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 תיאור עסקי השותפות המוגבלת -פרק א'
 

 ההתפתחות הכללית של עסקי השותפות המוגבלתתיאור  -חלק א' 
 

 פעילות השותפות המוגבלת והתפתחות עסקיה 1.1
 מבוא 1.1.1

ות מוגבלת פתהשותפות עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז. השותפות נוסדה על פי הסכם שו
, בין הנאמן, כשותף מוגבל, מצד אחד ובין השותף הכללי 1992במאי  25שנחתם ביום 

לפי פקודת   25.5.1992. השותפות נרשמה ביום "(הסכם השותפות)להלן: "  מצד שני
"(. בהתאם לסעיף פקודת השותפויות)להלן: "  1975-השותפויות )נוסח חדש(, תשל"ה

הסכם השותפות המוגבלת את תקנות השותפות  הו)א( לפקודת השותפויות, מהו61
 המוגבלת, כפי שתוקן מפעם לפעם. 

 
ידי השותף הכללי תחת פיקוחו של המפקח,  -ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על

 רו"ח שמעון אבנעים.  
 

יחידות  שהונפקו על ידו ) ניירות הערךהשותף המוגבל משמש כנאמן ומחזיק את 
ת בזכויות השותף המוגבל בשותפות( בנאמנות עבור ופמקנות זכות השתתהשתתפות ה

 בעלי היחידות. 
 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
וחלות עליה כל ההקלות הנכללות  "(התקנות)להלן: "  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

על אף האמור, החל  .תיד לשותפותעבבתקנות, ככל שהן רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות 
 השותפות מדווחת לפי מתכונת דיווח רבעונית. 1.1.2018מתקופת הדיווח שהחלה ביום 

 
 להלן תרשים מבנה השותפות:
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 לי  שותף כל
 ( בע"מ 1992)יהול נרגיה נ א מודיעין 

קנות  מ תפות הת ידות השציבור המחזיק ביח
ותף המוגבל ות הש זכות השתתפות בזכוי

נים למימוש  ית בשותפות ובכתבי אופציה הנ
 כללי(ף הותש)לרבות ה פות ליחידות השתת

 מן אבל / נגשותף מו
 ע"מיות ב אנרגיה נאמנו -מודיעין 

Modiin Energy 
International, Inc. 

 מפקח 
 עים בנרו"ח שמעון א 

 - ת כללית שותפו
 נל  ינטרנשיויה אמודיעין אנרג

   –השותפות המוגבלת 
 גיה אנר-יעיןמוד

100% 

99.99% 0.01% 

 הסכם שותפות

 דירקטור יחיד מינוי

 נאמנותהסכם 

0.01% 99.99% 

 ל א ט בישרפנכס נ נכסי נפט בארה"ב 

Modiin Energy UK Ltd.  

100% 

  מיילרישיון קשה ב
 נגליה בא
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 תחומי פעילותה של השותפות המוגבלת 1.1.2

, פיתוחם  חיפושי נפט וגז - דחהשותפות עוסקת בתחום פעילות אפי הסכם השותפות, -על
נפט ימי  בארה"ב ובנכס יבשתיים נכון למועד הדוח לשותפות זכויות בנכסי נפט  .והפקתם
כמו כן, השותפות התקשרה בהסכמי אופציה בקשר  .להלן( 1.6.1.5)ראה סעיף  בישראל

  1.6.6-1.6.7ימיים בדנמרק ובאנגליה )ראה סעיפים עם הצטרפות כשותפה בנכסי נפט 
 . להלן( 1.6.7)ראה סעיף  הצטרפה כשותפה בבקשה לקבלת רישיון ימי באנגליה ןוכן( להל

 
 ארה"בנכסי נפט ב (א)

 אשר לשותפות אינטרס בהם, נכון למועד הדוח, הינם: בארה"ב נכסי הנפט 
 

זכויות השותפות  שם נכס הנפט 
 המוגבלת בנכס הנפט 

 סעיף בדוח

 Mountainפרויקט 
View  " :פרויקט )להלן

Mountain View)" 

25.8081% 
בפרוספקט   26.05%)

טרינידד בשטח נכס 
 הנפט(

1.6.2 

  Grapevineפרויקט 
פרויקט )להלן: " 

Grapevine)" 

22.3125 1.6.3 

)להלן:   Cassiniפרויקט 
 "(Cassiniפרויקט " 

36.525% 1.6.4 

  Shidelerפרויקט 
פרויקט )להלן: " 

Shideler )" 

37.5% 1.6.5 

 
,  .Modiin International, Incים הנ"ל הינה באמצעות קטפרוייצוין כי ההחזקה ב

חברה פרטית בשליטה מלאה של השותפות אשר התאגדה בקליפורניה, ארה"ב 
 "(.  החברה בארה"ב)להלן: " 

 
 נכסי נפט בישראל (ב)

