטעמן.
הוגשה  2014בנובמבר,  20הוגשו סיכומי תשובה מטעם התובעות וביום  2014באוקטובר,  20ביום 

 הנתבעות לסיכומי התשובה של התובעות.התייחסותן של 
, בהתבסס על המידע שנמסר להם במסגרת ההליך, נויהבהסתמך על הערכת יועציה המשפטיים של 

, ההסתברות לכך כי מעריכים הםעל האופן בו התנהלו עדויות עדי הצדדים ועל הצעת בית המשפט, 
 בל.תידחה עולה על ההסתברות לכך שהתביעה תתק נויהשהתביעה נגד 

 
 

 מידע נוסף     -: 5באור 
 

 2015-( התשע"ה5פקודת השותפויות )מס' 

 
פורסם ברשומות התיקון לפקודת השותפויות, אשר נועד להרחיב את  2015 ,בפברואר 23ביום 

מנגנוני הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת שיחידות השתתפות שלה או בזכויות השותף המוגבל 
 בה, רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף )להלן: "שותפות ציבורית"(. 

 נויים הבאים:התיקון לפקודה כולל בעיקר את השי

החלת ההוראות הקבועות בחוק החברות בנוגע לאורגנים המכהנים בחברה ציבורית,  .א
בשינויים המתחייבים מכך שמדובר בשותפות ולא בחברה וכן בשינויים נוספים הקבועים 
בתיקון לפקודה, בנוגע לנושאים הבאים: הסדרת סמכויות דירקטוריון השותף הכללי, אופן 

וריון, כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן, חובת מינוי ועדת ביקורת, מינוי יו"ר הדירקט
חובת מינוי ועדת תגמול, חובת מינוי מנהל כללי, וחובת מינוי דירקטורים ודירקטורים 

 חיצוניים.
החלת חובת הזהירות וחובת האמונים על השותף הכללי ונושאי המשרה בשותף הכללי או  ב.   

כלפי השותפות הציבורית. קביעה כי נושאי המשרה בשותף הכללי יעדיפו בשותפות הציבורית 
 את טובת השותפות הציבורית על פני טובת השותף הכללי.

הטלת הגבלות לגבי מתן פטור, שיפוי או ביטוח לשותף הכללי לנושאי המשרה בשותף הכללי       ג.
 בחברה ציבורית. וכן לנושאי המשרה בשותפות הציבורית עצמה בדומה לאלה החלות 

החלת חובת ההגינות כלפי השותפות הציבורית על בעל השליטה בשותף הכללי, וכן על בעל      ד.
מניה בשותף הכללי או על מחזיק ביחידת השתתפות היודע שאופן הצבעתו יכריע בענין 
הנוגע לשותפות הציבורית או שיש לו הכוח למנות או למנוע מינוי של נושא משרה בשותף 

 ללי או בשותפות הציבורית או כח אחר כלפי החברה או השותפות הציבורית, לפי העניין. הכ
חובת מינוי רואה חשבון מבקר, חובת מינוי מבקר פנימי וחובת מינוי ועדה לאישור הדוחות      ה.

 הכספיים של השותפות הציבורית. 
שרו כל שלוש שנים בידי האסיפה קביעה כי מינוי המפקח, תנאי כהונתו ותקופת כהונתו יאו      ו.

 2%הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות, ברוב קולות ובלבד שסך קולות התומכים מהווה 
לפחות מכלל זכויות ההצבעה בשותפות, כאשר קולות השותף הכללי ובעל השליטה בו או 

לי או בעל ענין אישי באישור המינוי )למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם השותף הכל
בעל השליטה בו( לא יובאו בחשבון. כן נקבעו תנאי כשירות לכהונה כמפקח המקבילים 
לתנאי כשירות של דירקטור ודירקטור חיצוני, ונקבעו הוראות נוספות בענין סמכויותיו, 

המכהן בשותפות ציבורית הנסחרת בבורסה  זכויותיו וחובותיו של המפקח. לגבי מפקח
לפקודה נקבע, כי לא יהיו נתונות לו הסמכויות שהיו נתונות לו במועד פרסום התיקון 

פי תקנות השותפות, בכל עניין שלפי הוראות התיקון -לאישור פעולות לפני יום הפרסום על
לפקודה נתונה סמכות האישור למחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם השותף הכללי או בעל 

 השליטה בו.
ס אסיפות כלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות, ניהולן והצבעה קביעת הוראות בנוגע לכינו      ז.

 באסיפות כלליות בדומה להוראות הקבועות בחוק החברות.
במסמכי השותפות המפורטים בתיקון  קביעה כי למחזיקי יחידות השתתפות זכות למידע ועיון     ח.

-, זכות לפנות לביתלפקודה, זכות לקבל העתק מהדוחות הכספיים, זכות להגיש תביעה נגזרת
המשפט במקרה של קיפוח וכן קביעת חובה להפעיל זכויותיו בתום לב ובדרך מקובלת 

 ולהימנע מניצול לרעה של כוחו בשותפות הציבורית.



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
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 )המשך( מידע נוסף  -: 5באור 

  
קביעת חובת אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות ציבורית וכן      ט.

מנגנון אישור לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה כאמור בדומה להוראות הקבועות 
 בחוק החברות. 

