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ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
ובהתאם יכולה ליישם את ההקלות לתאגידים קטנים אשר  3791-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

)להלן:  6132-ים ומידיים()תיקון(, התש"דאושרו במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתי
"התיקון לתקנות" ו"ההקלות", בהתאמה(. דירקטוריון השותף הכללי החליט לאמץ וליישם את 
כל ההקלות הנכללות בתיקון לתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או תהיינה רלבנטיות בעתיד, 

דוח רואה החשבון לשותפות, כדלקמן: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ו
המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; 

; )ג( העלאת סף הצירוף של 61% -)ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
)ד( פטור מיישום הוראות התוספת  -; ו21% -דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

, בקשר עם פרטים בדבר 3791-ניה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"להש
 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.
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 שותפות מוגבלת-מודיעין אנרגיה 
 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות

 6132 סמרב 13 שהסתיימה ביום שלושה חודשיםלתקופה של 
 

, מתכבד להגיש "(השותף הכללי)להלן: " ( בע"מ2992אנרגיה ניהול )-ן השותף הכללי, מודיעיןדירקטוריו
או  "השותפות)להלן: " מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיהאת דוח הדירקטוריון על 

ולתקופה של "( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 2122 ,סמרב 12יום ( ל"השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת הדוח)להלן: " אותו תאריךב השהסתיימ חודשים שלושה

 . 2991-(, התש"לומידייםתקופתיים 
 
 כללי  .3

 

בין השותף הכללי לבין  22.2.2992 ביוםהשותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם  .3.3
"(. השותפות החלה המוגבלהשותף " או "הנאמןמודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ )להלן: "

 .2992בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 

 

ידי השותף הכללי. ניירות הערך של השותפות המוגבלת רשומים -ניהול השותפות מתבצע על .3.6
 למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות המוגבלת, כפי שנקבע  .3.1

 הנאמנות, בין המפקח לבין השותף המוגבל.בהסכם 
 

)לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( התקשרה השותפות בהסכם מפורט  2122במאי,  29ביום  .3.1
בארה"ב וכן בהסכם תפעול משותף אשר מסדיר  MountainViewלרכישת זכויות בפרוייקט 

 דוחות הכספיים.)ה( ל1את הפעילות המשותפת בשטח הפרוייקט. לפרטים נוספים ראה ביאור 
 

בשטח , "דניאל מערב", גז בשטח רישיונות "דניאל מזרח" בחיפושי נפט ו/או השותפות עוסקת .3.1
 -לגבי פקיעת רישיונות "שרה" ו בארה"ב. MountainViewפרויקט ובשטח  חזקת "שמשון"

ראה  ודחיית הבקשה לקבלת רישיון חדש בחלק משטח רישיונות אלו 2122"מירה" בחודש יולי 
 GrapeVine)א( לדוחות הכספיים ולגבי חתימה על מכתב כוונות בקשר עם פרויקט 1ור ביא

 ( לדוחות הכספיים.ד)1ראה ביאור בארה"ב 
 

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  .3.2
נפט והגז שלה, כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילות השותפות המוגבלת בנכסי חיפושי ה

הנהלת השותף הכללי פועלת לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או צירוף שותפים 
 נוספים לרישיונות. 

 
של השותפות המוגבלת  לדוח התקופתיראה פרק א'  –לתיאור מקיף של עסקי השותפות 

 .לדוחות הכספיים 1וביאור  6131לשנת 
 

 לדוחות הכספיים. 9החברה ראה ביאור לגבי שינויים בהרכב דירקטוריון  .3.2
 

 2עד למועד פרסום דוח זה ראה ביאור ו 2122בשנת לגבי תוצאות אסיפות כלליות שהתקיימו  .3.1
 לדוחות הכספיים.

 
שינויים גיוס הון שביצעה השותפות באמצעות הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה ולגבי  .3.1

 ים.לדוחות הכספי 2נוספים בהון השותפות ראה ביאור 
 
 

 שותפותהסברי הדירקטוריון על מצב עסקי ה .6
 

 מצב כספי  .6.3
 

 2,222אלפי דולר, לעומת סך של  21,212 מסתכמים בסך של 12.1.2122נכסי השותפות ליום 
. נכסי השותפות כוללים 12.22.2122אלפי דולר ליום  1,992וסך של  12.1.2122אלפי דולר ליום 
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בנכסי השותפות בתקופת הדוח נובע בעיקר  הגידולונות. בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ופיקד
 . בתקופת הדוח מגיוס הון שביצעה השותפות

 
אלפי דולר, לעומת סך של  2,222מסתכמות בסך של  12.1.2122התחייבויות השותפות ליום 

הגידול . 12.22.2122אלפי דולר ליום  2,122וסך של  12.1.2122דולר ליום אלפי  2,122
( 22ת השותפות בתקופת הדוח נובע מרישום התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה בהתחייבויו

 אלפי דולר. 2,229בסך של 
 

 תוצאות הפעילות העסקית. 6.6
 

הוצאות החזר  תאלפי דולר, לעומ 29בסך של  הסתכמו בתקופת הדוח הוצאות חיפושי נפט וגז
 52 סך שלהחזר הוצאות בו תקדהמקבילה אשאלפי דולר בתקופה  112סך של חיפושי נפט וגז ב

בעיקר מהוצאות הוצאות חיפושי נפט וגז בתקופת הדוח נובעים . כולה 2122אלפי דולר בשנת 
 .MountainView"דניאל מזרח", "דניאל מערב", חזקת "שמשון" ופרויקט  תבגין רישיונו

         
 222 סך של אלפי דולר, לעומת 225הסתכמו בסך של  הוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח

עיקר כולה.  2122אלפי דולר בשנת  922 סך של ולעומת המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה 
שירותים דמי ניהול ששולמו לשותף הכללי ובגין  בתקופת הדוח הינההוצאות ההנהלה וכלליות 

 מקצועיים שונים.
 

מימון נטו  הוצאותי דולר לעומת אלפ 52הסתכמו בסך של  בתקופת הדוח המימון נטו הכנסות
אלפי דולר  5מימון נטו בסך  הוצאותולעומת  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  29סך של ב

הפרשי שער בגין מהכנסות מהמימון נטו בתקופת הדוח נבעו בעיקר  הכנסותכולה.  2122 תבשנ
  .(22)סדרה  ומגידול בהתחייבות החשבונאית בגין כתבי אופציה יתרות כספיות בשקלים

 
כולל  רווחאלפי דולר, לעומת  212 הסתכם בסך של הכולל של השותפות בתקופת הדוח ההפסד

 2122 בשנתאלפי דולר  229 בסךכולל והפסד  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  221 בסך
 כולה.

 
 הון השותפותשינויים ב.  6.1

 
 סך של  אלפי דולר, לעומת 9,292בסך של הסתכם הון השותפות  למועד הדוח על המצב הכספי       

 הגידול. 12.22.2122אלפי דולר ביום  2,925 סך של ולעומת 12.1.2122 אלפי דולר ביום 1,219
 .בתקופת הדוח מגיוס הון שביצעה השותפותבהון השותפות נובע 

               
 נזילות ומקורות מימון. 6.1

 
 5,999עים נזילים במזומנים ושווי מזומנים בסך עמדו לרשות השותפות אמצ 12.1.2122ליום 

ביתרות המזומנים ושווי המזומנים של השותפות בסך של  גידול אלפי דולר. בתקופת הדוח חל
ולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה  אלפי 229בסך של  קיטוןלעומת אלפי דולר,  2,211
 כולה. 2122אלפי דולר בשנת  922בסך של  קיטון

 
 אלפי דולר 192סך של ב פעילותה השוטפתלמזומנים בשותפות השתמשה הוח בתקופת הד

המקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה  221 סך שלפעילות שוטפת בשנבעו ממזומנים  לעומת
  כולה. 2122אלפי דולר בשנת  292 סך שלמזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בולעומת 

 
אלפי  112 של סך עילות השקעה לעומתפלזומנים מבשותפות השתמשה הלא בתקופת הדוח 

  כולה. 2122אלפי דולר בשנת  112ולעומת סך המקבילה אשתקד דולר בתקופה 
 

אלפי דולר לעומת אפס  2,222בסך של  מפעילות מימון מזומניםנבעו לשותפות קופת הדוח בת
  כולה. 2122בשנת והמקבילה אשתקד בתקופה 

 
 
   יבטי ממשל תאגידיה.     1

  

 תרומות השותפות . 1.3
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פת הדוח לא תרמה השותפות סכומים השותפות לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקו
 כלשהם.