 : ודוח, הינ, נכון למועד הוישראל אשר לשותפות אינטרס בנכס הנפט ב
 

 תפותזכויות השו סוג הזכות שם נכס הנפט 
מוגבלת בנכס  ה

 הנפט 

 סעיף בדוח

18/I  "1.6.1 10% חזקה "שמשון 
 

 האנרגיהעל ענייני הנפט במשרד הממונה הוענקו על ידי  בישראלהזכויות בנכס הנפט 
ויות כפי שהן רשומות בפנקס הנפט המתנהל ובהתאם לחלק בזכ "(הממונה)להלן: " 

פט, זכות על זיק זכות נמחלכל "(. חוק הנפט)להלן: "  1952-פי חוק הנפט התשי"בעל 
פי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות הדין ולאמור בהסכם העסקה המשותפת ו/או בהסכם 
התפעול המשותף החלים על שטח זכות נפט )במידה וככל שחלים( להחזיר את חלקו  

 בזכות נפט לממונה או להעבירה לצד שלישי. 
 למסחר ירשמו נקבע כי לא ("רסההבואביב בע"מ )"-הבורסה לניירות ערך בתלתקנון ב (ג)

בהסכם  התחייבה המוגבלת השותפות אם אלא מוגבלת בשותפות  ערך  ניירות
לפני   המוגבלת השותפות בהסכם במפורט  הוגדרו  אשר פרויקטים  לבצע השותפות

  השותפות  םסכבה במפורט יוגדרו אשר פרויקטים או לראשונה למסחר הרישום
 אושר בשלם השותפות הסכם תיקון שרוא הלראשונ למסחר לאחר הרישום המוגבלת

 .היחידות בעלי הכללית של האסיפה ידי-על
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על אף האמור לעיל, שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו חיפושי נפט או גז, 
בצע פרויקטים נוספים, בהתקיים אחת החלופות  למסחר, ל רשאית, לאחר הרישום

 :הבאות
 
ות כי השותפות המוגבלת תפהשו לפני הרישום לראשונה למסחר נקבע בהסכם (1)

פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת  רשאית לבצע
השנים תהיה  3במועד הרישום למסחר. בתום  שנים שתחל 3לתקופה של 

התאם נוספים שלא הוגדרו, ב יט על ביצוע פרויקטיםהשותפות רשאית להחל
 .להלן (2)לקבוע בס"ק 

 
ה כי השותפות חר, האסיפה הכללית החליטמסנה ללאחר הרישום לראשו (2)

רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם  המוגבלת תהיה
נא לפקודת 65תתקבל בדרך הקבועה בסעיף  השותפות. החלטה כאמור

ותוקפה יהיה  עה פרטיתאישור הצ לעניין 1975-, התשל"ה[נוסח חדש]ת השותפויו
 1.יםשנ 3לתקופה שלא תעלה על 

 
 או  נפט זכות פי על הפקתם או פיתוחם, גז או נפט "פרויקט" הוגדר לעניין זה כחיפושי

 שהוקנו הנפט  בחוק כמשמעותם רישיון  לקבלת זכות קדימה עם  מוקדם  היתר
 .המוגבלת לשותפות

 
 תת מוגבלופרויקט" בשותפנקבע ש"  2017חודש נובמבר ן לתקנון הבורסה מ תיקוב

בבורסה כולל גם  ניירות הערך שלה רשומים למסחרר ז אשהעוסקת בחיפושי נפט וג
חיפושי נפט או גז פיתוחם או הפקתם המבוצעים מחוץ לישראל על ידי השותפות  

 המוגבלת, ובלבד שמתקיימים התנאים שלהלן:
 

פי הרשאה  או הגז, פיתוחם או הפקתם כאמור, מתבצעים עלחיפושי הנפט  (1)
מתבצעות הפעולות שר בשטחה א הדינהמ שהוקנתה כדין לשותפות על פי דיני

לתאגיד המוחזק על ידי השותפות האמורות. לענין זה יראו בהרשאה שהוקנתה 
 כהרשאה שהוקנתה לשותפות.  

 
עדית הינה החזקה בהרשאה תאגיד שפעילותו הבל –לעניין סעיף קטן זה "תאגיד" 

 כאמור. 
 

י יום פנסה לה את יחידות ההשתתפות שלה למסחר בבורגבלת שרשמשותפות מו (2)
 פרויקט המתבצע מחוץ לישראל, תהיה רשאית להשקיע ב2015לספטמבר  3

  בהתקיים אחד מהתנאים שלהן:
 

(i)   טרם ההשקעה לראשונה של השותפות בכל פרויקט כאמור, החליטה
טה כאמור ית כי השותפות המוגבלת רשאית לעשות כן. החלהאסיפה הכלל

תפויות )מס' פקודת השו ןותיקק ל)ד( לחו7תאושר בדרך הקבועה בסעיף 
 , לעניין אישור הצעה פרטית בשותפות כאמור.2015-(, התשע"ה5

(ii)  ג(התקבל אישור האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף( 
 .לעיל (2)

  

 
ת לתקן איתר, הוחלט, בין ה 9.20192.ביום  המות שהתקייפדות ההשתתפות של השותיי יחת של בעלסיפה כלליבא  1