קביעת מנגנון אישור לעסקה של השותפות הציבורית עם נושא משרה בה או בשותף הכללי,       י.
 שא המשרה יש עניין אישי בה בדומה להוראות הקבועות בחוק החברות.או שלנו

קביעת מנגנון אישורים מיוחד המקביל למנגנון הקבוע בחוק החברות לעסקאות חריגות של     יא.
השותפות הציבורית עם בעל השליטה בה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן, לרבות אישור 

נן לתקופה העולה על שלוש שנים )למעט לגבי אחת לשלוש שנים לעסקאות כאמור שהי
השותפות הציבורית לשותף  עסקה לתשלום "דמי יוזמה" המוגדרים ככל נכס הניתן על ידי

הכללי, לבעל השליטה בו או לחברה בשליטתו, בהתאם לתקנות השותפות, הנגזר מנכסים, 
התקשרות של מהכנסות או מרווחי השותפות, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת(, וכן ל

השותפות הציבורית עם בעל השליטה או קרובו לעניין קבלת שירותים בידי השותפות 
הציבורית או באשר לתנאי כהונתו והעסקתו. עוד נקבע כי הצעה פרטית בשותפות הציבורית 
טעונה אף היא אישור מיוחד כאמור לעיל, כאשר בנוגע לשותפויות ציבוריות הנסחרות ביום 

לפקודה נקבע כי במנין רוב הקולות באסיפה הכללית לא יכללו קולות השותף פרסום התיקון 
הכללי ובעל השליטה בו. לעניין זה יצוין, כי התיקון לפקודה מגדיר בעל שליטה בשותפות 

או יותר מזכויות  25%-ציבורית כשותף הכללי ובעל השליטה בו, לרבות מי שמחזיק ב
מזכויות ההצבעה בו. לגבי  50%מחזיק מעל ההצבעה בשותף הכללי אם אין אדם אחר ה

עסקה בין השותפות הציבורית לבין השותף הכללי הנוגעת להחזר הוצאות שהוציא השותף 
הכללי לשם ניהול השותפות, נקבע כי אין צורך לאשרה בהתאם למנגנון האמור לעיל במקרה 

 ם.בו השותפות הציבורית לא התקשרה עם השותף הכללי בעסקה לקבלת שירותי
 החלת הוראות חוק החברות בענין שמירת ההון וחלוקה על השותפות הציבורית.    יב.
החלת הוראות חוק החברות בענין מכירת כפויה של מניות, באופן שיאפשר לשותף הכללי או      יג.

לבעל השליטה בו לפנות לבעלי יחידות השתתפות, ולהציע לרכוש את מלוא זכויותיהם 
 ל הצעת רכש מלאה. בשותפות במנגנון ש

החלת הוראות חוק החברות בענין מיזוג על שותפויות, למעט החריג המאפשר מיזוג חברות     יד.
 ללא קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה הקולטת .

 הסמכת רשות ניירות ערך להטיל עיצום כספי על השותף הכללי ועל נושאי המשרה בו.     טו.

)להלן: "יום  23.4.2015פקודה הינו חודשיים מיום פרסומו, היינו ביום תחילתו של התיקון ל   טז.
שייכנסו  –)ו( לעיל -( ההסדרים הקבועים בסעיפים קטנים )ב(, )ה( ו1התחילה"(, למעט: )

( חובת אימוץ מדיניות 2; )23.8.2015לתוקף בתום ארבעה חודשים מיום התחילה, היינו ביום 
בתום תשעה חודשים מיום התחילה, היינו ביום שתיכנס לתוקף  –תגמול לראשונה 

( אישור מחדש של עסקה עם בעל השליטה כאמור בסעיף קטן )יא( לעיל ייעשה 3; )23.1.2016
; ב. 23.10.2015עד למועד המאוחר מבין אלה: א. שישה חודשים מיום התחילה, היינו: מיום 

ות ההשתתפות לאחר יום מועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הראשונה של מחזיקי יחיד
; ג. תום שלוש שנים ממועד האישור הקודם. על אף האמור לעיל, נקבע כי 23.4.2015

התקשרות של השותפות הציבורית עם השותף הכללי לקבלת שירותים או בנוגע לתנאי 
כהונה והעסקה שתקופתה מעל שלוש שנים תאושר בתוך שש שנים מיום התחילה. כן נקבע 

פי תקנות השותפות בשל -לעיל, קבלת דמי מפעיל בידי השותף הכללי על כי על אף האמור
עסקה שעניינה פעולות חיפוש, פיתוח או הפקה של גז או נפט לא תהא טעונה אישור מיוחד 
כאמור לעיל אם האישור נדרש רק בשל הזכות לקבלת תשלום כאמור, ובלבד ששיעור דמי 

יה קבוע בתקנות השותפות ביום פרסום המפעיל אינו עולה על שיעור דמי המפעיל שה
 התיקון לפקודה.

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

 
 



 

 (:1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:רון מאוראני, 

 –)להלן  מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלתשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)

 הדוחות(; –)להלן  2015שנת לרבעון הראשון של התאגיד( 

נכון של עובדה מהותית ולא  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא (2)

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים  (3)

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות  באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,

ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות;

 המאזןגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  (4)

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל  כי אין של דירקטוריון התאגיד

או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים  שבה מעורב המנהל הכללי

 .אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

26/5/2015 ______________________________ 

 השותף הכללי רון מאור, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אייל סאבואני, 

מודיעין בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 2015שנת רבעון הראשון של התאגיד( ל –)להלן  שותפות מוגבלתאנרגיה 

 הדוחות(; –)להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם  (2)

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה 

שבהן נכללו אותם מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים  (3)

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 ת;הדוחו

 המאזןלרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  גיליתי (4)

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  כי אין של דירקטוריון התאגיד

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 

 בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם. אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

26/5/2015 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי 
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