 
 

 הליך אישור הדוחות הכספיים.  1.6
 

דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות. ועל אישור הדוחות 
הכספיים ומביאם לאישור לאחר קבלת המלצת הכספיים שלה. דירקטוריון החברה דן בדוחות 

 הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי.
דירקטורים: מר יהושע אברמוביץ  1הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי כוללת 

 דירקטור. –יו"ר הוועדה, גברת נחמה ציבין )דח"צ( ומר יהושע שטרן  –)דח"צ( 
יות חשבונאית ופיננסית ויתר חברי הועדה הינם בעל כשירות לקרוא יו"ר הועדה הוא בעל מומח

ולהבין את הדוחות הכספיים. כל חברי ועדת הדוחות הכספיים נתנו הצהרה בהתאם לתקנה 
-( לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע 2)א()1

2121. 
קטוריון לעניין אישור הדוחות הכספיים מוזמנים נציגי לישיבות הועדה, כמו גם לישיבות הדיר

 הרו"ח המבקר של השותפות, מבקר הפנים של השותפות והמפקח.
הועדה דנה בנושאי ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות 
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות, המדיניות החשבונאית 

אומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד, הערכות שווי, לרבות ש
ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות. הועדה דנה בדוחות הכספיים 
קודם לאישורם בדירקטוריון, סוקרת בפני הדירקטוריון את עיקרי ממצאיה והערותיה באשר 

 שורם.לדוחות וממליצה על אי
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי, 
מועברת טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הועדה לבחינת 
דוחות כספיים, דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה 

 לאישור הדוחות.
        

 ופיננסית חשבונאית מומחיותדירקטורים בעלי .  1.1
 

 .12.22.2122אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
 

   
 שותפותוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הה.     1

            
 , ירידת ערך נכסים ושווי הוגןאומדנים חשבונאיים 

 
 .12.22.2122אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
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 ( בע"מ3996אנרגיה ניהול )-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 צחי סולטן

      בשותף הכללי דירקטור
 
 
 
 

_______________________ 
   סגן יו"ר הדירקטוריון, רון מאור

 בשותף הכלליומנכ"ל 
 
 
 

 2122, אימב 21תאריך: 



 
 
 
 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 6132 ,במרס 13 ליום בינייםתמציתיים  כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 

 ארה"ב דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 6 בינייםתמציתיים סקירת דוחות כספיים 
  
  

 1 דוחות על המצב הכספי
  
  

 4 הכולל הרווח על דוחות
  
  

 5 המוגבלת השותפות בהון השינויים על דוחות
  
  

 2-7 המזומנים תזרימי על דוחות
  
  

 8-61 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 6132במרס  13 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 .3771-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 3 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

 .3771-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  6132, במאי 61 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

1 

 דוחות על המצב הכספי

 
 

  במרס 13 ליום  
  ליום

 בדצמבר 13
  6132  6135  6135 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ארה"ב דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 6,217    1,176  8,777  מזומנים ושווי מזומנים
 74    331  77  חייבים ויתרות חובה

       
  7,172  1,516   6,711 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 3,121   3,158  3,121  השקעות לזמן ארוך
 3   6  -   ונכסים בלתי מוחשיים, נטו רכוש קבוע

       
  3,121  3,121   3,123 
       
  31,312  4,526   1,774 

       
       התחייבויות שוטפות

       
 472   216  542  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל

 551   451  478  זכאים ויתרות זכות
 -   -   3,437  התחייבות בגין כתבי אופציה

       
  6,443  3,155   3,142 

       
 6,748   1,517  7,275  הון השותפות המוגבלת

       
  31,312  4,526   1,774 

       
       
       

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 

     6132, במאי 61
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     

 הדירקטוריון יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ (3776) ניהול אנרגיה-מודיעין

 דירקטור – יצחק סולטן
 בע"מ (3776) ניהול אנרגיה-מודיעין 

  הכללי השותף

 כספים סמנכ"ל - סאבו אייל
 בע"מ (3776) ניהול אנרגיה-מודיעין

 הכללי השותף
     הכללי השותף

 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
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 הכולל הרווח על דוחות

 
 
 

  
 שהסתיימוהחודשים  1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  6132  6135  6135 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  

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

 (השתתפות
       

 85    113   (27)  חיפושי נפט וגז (הוצאות) הוצאותהחזר 
       

 (762)   (346)  (648)  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 (243)     357  (137)  תפעולי (הפסדרווח )

       
 (36)   (47)  (352)  הוצאות מימון

       
 4    -   618  הכנסות מימון

       
 (247)   331  (615)  (הפסד) נקירווח 

       
 (247)   331  (615)  כולל  (הפסדרווח )סה"כ 

       
 * (1.375)   * 1.143   (1.126)  ליחידת השתתפות )בדולר( ומדוללבסיסי  (הפסדרווח )

       
       
 

 * הותאם למפרע בגין הנפקת זכויות
 

 .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  
         

 6,748   (611,882)    58   612,572  )מבוקר( 6132בינואר,  3יתרה ליום 
         

 5,386   -   -   5,386  הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה
 (615)  (615)  -   -  כולל הפסדסה"כ 

         
 7,275   (614,363)  58   633,758  6132במרס,  13יתרה ליום 

 
 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי   
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 1,177  (611,617)  58  612,572  )מבוקר( 6135בינואר,  3יתרה ליום 
         

 331  331  -  -   כולל רווחסה"כ 
         

 1,517  (611,367)  58  612,572  6135במרס,  13יתרה ליום 
 
 

 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקר  
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 1,177   (611,617)  58  612,572  6135בינואר,  3יתרה ליום 
         

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

 6,748   (611,882)  58   612,572  6135בדצמבר,  13יתרה ליום 
 
 
 
 

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  6132  6135  6135 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (247)  331  (615)   (הפסדרווח נקי )
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       :רווח או הפסדלסעיפי התאמות 
       

 6  3  3   פחת והפחתות
 -   -  354   שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה

 6  45  (615)   הכנסות מימון, נטו
       
  (81)  42  4 

       :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 73  55  (5)  בחייבים ויתרות חובה)עלייה( ירידה 
 (84)  66  51  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  

 84  (31)  (76)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  היעלי
       
  (67)  24  73 
       

 (574)  661  (146)  פעילות שוטפת( שנבעו מלפעילות ששימשו) מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (112)  (114)  -  , נטותלפיקדונו הפקדה
       

 (112)  (114)  -  השקעה ששימשו לפעילות מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 -   -  2,445  )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה
       

 -   -  2,445  מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו
       

 (6)  (45)  615  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       

 (736)  (357)  2,118    במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה )
       

 1,553   1,553  6,217  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 6,217   1,176  8,777  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 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  6132  6135  6135 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
       

       פעילות מהותית שלא במזומן
       

 33  -  33  יתרת תקבולי מימוש כתבי אופציה שטרם נתקבלה 

       
       מידע נוסף על תזרימי מזומנים

       
 -  -  6  ריבית שהתקבלה

       
       
       
 
 
 

 ביניים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 כללי  - :3 באור

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

( בע"מ 3776אנרגיה ניהול ) -בין מודיעין  3776במאי,  65הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 
 -אנרגיה נאמנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל( )להלן  -)השותף הכללי( לבין מודיעין 

 .3776ההסכם(. השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 
כם מהווה הס 3775-)א( לפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה23בהתאם לסעיף  

 השותפות המוגבלת את תקנון השותפות.
 
ולתקופה של שלושה  6132, סבמר 13דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .ב

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן שהסתיימה חודשים 
לשנה שהסתיימה ו 6135בדצמבר,  13בהקשר 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  הזכות שם
 הזכות בתוקף

  עד
חלקה של השותפות 

 המוגבלת
         

 31%  *( 31.2.6145  651  חזקה  שמשון
 35%  36.4.6137  411  רישיון  דניאל מזרח
 35%  36.4.6137  176  רישיון  דניאל מערב

 
ברישיון חזקה, חלף הרישיון ראה באור *(  לגבי הודעת הממונה על כוונתו להעניק לשותפים 

 .לדוחות הכספיים השנתיים )ג(4)ב(8
 

 להלן. (א)1ראה באור  –"מירה" -לגבי התפתחויות ברישיונות "שרה" ו
 

תוקפן של זכויות הנפט מותנה במילוי התחייבויות מסוימות במועדים הקבועים בתנאי נכסי 
 התנאים, ניתן לבטל את זכות הנפט. הנפט. במקרה של אי מילוי

 
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  ד.