טבעי בשטח  נפט וגז והפקה של בחיפוש, פיתוח ית לעסוקהשותפות תהיה רשא, כך שבהסכם השותפות 5.1סעיף 
)להלן:  כלליהשותף ה ירקטוריוןהביקורת וד בהם תאושר על ידי ועדת השקעהה נוספים אשר טבעי נכסי נפט וגז

אסיפה תעמוד יבות. כן נקבע כי החלטת הת, ולפי הנסוראות פקודת השותפויוהתאם להב "(, והכלםיהנכסים הנוספ" 
נים כל לוש שש נוספות בנותופות יא ניתנת להארכה למשך תק"(, וההעמועד הפקי)להלן: " 1.9.2022ליום בתוקפה עד 

יחידות מחזיקי ש דין. ככל יתפות ברוב הדרוש על פתההש י יחידותיפת מחזיקמחודש של אסאחת, ע"י אישור 
, עה בכל נכס נפטאזי השק סים נוספים כאמור לעיל,ת מתווה אישור ההשקעה בנכאשרו מחדש אההשתתפות לא י

ת חזיקי יחידושור האסיפה הכללית של מלת איקביעה, תחייב ד הפקשיהיו בידי השותפות במועהנכסים  נוסף על
 ת.ההשתתפו
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 צירוף משתתפים נוספים  1.1.3
הנדרשים עפ"י כל דין, להעביר חלק  ותפות המוגבלת תהיה רשאית, בכפוף לאישורים הש

ים שלישיים ובתמורה לקבל חלק מההכנסות אם ימצא נפט  וגז לצדד ט פנסי בנכמהזכויות 
או גז. הצטרפות שותפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט של השותפות המוגבלת תביא 

 ת בהכנסות נפט וגז, אם יהיו הכנסות כאלו.בהכרח לדילול חלקה של השותפות המוגבל
 

כלל בהשתתפות מספר שותפים,  ך בדר פעילויות של חיפושי נפט וגז, מתבצעותיצוין כי 
בר בפעילויות עתירות הון ועל מנת לחלק את הסיכון הנובע מאותן וזאת כיוון שמדו

סדיר את כאשר ישנם מספר שותפים בנכס נפט, נהוג לה  פעילויות בין מספר שותפים.
שותפת ו/או הסכם תפעול משותף. בהסכמים היחסים ביניהם באמצעות הסכם עסקה מ

נכס לול הוראות למקרה שאחד השותפים אינו מקיים את תנאי היתר, לכ ן יבג, נהואלו 
 ו/או במקרה שאחד השותפים אינו מקיים את הוראות ההסכמים. הנפט

 
אפשרות שפרישת אחד המשתתפים בפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים, קיימת 

ו(  רשום אשטר פים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו )בהוצאות כאשר יתר המשתת
ת החיפושים, תגרום להבאת פעולות החיפושים לקיצן לפני השלמת התכנית בפעולו

שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות פעולות החיפושים. יתר על כן,  
פי הסכם   ידי אחד השותפים, זכאי בדרך כלל המפעיל על במקרה של אי תשלום על

ום כי ישלמו באופן יחסי,  גרים בתשלמפ  ינםשא התפעול המשותף לדרוש מיתר השותפים 
כל אחד לפי חלקו, את הסכומים האמורים וזאת על מנת להבטיח כי תכנית העבודה  

 המאושרת כפי שתהיה באותה עת לא תיפגע בשל הפיגור. 
 

 השותפות המוגבלת ועסקאות בניירות הערך שלה השקעות בהון  1.1.4
, לאחר ניכוי  31.12.2018יום ל עדת לפרטים בדבר ההון שהוכנס לשותפות המוגבל א.  

 בדוחות הכספיים. א' 11, ראה ביאור הפסדים שנצברו
 

לא בוצעו על ידי   זהדוח למועד ועד  2019במהלך שנת למיטב ידיעת השותף הכללי,  ב.
 ת:, למעט העסקאות הבאותפות עסקאות מחוץ לבורסהבעלי עניין בשו

 
 'שער באג כמות  וסוג פעולה בעל עניין תאריך

רכישת  2יצחק סולטן 25.3.2019
יחידות בדרך 

של מימוש 
זכויות )לרבות 

שנרכשו( 
בהנפקת 

 זכויות

יחידות  102,307
 השתתפות

884.2 

 אי די בי חברה 25.3.2019
 3לפתוח בע"מ

רכישת 
יחידות בדרך 

של מימוש 
זכויות )לרבות 

שנרכשו( 
בהנפקת 

 ויותזכ

יחידות  102,306
 השתתפות

884.2 

יחידות  קבלת 4אורמ רון 25.3.2019
שהוחזקו על 

ידי השותף 
הכללי 

במסגרת 
חלוקת 

 דיבידנד בעין

יחידות  13,651
 השתתפות

884.2 

 884.2יחידות  27,282יחידות  קבלת 5בן ציון בלייברג 25.3.2019

 
 שליטה בשותף הכללי.העלי מב  2
 תף הכללי.יטה בשולשמבעלות ה  3
 רקטוריון השותף הכללי.סגן יו"ר דימנכ"ל ו  4
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 'שער באג כמות  וסוג פעולה בעל עניין תאריך

שהוחזקו על 
ידי השותף 

הכללי 
במסגרת 

חלוקת 
 דיבידנד בעין

 שתתפותה

אנרגיה  ןמודיעי 25.3.2019
( 1992) ניהול
 6בע"מ

יחידות  לוקתח
 השתתפות
בדרך של 

 דיבידנד בעין
לבעלי 

 מניותיה

286,458 884.2 

יחידות  קבלת 7ד"ר ברוך דרין 25.3.2019
שהוחזקו על 

ידי השותף 
הכללי 

במסגרת 
חלוקת 

 דיבידנד בעין

יחידות 27,281 
 השתתפות

884.2 

יחידות  9,300 יחידות מכירת  ד"ר ברוך דרין 18.6.2019
 ותשתתפה

1,068 

    

 חלוקת רווחים  1.1.5
 לדוחות הכספיים.  ד'11לפירוט בדבר חלוקת רווחים, ראה ביאור   

 
 מידע אחר -חלק ב' 

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות של השותפות 1.2
 דוח הדירקטוריון.  ב 2סעיף  לפירוט בדבר מידע כספי לגבי תחום הפעילות של השותפות, ראה 

 
 עילות השותפות המוגבלתים על פונחיצ סביבה כללית והשפעת גורמים 1.3

 
  בקליפורניה, ארה"ב

מיליון חביות   12-ארה"ב היא המפיקה הגדולה בעולם של נפט גולמי, המייצרת כ  2018 נכון לשנת
 נפט ביום   מיליון חביות 20.5 -כגם הצרכן הגדול ביותר בעולם של נפט, היא נפט בכל יום. 

 
-עם הפקה שנתית של כ בגודלה בארה"ב שישיתההנפט ת מפיקנכון למועד הדוח, קליפורניה היא 

בו פועלת השותפות הינו המחוז מפיק הנפט המשמעותי ביותר, עם   Kernמחוז מיליוני חביות.  170
 הנפט והגז בקליפורניה.מסך הפקת  66%-הפקה של כ

 
סדורה.   יהגולצתנית בקבלת אישורים והיתרים שונים וכפופה לרומבארה"ב פעילות חיפושי נפט וגז 

מאות שנים כאשר נחתו הספרדים בקליפורניה   היסטוריית תחום הנפט בקליפורניה החלה לפני 
ם לפני קידוח הנפט  שני 4, 1885 -וגילו מרבצי זפת. נפט ממאגר עילי נמכר כבר ב 16 -במאה ה

דוח  . קי19 -ורניה מקידוח מים שבוצע באמצע המאה ההראשון בארה"ב. גז פרץ לראשונה בקליפ
. בתי זיקוק בקליפורניה החלו לפעול כבר באמצע  1861ה בקליפורניה בשנת פט הראשון נעשהנ

 . הפקת וזיקוק נפט מתבצעים ברצף עד היום בקליפורניה.  19 -המאה ה
 

 של גז.  on cu ftmilli202,616 -ו 8חביות  א' 431 -היומית בקליפוניה הינה כהפקת הנפט 
 

 .9גז  BCF 1,832 -מליון חביות נפט ו 2,333:  רניהרזרבות הידרוקרבונים בקליפו

 
 דירקטור בשותף הכללי.  5
 הכללי. השותף  6
 .ף הכלליתענין בשו בעל  7
8  tmh.dc_mbbl_aav/pet/pet_crd_crpdn_av/dnw.eia.gottps://wwh  
9  =CA#ReservesSupplyphp?sid.tate/datawww.eia.gov/s/https:/  

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbbl_a.htm
https://www.eia.gov/state/data.php?sid=CA#ReservesSupply
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  בישראל

, פיתוחם  חיפושי נפט וגזהינו ח ועד הדונכון למשותפות השל העיקרי כאמור לעיל, תחום הפעילות 
 רבות  שנים לאורך התחום את שמלווה הדוקה רגולציה ידי-על מוכתב הפעילות  תחום. והפקתם

מהווה את הבסיס  חוק הנפט .העמוק בים הטבעי הגז רימאג גילוי עם האחרון בעשור שאת וביתר
  כי  בין היתר, ,שראל וקובעפט וגז טבעי ביהרגולציה בתחום החיפושים וההפקה של נ בהסדרת

בהם ניתנה לגורם המחפש שם יפעולות חיפושי נפט וגז בישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפי 
מסדיר בעיקר את נושא ההולכה, החלוקה י, טבעז הוק משק הגפי חוק הנפט. בנוסף, ח-זכות נפט על

 קיבלה הממשלה, בנוסףשראל. בתחומי מדינת י "(LNG)"  נוזלי טבעי גזאו /ווהשיווק של גז טבעי 
במסגרת מתווה הגז  הסדרות ,הטבעי הגז יצוא, וגז נפט רווחי מיסוי מיבתחו החלטות של שורה