 -ברישיונות "דניאל מערב" וכספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילות השותפות המוגבלת 
, להלן( (ב)1ר באו"דניאל מזרח" ותוכניות העבודה שנקבעו על ידי הממונה לגביהם )ראה 

פועלת לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או צירוף שותפים הנהלת השותף הכללי 
ביצוע קידוחים ברישיונות אלה על פי תכניות העבודה מותנה בהשגת . נוספים לרישיונות

 מקורות המימון הדרושים כאמור לעיל.
 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי - :6 באור
 

 ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת
 

 לתקופות כספי דיווח 14הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ביניים
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו  .3771-התש"ל

 שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
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 בתקופת הדוח המוגבלת השותפות פעילות יעיקר - :1באור 

 
 "מירה"-ו "שרה" שיונותיר .א

 
נתקבלה  6135בדצמבר,  13ביום  ,השנתייםדוחות הכספיים ל 1(ב)8אור יבב לאמורבהמשך  

ר פגו אש"מירה"  -"שרה" ותשובת הממונה שלא להעניק את רישיון גיא מכח רישיונות 
הגישו לשר חלק מהשותפים ברישיונות  6132בינואר,  65. ביום כאמור 6135בחודש יולי 

ובכללם השותפות ערעור על החלטת הממונה. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם 
 קבלה תשובת השר.נת
 

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

פרסמה  6132בינואר,  37ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  4(ב)8אור יבהמשך לאמור בב
 6135בדצמבר,  13השותפות דוחות הערכת משאבים מנובאים )פרוספקטיביים( נכונים ליום 

. הדוחות נערכו על ידי הרישיונות( –)להלן  ודניאל מערבבקשר עם רישיונות דניאל מזרח 
)שהינה מעריכת רזרבות מוסמכת,  .NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC חברת

 (.SPE-PRMSעל פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ) מומחית ובלתי תלויה(
 

 ברישיונותהודיעה השותפות כי הממונה אישר שינוי בתוכנית העבודה  6132, סבמר 6ביום 
 כדלקמן:

 
 ברישיון דניאל מזרח

 
 .6132באוגוסט,  35ליום  עד הרישיון בשטח קידוח לביצוע קדיחה קבלן עם חוזה חתימת .3
 
 באתר המופיעות הממונה הנחיות ע"פ סביבתי מסמך באתר, הכנת סיכונים סקר ביצוע .6

 35ליום  לממונה, עד החומרים כל והגשת והמים רד התשתיות הלאומיות, האנרגיהמש
  .6132באוגוסט, 

 
 .6132בספטמבר,  3ליום  עד קידוח תכנית הגשת .1
 
 כלל העברת ותוך מאושרת קידוח תכנית פי על הרישיון בשטח קידוח ביצוע תחילת .4

 הלאומיות, האנרגיה התשתיות משרד בהנחיות כמוגדר וההנדסיים יםיהדיווחים הגיאולוג

 .6132בנובמבר,  3ליום  עד והמים
 

 זה בכלל הממצאים כל ( והעברתEND OF WELL REPORTהקידוח ) של מסכם דוח הגשת .5

 אחרות ובדיקות בוצעו( טסטים )אם ותוצאות גלעינים חשמליים מטחן, לוגים דגימות

 והמים שלושה הלאומיות, האנרגיההתשתיות  בהנחיות משרד בקידוח כמוגדר שבוצעו

 .הקידוח מסיום חודשים
 

 ברישיון דניאל מערב
 
 .6132באוגוסט,  35ליום  עד הרישיון בשטח קידוח לביצוע קדיחה קבלן עם חוזה חתימת .3
 
 באתר המופיעות הממונה הנחיות ע"פ סביבתי מסמך באתר, הכנת סיכונים סקר ביצוע .6

 35ליום  עד לממונה,  החומרים כל והגשת והמים האנרגיהמשרד התשתיות הלאומיות, 
  .6132באוקטובר, 

 
 .6132בנובמבר,  3ליום  עד קידוח תכנית הגשת .1
 
 כלל העברת ותוך מאושרת קידוח תכנית פי על הרישיון בשטח קידוח ביצוע תחילת .4

 , האנרגיההלאומיות התשתיות משרד בהנחיות כמוגדר וההנדסיים יםיהדיווחים הגיאולוג

 .6137בינואר,  3ליום  עד והמים
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 זה בכלל הממצאים כל ( והעברתEND OF WELL REPORTהקידוח ) של מסכם דוח הגשת .5

 אחרות ובדיקות בוצעו( טסטים )אם ותוצאות גלעינים חשמליים מטחן, לוגים דגימות

 והמים שלושה התשתיות הלאומיות, האנרגיה בהנחיות משרד בקידוח כמוגדר שבוצעו

 .הקידוח מסיום חודשים
 

נערכה פניה )לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( הודיעה השותפות כי  6132במאי,  37ביום 
לממונה על ענייני הנפט בשם השותפים ברישיונות בבקשה להארכת תוקף הרישיונות ולוח 

העבודה ברישיונות, הואיל ולהערכת השותפים לוחות הזמנים הנוכחיים  כניותותהזמנים של 
כנית העבודה לפועל ואת האפשרות ובתוכנית העבודה ברישיונות לא יאפשרו את הוצאת ת

 לצרף שותפים חדשים לרישיונות.
 

 -ו/"אביה" 117 ברישיונות השתתפות זכויות לרכישת להתקשרויות באשר התפתחויות . ג
 רן"/"ק118

 
התקיים דיון  6132, במרס 11לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  5)ב(8בהמשך לאמור בביאור 

 בג"ץ.ניתנה הכרעה על ידי הדוחות הכספיים טרם אישור נכון למועד  בעתירה בבג"ץ.
 

 בקליפורניה, ארה"ב GRAPEVINEהתקשרות במכתב כוונות לרכישת זכויות נפט בפרוייקט  . ד
 "(GRAPEVINE" -)להלן 

 
התקשרה השותפות במכתב כוונות לא מחייב עם חברה אמריקאית  6132בפברואר,  31ביום 

המוכר(, לרכישת זכויות נפט יבשתיות מסוימות  -שהינה צד שלישי בלתי קשור )להלן 
 מכתב הכוונות(, אשר עיקריו הינם כדלקמן:-בקליפורניה, ארה"ב )להלן 

 

 65%בשיעור זכויות חכירה השותפות, במישרין או באמצעות חברה בת, תרכוש מהמוכר  .3
שבבעלות המוכר ו/או שתהיינה בבעלותו  החכירהזכויות מלצורך חיפוש נפט וגז 

 הזכויות הנרכשות, בהתאמה(. -שטח הפרויקט ו -בקליפורניה, ארה"ב )להלן 

 

הפרויקט(. הפעילות  -יקט )להלן הצדדים יפעלו במשותף לחיפוש נפט וגז בשטח הפרו .6
הראשונית המתוכננת בשטח הפרויקט כוללת, בין היתר, רכישת זכויות חכירה נוספות 
בשטח הפרויקט, עבודות גיאולוגיות, גיאופיזיות ומנהליות, רכישת קוים סייסמיים, 

 -מייל מרובע, עיבודו ופיענוחו )להלן  67 -ביצוע סקר סייסמי תלת מימדי בשטח של כ
הפעילות הראשונית, בהתאמה(  . הוסכם כי ככל  -הקידוח ו -הסקר( וביצוע קידוח )להלן 

שהשותפות תבחר שלא להשתתף בקידוח, היא תחזיר את הזכויות הנרכשות למוכר ללא 
 תמורה.  

 

העלות  -מיליון דולר )להלן  7 -העלות של הפעילות הראשונית מוערכת בסך של כ .1
מיליוני דולר,  2.35 –מיליוני דולר, הקידוח  6 -הסקר  הראשונית(, מחולקת כדלקמן:
מיליוני דולר ועבודות גיאולוגיות,  1.15 –הקרקע(  -רכישת זכויות חכירה )להלן 

 מיליון דולר. 1.5 –גיאופיזיות ומנהליות 
 

של הפעילות מהעלות  11.11%בתמורה לזכויות הנרכשות השותפות תתחייב לממן  .4
, 65%כיב הקרקע אשר את עלותו תממן השותפות בשיעור הראשונית, למעט בגין מר

 מיליוני דולר. המוכר ומשתתפים נוספים בפרויקט, ככל שיהיו, 6.7 -דהיינו סך של כ
הראשונית למעט בגין מרכיב הקרקע אשר את של הפעילות מהעלות  22.22%יממנו 

ית תועבר הראשונשל הפעילות . חלקה של השותפות בעלות 75%עלותו יממנו בשיעור 
שיוציא המוכר מעת לעת. במידה והעלות  (CASH CALLS)בהתאם לקריאות לכסף 

הראשונית, כל צד של הפעילות בפועל של הפעילות הראשונית תעלה על סכום העלות 
 יממן עלות נוספת כאמור בהתאם לחלקו היחסי בפרויקט.
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מנפט  6%צוות הניהול והצוות המקצועי של המוכר יהיו זכאים לתמלוג על בשיעור של  .5
וגז שיופקו משטח הפרויקט. כל צד יישא בחלקו היחסי בתמלוג האמור בהתאם לחלקו 

 היחסי בפרויקט.
 

( מהזכויות בסקר )גם אם בשלב מסוים 311%)מתוך  65%השותפות תהיה הבעלים של  .2
 לשלב הקידוח בשטח הפרויקט(.תחליט שלא להמשיך 

 

הובהר לשותפות כי בהתאם להסכם בין המוכר לבעלי הזכויות בקרקע בשטח הפרויקט  .7
)מתוך  65%בעלי הקרקע(, לאחרונים יש זכות חד פעמית לרכוש לאחר הקידוח  -)להלן 
האופציה(. במידה ובעלי הקרקע יבחרו לממש  -( מהזכויות בשטח הפרויקט )להלן 311%

ובעלי  65%פציה, ידוללו אחזקות הצדדים בשטח הפרויקט באופן יחסי בשיעור את האו
מחלקם היחסי בעלות הסקר והקידוח ויצטרפו כצד להסכם  65%הקרקע ישלמו לצדדים 

 התפעול המשותף )כהגדרתו להלן(.
 

 העסקה נשוא מכתב הכוונות מותנית, בין היתר, בהשלמת בדיקות נאותות .8
(DUE DILIGENCE) מפורט על בסיס העקרונות  השותפות, בחתימת הסכם על ידי

המפורטים במכתב הכוונות אשר יכלול, בין היתר, מצגים ונושאים נוספים כמקובל 
ההסכם המפורט( ובקבלת כל האישורים של האורגנים  -בהסכמים מסוג זה )להלן 

 המוסמכים של הצדדים.
 

או  6132באפריל,  35עד ליום  הצדדים יפעלו להתקשר בהסכם המפורט ולהשלים את העסקה
 מועד מאוחר יותר שיקבע בהסכמה.

השותפות )לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( הודיעה השותפות כי  6132במאי,  3ביום 
ומוכרי הזכויות בפרויקט ממשיכים לנהל משא ומתן על פרטי ההסכם המפורט ועם חתימתו 

 יינתן דיווח מיידי כנדרש.
 

 המפורט יחתמו הצדדים על הסכם תפעול משותף במקביל לחתימת ההסכם
(OPERATING AGREEMENT) ( להלן אשר יסדיר את הפעילות המשותפת בשטח הפרויקט- 

 (. המוכר ימונה כמפעיל על פי הסכם התפעול המשותף.הסכם התפעול המשותף
 

מחייבת  התקשרות להבטיח מכתב הכוונות כדי על בחתימה אין בזאת, כי יובהר ספק הסר למען
 לרכישת הזכויות הנרכשות ואין כל וודאות כי ייחתם ההסכם המפורט ותושלם העסקה.

  
 " -)להלן  בקליפורניה, ארה"ב MOUNTAINVIEWהתקשרות לרכישת זכויות נפט בפרויקט  . ה

MOUNTAINVIEW)" 
 

התקשרה השותפות במכתב כוונות נוסף לא מחייב עם חברה  6132בפברואר,  61ביום  .3
 סבמר 35כפי שתוקן ביום המוכר(,  -אמריקאית שהינה צד שלישי בלתי קשור )להלן 

מכתב -לרכישת זכויות נפט יבשתיות מסוימות בקליפורניה, ארה"ב )להלן  ,6132
 הכוונות(, אשר עיקריו הינם כדלקמן:

השותפות, במישרין או באמצעות חברה בת, תרכוש מהמוכר זכויות נפט וגז  .א
מזכויות חכירה לצורך חיפוש נפט וגז, זכויות חיפוש נפט וגז  64.75%בשיעור 

, בקליפורניה, ארה"ב )להלן שבבעלות המוכר ו/או שתהיינה בבעלותו וזכויות נילוות
 הזכויות הנרכשות, בהתאמה(. -שטח הפרויקט ו -

 

 הפרויקט(.  -דדים יפעלו במשותף לחיפוש נפט וגז בשטח הפרויקט )להלן הצ .ב

 

בתמורה לזכויות הנרכשות תשלם השותפות למוכר, במועד השלמת העסקה, סך של  .ג
 תמורת הזכויות הנרכשות(. -אלפי דולר )להלן  351
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( מההוצאות 311%)מתוך  11%הזכויות הנרכשות, השותפות תממן בנוסף לתמורת  .ד
מייל מרובע בשטח  11 -בקשר עם ביצוע סקר סייסמי תלת מימדי בשטח של כ

 6.4 -( מוערכת בכ311%הסקר(, אשר עלותו ) -הפרוייקט, עיבודו ופיענוחו )להלן 
עלות עלות הסקר(. ככל שיתברר שעלות הסקר גבוהה מה -מיליוני דולר )להלן 

שהוערכה כאמור, הצדדים יצמצמו את השטח עליו ישתרע הסקר או לחילופין 
יממנו את העלות הנוספת, כל אחד לפי חלקו היחסי בזכויות בשטח הפרויקט, 

. 64.75%דהיינו חלקה של השותפות במימון נוסף, ככל שיידרש כאמור, יהיה 
תוצאות הסקר. כמו ( מהזכויות ב311%)מתוך  64.75%השותפות תהיה הבעלים של 

( מכל הוצאות בקשר עם עבודות גיאולוגיות, 311%)מתוך  11%כן, השותפות תממן 
גיאופיזיות והנדסיות אשר יבוצעו בשטח הפרויקט עד להשלמת קידוח ראשון 

מיליוני דולר. בנוסף, החל  1.4 -( מוערכת בכ311%בשטח הפרויקט, אשר עלותן )
את חלקה היחסי בעלויות השוטפות של ממועד השלמת העסקה השותפות תממן 

זכויות החכירה בשטח הפרויקט כמו גם בעלות רכישת זכויות חכירה נוספות בשטח 
 הפרויקט.

 

יום ממועד קבלת תוצאות הסקר, יהיה על השותפות להחליט אם היא:  361בתוך  .ה
הקידוח( ובמקרה  -)א( מעוניינת להשתתף בקידוח המתוכנן בשטח הפרויקט )להלן 

( מהוצאות הקידוח. ככל שיתברר 311%)מתוך  11%חר להשתתף היא תממן שתב
מתקציב הקידוח המקורי כפי  31% -שעלות הקידוח בפועל גבוהה בלמעלה מ

שיאושר, הצדדים יממנו את העלות הנוספת כאמור, כל אחד לפי חלקו היחסי 
כזה היא בזכויות בשטח הפרויקט; או )ב( אינה מעוניינת להשתתף בקידוח ובמקרה 

 36%מהזכויות בשטח הפרויקט ותיוותר עם  36.75%תעביר למוכר, ללא תמורה, 
 מהזכויות בשטח הפרויקט.

מהזכויות בשטח הפרויקט,  46.5%ככל שהמוכר ימכור לצדדים שלישיים לפחות 
השותפות תהיה זכאית להצטרף למכירה כאמור ולמכור לאותם צדדים שלישיים 

תם תנאים של העסקה בה ימכור המוכר את זכויותיו האמורים באו 36.75% -את ה
 לצדדים השלישיים כאמור.

 

ככל שתמלוג העל מנפט וגז שיופקו משטח הפרויקט לו זכאים בעלי הקרקע בשטח  .ו
, המוכר ו/או מי מטעמו יהיה זכאי לתמלוג על 37%הפרויקט, אינו עולה על 

רקע כאמור עולה על . במידה ושיעור התמלוג לבעלי הק4%מהשותפות בשיעור של 
, שיעור תמלוג העל שהמוכר יהיה זכאי לקבל מהשותפות יקטן והוא יהיה 37%

 לבין גובה התמלוג בפועל לבעלי הקרקע.  61%בגובה ההפרש בין 
 

 העסקה נשוא מכתב הכוונות מותנית, בין היתר, בהשלמת בדיקות נאותות .ז
(Due Diligence)  זכויות מפורט על בסיס על ידי השותפות, בחתימת הסכם רכישת

העקרונות המפורטים במכתב הכוונות אשר יכלול, בין היתר, מצגים ונושאים 
ההסכם המפורט( ובקבלת כל האישורים  -נוספים כמקובל בהסכמים מסוג זה )להלן 

 של האורגנים המוסמכים של הצדדים.
 

ת הגדרהבורסה( לעניין  –לניירות ערך )להלן  הבורסהיצוין כי בהנחיות זמניות של 
וגז אשר ניירות הערך שלה רשומים  חיפושי נפטהעוסקת ב "פרויקט" בשותפות מוגבלת

, נקבע כי שותפות מוגבלת 6135למסחר בבורסה, אשר פורסמו במחצית השנייה של שנת 
מחוץ לישראל  המבוצעים או הפקתם פיתוחם גז, או נפט כאמור רשאית לעסוק בחיפושי

 שלהלן: התנאים מיםובלבד שמתקיי
שהוקנתה  הרשאה פי על כאמור, מתבצעים הפקתם או הגז, פיתוחם או הנפט חיפושי א.