ולהחלטות רגולטוריות   להחלטות אלה .עיהטבגז והחלטות רגולטוריות לעניין שעות חירום במשק ה
תוצאות הפעילות של עלולות להיות השפעות מהותיות על אחרות בתחום הפעילות של השותפות 

 .השותפות
 

  ממחירי  ,במידה רבה ,בחיפוש ובפיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת השקעותהכדאיות הכלכלית של 
מהתחרות באספקת גז  , האזורי והעולמי,ומיהנפט והגז בעולם, מביקושים לגז טבעי בשוק המק

ין אם בצנרת, בתצורה יכולת היצוא של גז טבעי )במ, האנרגיה העולמי טבעי בשוק המקומי ובשוק
התקשרויות בהסכמים ארוכי  ,, בין היתר, משאבי גז בהיקפים ניכריםהמחייבת או נוזלית( דחוסה

השקעות  ולממן עי אשר יכולים להצדיק טב גז של  מכירה מחירי ברמת ,טווח ובכמויות משמעותיות 
 .  פי חוק-ש עלהיתרים רגולטוריים שונים כנדר בקבלת ו מתאימה גבוהות ביותר בהקמת תשתית

 
 Bנועה ומרי  יעם גילוי מאגר 1999-2000התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה בשנים 

הולכה של נתיבי ת הערכהחלה הזרמת גז טבעי למ 2004בשנת . , בהתאמהאשקלוןנועה ות ובחזק
מתקני חברת חשמל ומפעלי תעשייה גדולים. בהמשך (. בתחילה חוברו "זנתגבע"מ )גז לישראל 

 מקבילהצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה בברו תחנות כח פרטיות ומפעלים נוספים וחו
  ההולכה. מערכתהתקדמות בהקמתה של ל

בישראל שינויים משמעותיים.   הטבעי גזה שקמ רעוב 2013 בשנת תמר ממאגר הפקה תחילת מאז
למקור   כןולייצור חשמל בסל הדלקים  למקור העיקרי והמועדףתוך שנים ספורות הפך הגז הטבעי 

 כל אתשהתגלו בישראל יש כדי לספק  המוכחותבעתודות הגז הטבעי ה. יאנרגיה משמעותי לתעשי
משמעותית את התלות ין בצורה הקטך להעשורים הבאים, ובכ במהלך המשק המקומי של הגז צרכי

 . זריםשל מדינת ישראל במקורות אנרגיה 
 

שר, לפי הערכות,  החלה הזרמת גז טבעי ממאגר תמר למשק הישראלי, א 2013החל מחודש אפריל 
  5.55 -סופקו כ 2013יש בכוחו לספק את כלל צרכי המשק בשני העשורים הבאים. במהלך שנת 

BCM גז טבעי לשנה שסופקה במשק  תר שלגבוהה ביודם הכמות הבלם שהגז טבעי מהמאגר, ל ש
ים  המהוו  BCM 0.89 -עם חיבורו של מאגר תמר, ירדה הכמות המסופקת מים תטיס לכ עד לשנה זו.

 .2013בלבד מסך צריכת הגז במשק לשנת  13%-כ
 

  ון כג, בזכות התפתחויות הייתה שנת התחייה המחודשת של תעשיית הגז הישראלית 2016שנת 
משפט העליון, מכירת המאגרים 'כריש' ו'תנין' לחברת ובית ה ההממשלגז ע"י אישור מתווה ה

החשמל הירדנית, החלטת שר התשתיות  "אנרג'יאן", חתימת הסכם לייצוא גז ממאגר לוויתן לחברת
על גז טבעי   הפחמיות בחדרה והקמתן של תחנות כוח חדשות המופעלות 1-4על סגירת יחידות 

להלן: ) האנרגיהפושי נפט וגז טבעי בים ע"י משרד חי ל יםתיתחרו כים, פרסום הליםישנש בתוך ש
  , ההתקדמות במגעים לייצוא גז ממאגר לוויתן, ומעל לכל ההחלטה על פיתוח "(משרד האנרגיה" 

 מאגר לוויתן. 
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, את התכנית לעידוד הפיתוח של 2592, אישרה הממשלה, במסגרת החלטה מספר 2017באפריל 
הקטנים, שתאפשר חיבור  מאגריםותח תשתית משותפת לקטנים. במסגרת התכנית, תפ זג רימאג

  100תנין וחיבור של מאגרים עתידיים שונים לחוף. השקעה ממשלתית של -רישראשון של מאגר כ
ליון שקלים בתשתיות אלו תעניק לבעלי המאגרים תמריץ כלכלי. בנוסף, יקלו תשתיות משותפות  מי

כמו כן, מציגה   .לחוףכניסה יך התכנוני הנדרש לאגרים נוספים בעתיד את ההלמל ועתנין -על כריש
מיליון ₪   10התכנית תמיכה משמעותית בהגדלת הביקושים לגז טבעי. זאת באמצעות השקעה של 