האמורות. לעניין  הפעולות מתבצעות בשטחה אשר המדינה דיני פי על כדין לשותפות
שהוקנתה  כהרשאה השותפות ידי על המוחזק לתאגיד שהוקנתה זה יראו בהרשאה

 לשותפות.
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בשלב  הנמצא בפרויקט רק כאמור הרשאה לקבל התחייבה או קיבלה השותפות ב.

 ההפקה. בשלב הנמצא בפרויקט ולא או הפיתוח החיפוש
 

התקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות  –בשותפות קיימת  ג.
)ד( לחוק 7בסעיף  בדרך הקבועה להשקיע בפרויקט כאמור. החלטה כאמור תאושר

 פרטית אישור הצעה לעניין 6135-התשע"ה (,5פקודת השותפויות )מס'  לתיקון

 בשותפות.
 

כללית מיוחדת של פרסם השותף הכללי זימון לאסיפה  6132, סבמר 31בהתאם, ביום 
בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות לצורך קבלת החלטה להשקעה בשני הפרויקטים 

 6132 ,באפריל 37ביום  .בדרך הקבועה בהנחיות הזמניות כאמור לעיל, אשר תאושר
האסיפה הכללית של בעלי  )לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( הודיעה השותפות כי

ראה ביאור (בשני הפרוייקטים לעיל ישרה את ההשקעה יחידות ההשתתפות בשותפות א
 .(להלן 2

 

)לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( הודיעה השותפות כי  6132במאי,  37ביום  .6
, על בסיס 6132במרס,  4התקשרה בהסכם מפורט לרכישת זכויות בפרויקט, בתוקף מיום 

  כמפורט לעיל.העקרונות שנכללו במכתב הכוונות 
בכוונת השותפות להעביר את הזכויות בפרויקט לתאגיד בשליטתה שיוקם יצוין כי 
 בארה"ב.

אלפי דולר  351בסמוך לאחר חתימת ההסכם המפורט תשלם השותפות למוכרים סך של 
אלפי דולר בגין חלקה  121 -( וכן סך נוסף המוערך בכתמורת הזכויות הנרכשות -להלן )

. בנוסף לתמורת הזכויות הנרכשות 6132, במרס 4היחסי בהוצאות הפרויקט החל מיום 
התחייבה השותפות לממן הוצאות בקשר עם ביצוע פעולות שונות במסגרת הפרויקט 

 מפורטים לעיל.אשר שיעורן ועלותן 
 

 משותףהתפעול הבמקביל לחתימת ההסכם המפורט חתמו הצדדים על הסכם 
(OPERATING AGREEMENT) אשר מסדיר את הפעילות המשותפת בשטח הפרויקט. 

 
 :להלן תמצית הוראותיו העיקריות

 

 זהות המפעיל, זכויות וחובותיו  .א
, TAMARACK OIL AND GAS LLCעל פי הסכם התפעול המשותף מונתה חברת 

(. בהתאם להסכם התפעול המפעיל - בפרויקט, כמפעיל )להלן 5%השותפה בשיעור 
על ידי המפעיל, בכפוף  יבוצעו בשטח הפרויקט יבוצעוהפעולות שכל המשותף 

 להוראות ההסכם, בתנאים ותעריפים תחרותיים הנהוגים באותו אזור. 
 

למעט אם נקבע אחרת במפורש, המפעיל יהא אחראי לתשלום כל התשלומים 
בקשר עם הפעולות השונות בשטח הפרויקט ויחייב את כל אחד מהצדדים להסכם 

פי חלקו היחסי, בהתאם לקבוע בהסכם. המפעיל ינהל חשבון  התפעול המשותף, על
משותף ויבצע רישום מדויק של כל ההוצאות, התשלומים והזיכויים שבוצעו. 

לשלם את כל החשבונות של קבלנים וספקים, שכר ותשלומים בגין  המפעיל ידאג
שירותים שהוענקו וסחורה שסופקה בקשר עם שטח ההסכם או פעולות שבוצעו 

 החשבון המשותף.  עבור
 

המפעיל ישמור ששטח הפרויקט יהיה נקי משעבודים למעט אלו הנובעים 
 ממחלוקות בתום לב ביחס לשירותים שהוענקו או סחורה שסופקה. 
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המפעיל יאפשר, בכפוף לתנאים מסוימים, לכל צד שאינו מפעיל גישה חופשית 
ומלאה, בשעות סבירות, לכל הפעולות מכל סוג שהוא המבוצעות בשטח הפרויקט 
ולכל המידע הקיים בקשר עם הפעולות האמורות, לרבות ספרים ורישומים 

 שהמפעיל מנהל. 
 

המפעיל בדבר פרטים מסוימים ההסכם קובע כי על המפעיל לעדכן כל צד שאינו 
בקשר עם הקידוחים המבוצעים, בין היתר, מועד ביצוע הקידוח, דוחות יומיים, 

 תוצאות של בדיקות שבוצעו וכדומה.
 

 התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו .ב
המפעיל רשאי להתפטר מתפקידו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על התפטרותו 

א מחזיק בזכויות בפרויקט או שמסיבה כלשהי לא ליתר הצדדים. אם המפעיל כבר ל
יכול להמשיך לשרת כמפעיל, יראו בו כאילו הוא התפטר מתפקידו כמפעיל. ניתן 
לפטר את המפעיל מתפקידו רק בגין סיבה ראויה על ידי הצבעה בעד של רוב 
הצדדים להסכם שאינם המפעיל. הצבעה כאמור לא תחשב בתוקף אלא אם נמסרה 

( והמפעיל לא תיקן את הודעת הפרה - ל המפרטת את ההפרה )להלןהודעה למפעי
שעות במקרה  48יום ממועד קבלת ההודעה האמורה )או תוך  11אותה הפרה בתוך 

 שההפרה מתייחסת לפעולה שמתבצעת באותה עת(. 
 

לענין זה משמעה רשלנות רבתי או " ראויה, "סיבה המשותף על פי הסכם התפעול
ה מהותית או חוסר יכולת למלא אחר הסטנדרטים שנקבעו מעשה בזדון וגם הפר

בהסכם לביצוע הפעולות או חוסר יכולת לקיים את ההתחייבויות שעל פי הסכם 
  התפעול המשותף.  

 
במקרה שהמפעיל נמצא במצב של חדלות פירעון, פשיטת רגל או בהליכי כינוס 

ובע בנוסף כיצד נכסים יראו בו כאילו הוא התפטר מתפקידו כמפעיל. ההסכם ק
נוהגים במקרה שהוגשה עתירה למתן סעד לפי דיני פשיטת הרגל הפדרליים, על ידי 
או נגד המפעיל, ולא ניתן לפטר את המפעיל מתפקידו כתוצאה מהוראות הדינים 

 האמורים. 
 

 אופן ההתחשבנות בין השותפים  .ג
ההידרוקרבונים אלא אם כן נקבע אחרת, כל הזכויות והאינטרסים, לרבות כל 

שיופקו בשטח הפרויקט וכן, כל התשלומים אשר יידרשו על ידי המפעיל בקשר עם 
הפעולות המבוצעות בשטח הפרויקט יהיו בהתאם לחלקם היחסי של הצדדים, וכל 
 -צד ישלם את חובותיו על פי ההסכם, במועד, בהתאם להוראות נספח ה

ACCOUNTING PROCEDURE (. ככל תחשבנותכללי הה - שבהסכם )להלן
יום ממועד דרישת התשלום, הם יחויבו  11שהצדדים לא יעמדו בתשלומים בתוך 

בריבית בהתאם לקבוע בהסכם. ההסכם קובע בנוסף מהם הרכיבים בגינם יחייב 
 המפעיל את החשבון המשותף.

 
על פי הוראות ההסכם כל אחד מהצדדים רשאי להחליט לגבי כל פעולה בשטח 

משתתף בה או לא. במידה וצד מסוים בחר להשתתף בפעולה, הפרויקט, אם הוא 
שיעור זכויות ההשתתפות שלו בהוצאות בגין הפעולה יהיה בהתאם לחלקו היחסי 
בפרויקט, או יותר במקרה שהוא יישא גם בחלקם של צדדים שלא משתתפים 
)למעט פעולות עד וכולל קידוח הבאר הראשונה לגביהן נקבעה בהסכם המפורט 

 . (כמפורט לעילשונה בהוצאות נשיאה 
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 חובות וזכויות השותפים לפי ההסכם  .ד
האחריות המוטלת על הצדדים להסכם הינה באופן אישי על כל צד והיא אינה 
משותפת או קולקטיבית. כל צד יהא אחראי להתחייבויותיו בלבד ועל חלקו היחסי 
בעלויות התפעול והפיתוח בשטח הפרויקט. לאף אחד מהצדדים לא תהיה אחריות 

ם או לא קיים את כלפי צדדים שלישיים במקרה שצד אחר להסכם לא ביצע תשלו
 פי ההסכם. -חובותיו על

 
( על כל זכות השעבוד - כל צד להסכם מעניק ליתר הצדדים שעבוד )להלן

שבבעלותו בשטח הפרויקט, קיימת ועתידית, להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על 
 פי הסכם התפעול המשותף. 

 
בהפרה ההסכם קובע כי במקרה שאחד מהצדדים להסכם )לרבות המפעיל( נמצא 

)בין אם לא עמד בתשלום של חלקו בהוצאות, ריבית או עמלות או, במקרה 
ביצע שימוש לא נאות בכספים(, תהא ליתר הצדדים הזכות,  -שמדובר במפעיל 

לקבל את הכספים המגיעים להם ממכירת זכויותיו בשטח הפרויקט, לרבות הכספים 
עד לכיסוי כל חובותיו על העתידיים שמגיעים לו מההפקה בגין חלקו היחסי, וזאת 

 פי ההסכם.
 

יום ממועד  361במקרה שצד להסכם לא שילם את חלקו היחסי בהוצאות בתוך 
קבלת הודעה על כך מהמפעיל, ישלמו יתר הצדדים להסכם )לרבות המפעיל(, בכפוף 
לקבלת דרישה מהמפעיל, את הסכום שלא שולם על ידי אותו צד )לרבות ריבית 

התאם לחלקו היחסי. הסכומים שישולמו כאמור יהיו שהצטברה(, כל אחד ב
 מובטחים על ידי השעבוד וכל צד רשאי, באופן עצמאי, לתבוע שיפוי בגינם.       

 
אם אחד הצדדים אינו עומד בתשלום כלשהו שהוא חייב בו על פי ההסכם, יעמדו 

 בהסכם.בפני הצדדים להסכם, סעדים המפורטים 
 

 אופן קבלת החלטות  .ה
על פי ההסכם, כל אחד מהצדדים רשאי, ביחס לכל פעולה בשטח הפרויקט, לבחור 
בין אם הוא משתתף בה ובין אם לאו. ההסכם קובע הוראות ביחס לאופן העברת 
הודעות על השתתפות או אי השתתפות בפעולה. יתר ההחלטות בגין אופן ביצוע 

 די המפעיל. פעולה, למעט אם ההסכם קובע אחרת במפורש, תתקבלנה על י
 

על פי ההסכם, המפעיל אינו יכול להתחייב לביצוע פעולות מסוימות בשטח 
הפרויקט שאינן, בין היתר, קידוח, קידוח עוקף, העמקה והשלמת באר 

(COMPLETING A WELL אשר העלות הצפויה שלהן הינה מעל ,)דולר, אלפי  51
(. ההסכם קובע כי אלא בכפוף לקבלת הסכמת הצדדים המשתתפים )כהגדרתם להלן

 מזכויות הצדדים המשתתפים על מנת לאשר ביצוע פעולה כאמור.  25%די ברוב של 
 

תתקבל בהצבעה בעד של שני צדדים לפחות נוי מפעיל מחליף החלטה על מי
 להסכם אשר מחזיקים ברוב מהזכויות בפרויקט. 

 

 סוגי החלטות ותקציבים הטעונים את אישור השותפים  .ו
 שונה יעשה על ידי המפעיל בכפוף להוראות ההסכם המפורט. קידוח הבאר הרא

 
לאחר קידוח הבאר הראשונה, צד להסכם אשר ירצה לקדוח באר אחרת )שאינה 
הבאר הראשונה( בשטח הפרויקט או ביצוע עבודות אחרות כאמור בהסכם, יודיע 
ט על כך בכתב ליתר הצדדים )ובלבד שאלו לא ויתרו על זכויותיהם בשטח הפרוספק

שבו מוצע לבצע עבודות( ויפרט בהודעתו את סוג העבודה המוצעת, המיקום, עומק 
 יום )או,  11(. יתר הצדדים יודיעו, בתוך הצעה לעבודה - מוצע ועלות מוערכת )להלן
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( בין אם הם למתן תשובההתקופה  - שעות( )להלן 48במקרים מסוימים, בתוך 

אם לאו. צד אשר לא השיב בתוך התקופה למתן  מעוניינים להשתתף בעבודה ובין
 תשובה יחשב כאילו בחר שלא להשתתף בעבודה.

 
במקרה שכל הצדדים הודיעו כי הם מעוניינים להשתתף בעבודה, על המפעיל 

סוימים יום מחלוף התקופה למתן תשובה )במקרים מ 71להתחיל בעבודה בתוך 
יום(. במקרה שהעבודה לא החלה בתקופה הקבועה )לרבות  11ניתן להאריך בעוד 

הארכתה( והצדדים עדיין מעוניינים לבצע את העבודה, נדרשים הצדדים האמורים 
לשלוח הצעה לעבודה חדשה, כאילו לא נשלחה ההצעה לעבודה המקורית. ההסכם 

של "העמקה" או "קידוח עוקף" קובע כי צד אשר מעוניין להשתתף בביצוע עבודה 
מעוניינים לבצע את ההעמקה או הקידוח העוקף,  וולא השתתף בביצוע הקידוח שב

 ישפה את יתר הצדדים שהשתתפו בקידוח בהתאם להוראות ההסכם. 
 

במקרה שלא כל הצדדים מעוניינים להשתתף בעבודה, יחלו הצדדים שמעוניינים 
יום מחלוף  71יצוע העבודה בתוך ( בבהצדדים המשתתפים - להשתתף )להלן

התקופה למתן תשובה. במידה ולא קיים בשטח הפרוספקט שבו מוצע לבצע את 
העבודה הציוד הנדרש לביצוע העבודה ובמידה והמפעיל בחר שלא להשתתף 
בעבודה, יפנו הצדדים המשתתפים למפעיל בבקשה כי יבצע את העבודה בחיוב 

משתתפים או שימנו את אחד מהצדדים החשבון המשותף, על חשבון הצדדים ה
 לתפקיד המפעיל. 

 
בנוסף, במקרה שלא כל הצדדים מעוניינים להשתתף בעבודה, יודיע הצד ששלח את 
ההצעה לעבודה לצדדים המשתתפים, מיד לאחר תום התקופה למתן תשובה, מה 
שיעור ההשתתפות של סה"כ הצדדים המשתתפים והאם הוא ממליץ להמשיך 

שעות באיזה שיעור  48ם להצעה. הצדדים המשתתפים יודיעו בתוך בעבודה בהתא
בשיעור הזכויות שלהם בלבד או בשיעור  -זכויות הם מעוניינים להשתתף בעבודה 

זכויות גבוה יותר כתוצאה מנשיאה בחלקו היחסי או בחלק גדול יותר משיעור 
ו באיזה הזכויות של הצדדים שלא משתתפים. ככל שהצדדים המשתתפים לא הודיע

שיעור הם מעוניינים להשתתף, הם יחשבו כאילו הודיעו שהם משתתפים בשיעור 
 הזכויות שלהם בלבד. 

 
מזכויות הצדדים בפרויקט,  311% -במקרה שבו השיבו להצעה לעבודה פחות מ

רשאי הצד ששלח את ההצעה לעבודה, על פי בחירתו, למשוך את ההצעה לעבודה 
 48למתן תשובה )או במקרים מסוימים, בתוך ימים מחלוף התקופה  31בתוך 

 שעות(. 
 
פי ההסכם, לאחר התחלת פעולה מסוימת מכח ההסכם, ניתן לעצור אותה על -על

 מבעלי הזכויות בבאר שבה מבוצעת הפעולה.  53%ידי הצבעה בעד של 
 

העלות והסיכון שקיימים בביצוע כל פעולה בשטח הפרויקט מוטלים על הצדדים 
תה פעולה, באופן יחסי בהתאם לשיעור הזכויות שבו הם שמשתתפים באו

משתתפים באותה פעולה. הצדדים המשתתפים ידאגו לשמור על שטח הפרוספקט 
שבו מבוצעת הפעולה נקי וחופשי מכל שיעבוד אשר עשוי להיווצר כתוצאה 

 מביצוע הפעולה.
 