כלי רכב חלוצים שיונעו בגז טבעי וכן אפשרויות לעידוד והגדלת כמות האוטובוסים והמשאיות  בציי 
קדם תכנית לייצור  טיים לטה, יוכלו יזמים פרטבעי. בנוסף, במסגרת ההחל זג ותשיופעלו באמצע

אים שפורטו בהחלטה. צעדים אלו וכן צעדים נוספים  בתנחשמל באנרגיות מתחדשות ובגז טבעי 
 .בתכנית יובילו לפיתוח מאגרי גז טבעי נוספים, ויסייעו ביצירת תחרות במשק הגז הטבעיהכלולים 

 
טבעי. בדצמבר  יצא גזה של ישראל לייכולתיתוח התקדמות משמעותית בפ חלה 2017בנוסף, בשנת 

ין, יוון, ישראל ואיטליה על מזכר הבנות להקמת צינור גז מישראל לאיטליה. חתמו קפריס 2017
מיליארד ₪, ובנייתו צפויה   25-ק"מ, בעלות מתוכנן של כ 2,100מתוכנן הינו באורך הצינור ה

יק ייצוא  טיח אפר, כי צינור הגז יברד האנרגיה פורסם, בין היתשמ תר. בא2025להסתיים בשנת 
של גז ישראלי ליוון, איטליה ולשווקים אירופאיים נוספים ויקדם את התחרות במשק הגז.  חטוו-ארוך

לשנה   bcm 100-חוד האירופאי העריך כי אירופה תזדקק לייבא גז טבעי בהיקף הגדול בנציג האי
אירופה רואה  מר כי פוני. עוד נאבים הצת בגלל הירידה בתפוקת הגז וזא, מזה שהיא מייבאת היום

 ובקפריסין מקור בטוח לאספקת גז בעתיד. בישראל
 

  הגז  בצריכת הגידולנוספים למערכת ההולכה הארצית,  ל ספקי גזחיבורם ש עם, שותפותה להערכת
 בגז השימוש הגברת רבדב ההממשל מדיניות בהינתן, היתר בין, וזאת להימשך צפוי בישראל הטבעי

 למפעלי הטבעי הגז הנגשת, פחמיות תחנות באמצעות חשמל ייצור  וצמצום חשמל יצוריל טבעי
 בגז השימושים הטמעת, הרכבת וחשמול חשמליים םבירכ כניסתברחבי הארץ,  נוספים תעשייה

 בגז שלשימו כבדים ורכבים אוטובוסים של מעבר)כדוגמת  התחבורה מענפי  בחלק דחוס טבעי
מפעלים המבוססים על גז טבעי  והקמת פיתוחים, -מי להתפלת םנוספי מתקנים הקמת(, טבעי

, וכל זאת הנושא לטובת שיינקטו  ותיניהמד פעולות וכן כתשומת ייצור מרכזית )כגון מפעל אמוניה( 
 .  אוכלוסיה וברמת החייםעקב גידול ב הישראלי במשק לחשמל בביקושמעבר לגידול הטבעי 

 
 ידי -לאישור מתווה הגז ע ובניהן משמעותיות ויותהתפתחחלו בשנים האחרונות  עיצההבצד 

חברת אנרג'יאן ישראל די י-עלמאגרי כריש ותנין  ופיתוח של , תחילת ההפקה ממאגר לוויתן הממשלה
  חיפוש  רישיונות והוענקולחיפושי נפט וגז טבעי בים  ים תחרותי כים הלישני  פורסמו, כן כמו. בע"מ

 . וןניסי קידוחי להתבצע צפויים םהב חדשים
 

 הפעילות של השותפותהגורמים המאקרו כלכליים העיקריים המשפיעים על תחום 
הינם )לפירוט   הפעילות של השותפותהגורמים המאקרו כלכליים העיקריים המשפיעים על תחום 

 היותצאעל פעילות השותפות ותו מהותיתן אשר עשויה להיות להם השפעה דבר גורמי הסיכוב
 להלן(:  1.21ות, ראה סעיף העסקי

 
הנפט  תנודות במחירי  - טבעי( חלופיים )לרבות גזהדלקים התנודות במחירי הנפט ו .א

רכן  (, במדד המחירים לצBrentובעיקר במחיר חבית נפט מסוג ברנט )הדלקים החלופיים ו
,   GCC ,Henry Hubאחרים, כגון:  קובלים, במדדים בינלאומיים מ(U.S CPIהאמריקאי )

WTI גז  נפט ום תוכל השותפות לקבל מלקוחותיה בגין המחירים אותלהשפיע על  יםעשוי
על כדאיות הביצוע של חיפושים עתידיים וכדאיות   ו/או להשפיעעל ידה,  ו טבעי שיימכר

חו של לו, ככל שיתגלו, וכן על קבלת ההחלטות אם פיתוההפקה ממאגרים חדשים שיתג
אם  ו יתוח אותו מאגרפל( FID)החלטת השקעה סופית  בללקם מאגר כלשהו כלכלי והא