 (, הצדדיםDRY HOLEבמקרה שהתוצאה של פעולה מסוימת היא קידוח יבש )
המשתתפים יהיו אחראים לאטימת הבאר ונטישתה והחזרת פני השטח לקדמותו 

(, בהתאם להוראות ההסכם. מובהר, כי הצדדים שלא נטישת הבאר - )להלן
השתתפו בפעולה האמורה אך השתתפו בעבר בפעולת הקידוח או ההעמקה או 

ם הקידוח העוקף שהיו בבאר זו, יהיו גם הם אחראים לנטישת הבאר לפי חלק
 היחסי.
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 )המשך( בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :1באור 

 
בביצוע פעולה מכוח ההסכם, הצדדים שהחליטו לא להשתתף בביצוע פעולה 

ההסכם ייחשבו כאילו ויתרו על זכויותיהם בשטח הפרוספקט שבו  מסוימת מכח
מבוצעת הפעולה והצדדים המשתתפים יהיו זכאים לזכויותיהם של הצדדים שלא 

 משתתפים, בהתאם לשיעור זכויותיהם היחסי, בבאר ובהפקה שתהיה ממנה.
ויתור כאמור יהיה בתוקף עד שהצדדים אשר בחרו להשתתף בפעולה קיבלו בחזרה 

 411%מהעלויות שנגרמו להם בגין ציוד שטח והוצאות תפעוליות בתוספת  311%
 מעלות הקידוח והשלמתו, והכל בהתאם למנגנון המפורט בהסכם.    

 
ואישור תכניות עבודה, תקציבים  הההסכם קובע פרוצדורה והליכים להגש

 ( לביצוע פעולות בשטח הפרויקט.AFEוהרשאות להוצאה )
 
 

 תלויות התחייבויות - :4 באור
 

 תביעה נגד בעלת השליטה בשותף הכללי .א
 

 ,Ness Energy of Israel-אלפא( ו -להלן ) Alpha Capital Anstaltידי -על 6131הוגשה בשנת  התביעה

Inc. ( כנגד התובעות -ויחד עם אלפא  נס ישראל -להלן ,) נויה חיפושי נפט וגז בע"מ )בעלת
צח בע"מ )חברה בשליטת מר יצחק סולטן( ואי. די. בי. -, דונויה( -השליטה בשותף הכללי, להלן 

 שצורפה, הנתבעות( -)להלן יחד  (וייסרוי -להלן ) Viceroy, LLCחברה לאחזקות בע"מ, וכן נגד 
 .נוספת כנתבעת לתביעה

 
 מועד להגשת סיכומיההוגשה לבית המשפט בקשה להארכת  6131 אפריל חודש במהלך

ר כי בין התובעות לנתבעות החל משא ומתן וכי הוסכם שהגשת הנתבעות. בבקשה הוסב
הצדדים יודיע למשנהו על הפסקת  יום לאחר שאחד 21שיחול  סיכומי הנתבעות תידחה למועד

 על לנתבעות התובעות הודיעו 6134בינואר,  7 ביוםאת הבקשה.  קיבלהמגעים. בית המשפט 
 .לפשרה המגעים סיום
בית המשפט באוקלהומה על חידוש ההליך המתנהל בפניו, וקבע כי  הורה 6134בינואר,  67 ביום

במסגרת ההליך יידונו שני נושאים: האחד, ערכן של מניות נס ישראל לצורך קביעת ביצועו, 
באופן מלא או חלקי, של פסק הדין שניתן בבית המשפט בניו יורק לטובת אלפא קפיטל. השני, 

אינטרנשיונל, או של שוויין. בית המשפט  החלוקה הצודקת, אם בכלל, של מניות נס
 באוקלהומה הורה על השלמת ההליכים המקדמיים בהליך האמור.

קיבל בית המשפט את בקשות הנתבעות להארכת  6134באפריל,  11 -ו 6134במרס,  5בימים 
 הוגשו הסיכומים מטעם הנתבעות. 6134ביוני,  37המועד להגשת הסיכומים מטעמן וביום 

הגישו התובעות שתי הודעות לבית המשפט. האחת, עדכון בדבר שער  6134ולי, בי 67ביום 
, עדכון בדבר היחידות ההשתתפות של מודיעין אנרגיה בבורסה והירידה שחלה בשער זה והשניי

הסכם פשרה שנחתם בין אלפא לבין וייסרוי, במסגרתו הוסכם כי אלפא היא הבעלים של נס 
קבע בית  6134ביולי,  11להליך באוקלהומה נדחות. ביום  ישראל וכל יתר הטענות הנוגעות

והתובעות יהיו  6134באוגוסט,  37המשפט כי הנתבעות יוכלו להגיב לאמור בהודעות עד ליום 
 רשאיות להתייחס להודעות בסיכומי התשובה מטעמן.

 6134בנובמבר,  61הוגשו סיכומי תשובה מטעם התובעות וביום  6134באוקטובר,  61ביום 
 הוגשה התייחסותן של הנתבעות לסיכומי התשובה של התובעות.

, בהתבסס על המידע שנמסר להם במסגרת נויהבהסתמך על הערכת יועציה המשפטיים של 
, כי מעריכים הםההליך, על האופן בו התנהלו עדויות עדי הצדדים ועל הצעת בית המשפט, 

 .ברות לכך שהתביעה תתקבלתידחה עולה על ההסת נויהההסתברות לכך שהתביעה נגד 
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 )המשך( התחייבויות תלויות - :4 באור

 

 רשות המיסים -נגד מדינת ישראל  תביעה .ב
 

אדירה(   -הגישו השותפות וחברת אדירה אנרגיה ישראל בע"מ )להלן  6135באוקטובר,  36ביום 
נגד מדינת אביב -התובעים( תביעה לבית משפט השלום בתל -)אדירה והשותפות יכונו להלן 

אגף המכס והמע"מ שבה תבעו החזר של הבלו ששולם על ידי אדירה  –רשות המסים  –ישראל 
על דלק שנרכש בשביל אסדת הקידוח והאוניה אטלנטיס בקשר עם רישיון גבריאלה. לטענת 

ב' לחוק הנפט קובע, כי התובעים זכאים להשבה של מלוא הבלו אם הדלק 42התובעים סעיף 
 טרת חיפושי נפט. יצוין, כי קודם להגשת התביעה, הגישה אדירה בקשהשנרכש שימש למ

 417 -אלפי ליטר של דלק, אולם המכס אישר השבה רק בגין כ 553 -של הבלו בגין כ להישבון
אלפי ליטר דלק )ההפרש בין כמות הדלק שנרכש  344 -אלפי ליטר. הסכום שלא הושב בגין כ

אלפי ש"ח. הטיעון העיקרי לסירובו  432לבין כמות הדלק שהוחזר הבלו בגינה( הסתכם בסך של 
א הבלו הינה כי אדירה לא עמדה בנטל ההוכחה להראות כי מלוא של המכס להשיב את מלו

הדלק שימש למטרות נפט, שכן לטענת המכס היו דיווחים חסרים של האסדה והאוניה. לפיכך, 
אלפי ש"ח.  432הגישו התובעים תביעה להשבה של מלוא הבלו שהמכס סירב להחזיר בסך של 

הגישה אדירה  6132לינואר,  37כס. ביום הוגש כתב הגנה מטעם המ 6135בדצמבר,  32ביום 
 34בקשה למחיקתה מכתב התביעה. בקשה זו התקבלה על ידי בית המשפט. בעקבות כך, ביום 

 הוגשה על ידי רשות המיסים בקשה לסילוק התביעה על הסף מטעמים של היעדר 6132במרס, 
ית המשפט, כי ככל , הבהיר ב6132במרס,  63יריבות אולם, בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 

הנראה לא יענה לבקשת רשות המיסים. לפיכך, משכה רשות המיסים את בקשתה לסילוק 
 .6132באוקטובר,  31התביעה על הסף. התיק נקבע לקדם משפט נוסף ליום 

על פי הערכת יועציה המשפטיים של השותפות בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך את סיכויי 
 התביעה.

 
 

 המוגבלת הון השותפות     -: 5באור 
 

 34הודיעה השותפות כי על פי דוח הצעת מדף של השותפות מיום  6132בפברואר,  34ביום  .א
, הונפקו במסגרת הצעה 6134במאי,  67, מכוח תשקיף המדף של השותפות מיום 6132בפברואר, 
ליחידות  (, הניתנים למימוש34כתבי אופציה )סדרה  21,181יחידות השתתפות,  641,161לציבור, 

כתבי  (, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות.35כתבי אופציה )סדרה  21,181 -השתתפות ו
ניתנים למימוש ליחידות השתתפות כך שכל כתב אופציה ניתן למימוש  34אופציה מסדרה 

ש''ח ע.נ., בכפוף להתאמות כפי שפורטו בתשקיף המדף, כנגד  1.13ליחידת השתתפות אחת בת 
של מחיר מימוש אשר יהיה שווה למחיר הנעילה הממוצע של יחידת השתתפות  תשלום במזומן

בניכוי סך  6132באוגוסט,  33ועד יום  6132ביולי,  37מיום לניירות ערך בתל אביב בע"מ בבורסה 
מחיר המימוש של כתבי ש''ח.  31אג' ולא יעלה על  11-ש''ח ובכל מקרה לא יפחת מ 5של 

כתב אופציה שלא ימומש . 6132בפברואר,  33ער הדולר הידוע ביום ( צמוד לש34אופציה )סדרה 
ניתנים למימוש ליחידות השתתפות  35כתבי אופציה מסדרה  יפקע. 6137בפברואר,  61עד ליום 

ש''ח ע.נ., בכפוף להתאמות  1.13כך שכל כתב אופציה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת 
צמוד לשער  ש''ח 61ם במזומן של מחיר מימוש בסך כפי שפורטו בתשקיף המדף, כנגד תשלו

 6137באוגוסט,  35. כתב אופציה שלא ימומש עד ליום 6132בפברואר,  33הדולר הידוע ביום 
 יפקע.

אלפי  5,417 -בסך של כ הסתכמה ההצעה לציבורבגין  שהתקבלההתמורה המיידית ברוטו סך  
מתוך סכום זה שולמה לדיסקונט חיתום והנפקות בע"מ, חברה . (אלפי דולר 3,185 -כש"ח )

דיסקונט  -קשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי )להלן 
בנוסף לעמלת ההפצה, שילמה השותפות  .אלפי דולר 26 -חיתום(, עמלת הפצה בסך של כ

 ההנפקה. אלפי דולר עבור שירותים בקשר עם 41לשותף הכללי סך של 
 

הודיעה השותפות כי במסגרת ההצעה בדרך של זכויות על פי דוח הצעת  6132, סבמר 7ביום  .ב
במאי,  67, מכוח תשקיף המדף של השותפות מיום 6132בפברואר,  34מדף של השותפות מיום 

  62,218, נוצלו הזכויות לרכישת 6132, סבמר 7, עד ליום האחרון לניצול הזכויות, שחל ביום 6134
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 )המשך( המוגבלת הון השותפות     -: 5באור 

 
 3,661,728 -( ו34כתבי אופציה )סדרה  3,661,728יחידות השתתפות,  3,661,728אגדים, הכוללים 

 (. 81% -( )ניצול של כ35כתבי אופציה )סדרה 
 61,817 -כ של ךהסתכמה בססך התמורה ברוטו שנתקבלה במסגרת ההצעה בדרך של זכויות 

מתוך סכום זה שולמה לדיסקונט חיתום עמלת הפצה בסך של . (אלפי דולר 5,128 -כאלפי ש"ח, )
 אלפי דולר. 378 -כ
 

( 34כתבי אופציה )סדרה התחייבות בגין אלפי דולר יוחס ל 3,621מתוך תמורת ההנפקה, סך של  .ג
לפי דולר נזקפה להון א 5,386והיתרה בסך של  בהתבסס על שווים ההוגן סמוך לאחר ההנפקה

 כהוצאות מימוןאלפי דולר לדוח על הרווח הכולל  354בתקופת הדוח נזקף סך של  .השותפות
 (. 34כתבי אופציה )סדרה  בגיןבגין שערוך ההתחייבות 

 
)לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( הודיעה השותפות כי רשות ניירות  6132במאי,  38ביום  .ד

ופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף של השותפות מיום ערך החליטה להאריך את התק
 .6137במאי,  68עד ליום  6134במאי,  68
 
 

 אסיפות כלליות     -: 2באור 
 
  6132בינואר,  63באסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות אשר התקיימה ביום   .א                 

לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של הוחלט לאשר את מדיניות התגמול 
 שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרות השותף הכללי והשותפות ותוכניות העבודה 
שלהם בראייה ארוכת טווח ונועדה להבטיח כי: האינטרסים של נושאי המשרה בשותף הכללי 

האפשר ובהלימה לאלו של ציבור בעלי יחידות ההשתתפות של ובשותפות יהיו קרובים ככל 
השותפות; המדיניות תתרום לקידום מטרות השותף הכללי והשותפות, תוכניות העבודה 
שלהם ומדיניותן בראייה ארוכת טווח, ובהתחשב בגודלם ובאופי פעילותם; המדיניות תשמר 

, בעלי היכולת להוביל את השותף צוות ניהולי יעיל ומיומן הכולל מנהלים בכירים ומנוסים
הכללי והשותפות להצלחה עסקית ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם; לנושאי 
המשרה תהיה מוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עיסקיים לאורך זמן, ללא נטילת 

ול מרכיבים קבועים מ -סיכונים בלתי סבירים; יווצר איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים 
משתנים, ותגמולים קצרי טווח מול ארוכי טווח; יווצר קשר בין תגמול נושא המשרה לבין 
תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי השותף הכללי והשותפות ולהשאת רווחיהם, והכל 

 בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.
 

 6132, אפרילב 37התקיימה ביום  באסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות אשר .ב
 ההחלטות הבאות:נתקבלו  )לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי(

 ,בקליפורניה, ארה"ב בפרוייקטים לחיפושי נפט וגזולהשתתף לשותפות להשקיע  לאשר .3
 ה' לעיל(.1-ד' ו1)ראה ביאור  MountainViewפרויקט ו Grapevineפרויקט הידועים כ

ופרויקט  Grapevineכך שפרויקט , המוגבלת השותפותלהסכם  5.3סעיף  לתקן את .6
Mountain View " שינוי  " וכן לאשרמטרת השותפות, סמכויותיה וכוחותיהיכללו בסעיף

כי יתרותיה הכספיות של השותפות )כולן או חלקן(  לקבועיעוד הכספים של השותפות ו
פרויקט רת במסגכפי שתהיינה מעת לעת, תיועדנה גם להשקעה בחיפושי נפט וגז 

Grapevine  פרויקט ובמסגרתMountainView  בשטחים סמוכים(, הכל במועדים )לרבות
 .ידי השותף הכללי לפי שיקול דעתו הבלעדי -ובסכומים כפי שיקבעו, מעת לעת, על

יתאפשר  בו באופןעוסק באחריות, שיפוי וביטוח, הלהסכם השותפות  33סעיף  לתקן את .1
בכפוף לקבלת ההחלטות הנדרשות על פי כל דין, להתקשר לשותף הכללי ולשותפות, 

בחוזה לביטוח אחריותם של השותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי ו/או 
בשותפות, להעניק כתבי שיפוי לשותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי ו/או 

ו/או בשותפות ולפטור מאחריות את השותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי 
 .החברות בחוק כמפורט בשותפות



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
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 )המשך( אסיפות כלליות     -: 2באור 

 

מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי, לדירקטורים  לאשר .4
ונושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם )ככל שתהיינה( 
)המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד, לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים 

שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או 
 .1אישי במינויים(, בהתאם להרשאות האמורות בהחלטה מס' 

לשותפות להתקשר בעסקת מסגרת עם אפסילון חיתום והנפקות בע"מ )להלן:  לאשר .5
"אפסילון"(, חברה פרטית בשליטה, בעקיפין, של אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן: "אי 

יטה בשותף הכללי בשותפות )להלן: "עסקת המסגרת"(, על פיה די בי פתוח"(, מבעלי השל
השותפות תהא רשאית לשכור מעת לעת את שירותיה של אפסילון על מנת שתשמש 
 כחתם ו/או כמפיץ, בעצמה ו/או ביחד עם אחרים, בגיוסי הון של השותפות, פרטיים )ככל

לבד שתנאי פי תשקיפים ו/או תשקיפי מדף של השותפות, וב-שיותרו( ו/או על
 המפורטיםההתקשרות בין השותפות ואפסילון יהיו מבוססים על הפרמטרים המצטברים 

. עסקת המסגרת כאמור תהא תקפה לתקופה של שלוש שנים, בהצעת ההחלטה
 שתחילתה ביום אישור האסיפה.

 
 

 מידע נוסף     -: 7באור 
 

 הדירקטוריון בשותף הכללי.התפטר מר חיים גבריאלי מתפקידו כיו"ר  6132בינואר,  37ביום  .א
 
 מונה מר שולם לפידות ליו"ר הדירקטוריון בשותף הכללי. 6132בפברואר,  7ביום  ב.
 

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

 



 

 (: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  6112שנת לרבעון הראשון של התאגיד( 

נכון של עובדה מהותית ולא  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא (6)

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.

 

3220235/6 ______________________________ 

 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)
 6112שנת רבעון הראשון של התאגיד( ל –)להלן  שותפות מוגבלתאנרגיה 

 הדוחות(; –)להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם  (6)

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.

 

3220235/6 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי 
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