ם השותפות ושותפיה בפרויקטים בקליפורניה ארה"ב יצוין כי מחיר המכירה בו מוכרי לאו. 
,  בקליפורניה ולים הגד בתי הזיקוק בהתאם לציטוט של את הנפט המופק על ידם נקבע 

 .נטסוג ברשהוא קרוב יותר למחיר נפט מ
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העוסקים בנושא )בד"כ יועצי   הגופיםטבעי,  וגז רזרבות נפט יונ נת עתקבי כמו כן, לצורך
הפיתוח וההפקה, ועל כן,   כלכליות של בחשבון גם את הנתוןהנדסת מאגרים( לוקחים 
מכך  וכתוצאהנה רויקט משתכלכליות הפ הטבעי  והגז הנפט בעקבות שינויים במחירי

ת  כי תנודתיו יצוין עודות. נתהשל ברות ההפקה והנפט יהטבעהגז  תרזרבו עשויות הערכות
  .הנפט נכסי של על שווים גם  משפיעה הנפטי במחיר

 
(, מחיריו נקבעים בבורסות בעולם, והוא נתון  Commodityלסוגיו הינו סחורה )הנפט 

או  כלכליים שאין לשותפות אפשרות להשפיע עליהם ו/לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים ו
ההשקעות בחיפושי   מרכזי המשפיע על כדאיותרם גו נוותם מראש. מחיר הנפט הילחז

האחרונה, יתכנו  התקופהפי שקרה במהלך חירי הנפט הגולמי יורדים, כנפט. כאשר מ
 מצבים בהם הפקתו אינה משתלמת מבחינה כלכלית.

 
שי נפט וגז ן חיפו מחירי הנפט והגז הטבעי וכן עיקר התשומות בגי – תנודות בשערי חליפין .ב

כן, השותפות  -נעשית בדולר. כמובארה"ב הפעילות של השותפות ולר. דבם עיופיתוחם נקב
ים, הנקובים בדולר לשותף הכללי, למפקח ולנאמן. לפיכך, היות קשורה בהסכמי תשלומ

ההון הישראלי בשקלים, תנודות   שנכון למועד זה, השותפות מגייסת את כספיה בשוק
 ת. גבלת המות והוצאות השותפווסכנה  ל מול הדולר משפיעות עלשל השקבשערי החליפין 

 
של שירותים וציוד מושפעת במחיר  תנודותיצוין כי  - עליה בביקוש לספקי שירותים וציוד .ג

מה שיביא מתנודות במחירי הנפט. עליות במחיר הנפט יגררו ביקוש גבוה לשירותים וציוד 
הטבעי  גז ה וט נפתית במחירי הלייה משמעוע ה שלבמקר לעליה בזמינות ובמחירים ולהיפך

ר ספקי שירותים בתחום החיפושים וההפקה, אשעלייה בביקוש ל חלה בדרך כלל גם
  מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד הנדרש.

 
קידוח( )לכל  כרוך בקבלת אישורים שונים די השותפות ושותפיהביצוע קידוחים על י .ד

 להלן(. 1.15יף עסה ראמרשויות שונות )
 

ה ענפה. שינויים  , כפופים לרגולציטבעי והפקה של נפט וגזפיתוח חיפושים  - רגולציה .ה
חקיקה המסדירה את תחום חיפושי הנפט והגז  בחקיקה הקיימת, ככל שיהיו )כגון שינויים ב

זכויות לחיפוש והפקה  לקבלת ובדיני המס החלים בתחום זה, בדרישות הרגולציה והפקתם
ועוד( עלולים להשפיע  יבתית, הגבלים עסקייםה סבהסדר, בתמלוגים, טבעי וגז טנפל ש

   השותפות ועסקיה וכן על כדאיות הביצוע של חיפושים נוספים.לרעה על 
 
שכנות מספר מאגרי גז משמעותיים   ובמדינותנתגלו בישראל  האחרון בעשור – תחרות .ו

ות באגן במדינות נוספובישראל  ייםתומעמשבהיקפם. כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים 
כניסת מתחרים ול יצעהה הגדלתחי של הים התיכון, אשר פיתוחם עשוי להוביל להמזר

  באגן נוספות תגליותמנגד, נוספים באספקת גז טבעי למשק הישראלי ולמדינות שכנות. 
 זה ורזא בהפיכת לתמוך צפויות ומצרים קפריסין, בישראל לרבות התיכון הים של המזרחי

 תשתיות להקמת תייםוופיתוחים משמעולתמוך בהשקעות  אזורי לגז טבעי, HUB-ל
בתחום הגז הנוזלי קיימת תחרות גלובאלית  .לאגן מחוץ נוספים ורים יזלא הגז ומסחור

השונים. בשנים האחרונות חל   SPOT-ומחירו נקבע הן בחוזים ארוכי טווח והן בשווקי ה
לרעה על מחירי הגז  גז נוזלי באופן כזה שמשפיע שלי גידול משמעותי בהיצע העולמ

 הנוזלי העולמיים. 
 

 סקירה כללית -חיפושי נפט וגז  1.4
 רטים להלן:ם המפוכי יתקיימו, בין היתר, התנאיזור מסוים מחייב חיפוש נפט וגז בא 1.4.1

 
יימצאו סלעי מקור אורגנים בשלים, אשר כתוצאה מפעילויות של לחץ, חום  א.

להלן:  נפט או הגז )ואקטיביות, יצרו את הורדי ת יואלופעילויות בקטרי
 "(.הידרוקרבונים" 
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מסלעי המקור ומהם אפשר  ימצאו סלעי מאגר שההידרוקרבונים זורמים אליהם ב.
  .10להפיק נפט או גז 

 
י חיפוי אטימים המונעים את זליגת ההידרוקרבונים מסלע המאגר כלפי  או סלעימצ ג.

 .מעלה והתנדפותו אל פני הקרקע
 

ים במאגר בכמויות שכדאי ם ללכידת ההידרוקרבונם תת קרקעיים המתאימינאית ד.
 כלכלית להפיקן.

 
ים  . מאגרנקרא מאגר או מלכודת רבונים ללא אפשרות פיזורהמקום בו הצטברו ההידרוק 1.4.2

ת סלעי המשקע של כדור הארץ, דהיינו, הן בשכבות רדודות  יכולים להימצא בכל תצורו 
 לפי מטרים. ן בשכבות עמוקות של אם והירמטת בעומק של מספר מאו

 
חמן  ההרכב הפשוט ביותר של ההידרוקרבונים הוא גז מתאן. עם עליית מספר אטומי הפ 1.4.3

 . נוזלי, קרי נפט גולמי  צבירה והמימן עוברים ההידרוקרבונים בהדרגה למצב
,  , וצמיגותו. ככל שהנפט קל יותר11פי משקלו הסגולי-בדרך כלל, טיב הנפט נקבע על

מתקבל בשלב מאוחר יותר  ת היחסית של הבנזין הובה יותר, מאחר והכמוט ותואיכ
נמוכה, דהיינו, הוא זורם יותר בקלות,  בתהליך הזיקוק גבוהה יותר. לנפט קל צמיגות

מדדת איכותו של לו נת שיפיקו אותו תהיינה גדולה יותר. בנוסף, לתכונות אהבארו וספיקת
עולה על תקן מסוים   יה בנפט. כמות גופריתהמצו תריופהנפט, בין היתר, גם בכמות הג

 חייבת הפרדה של הגופרית מהנפט.מ
 

יות. השיטה ים נלמדים באמצעות שיטות גיאופיסקרקעי וקיומם של המאגר-המבנה התת 1.4.4
, לאיתור מאגרים הינה השיטה הסייסמית, המבוססת על , בה משתמשים, כיוםעיקריתה

וצרים באמצעות פיצוץ  הקרקע. את גלי הקול ית ך תלתו( שליחת אנרגיה אקוסטית )גלי קול
גלי הקול   חומרי נפץ בקרבת פני הקרקע או על ידי הרעדת הקרקע באמצעות משאית.

ונות המרובדות זו מתחת לזו. חלק מגלי סלע השחודרים לתת הקרקע ופוגעים בשכבות ה
הדרושים  הזמן  קיפרידי מכשור מיוחד ונרשמים. -הקרקע נקלטים על לפני הקול מוחזרים 
זרה, ועוצמת הגלים המוחזרים, מכל נקודה בתת את הדרך כלפי מטה ובחלגלים לעשות 

-התתוגיים עומקם, צורותיהם ומאפייניהם של המבנים הגיאולקרקע מספקים אמדן על 
 קרקעיים.  

 
השיטה הסייסמית נמצאת בפיתוח ושכלול מתמידים, הן מבחינת איסוף הנתונים והן   1.4.5

ספר תוואים ישרים  מימדי המבוצע לאורך מ-גמה, מסקר סייסמי דולדו .םודיבמבחינת ע
נה תלת מימדית, פותח סקר  פני השטח, אשר מהמידע המתקבל ממנו נבנית תמו-על

ימן יותר, המאפשר לקבל ישירות את התמונה התלת ינו מהסייסמי תלת מימדי שה
 דשות. וד חביע ותיתן כיום אף לשפר מידע סייסמי ישן בטכנולוגית. נמימדי

  
גילוי הידרוקרבונים באופן ישיר. גילוי הידרוקרבונים מחייב   ית לא מאפשרתהשיטה הסייסמ 1.4.6

של  קיומם המאגר על מנת לאפשר קביעה ביחס לקיומם או אי קידוח אל תוך 
 הידרוקרבונים. 

 
המידע שמתקבל כאמור לעיל, מעובד ומשמש בסיס להכנת מפת מבנה של הפרוספקט.   1.4.7

 ה הראשון.של קידוח האקספלורצי קבע מיקומו האופטימליזו יי פהמ על בסיס
 

 
ל שהסלע יכול לאגור, זהנו ע ולכמותחללים בסלמידה לנפח הי נקבוביות שהינה אמת היד-עלן מאגר מאופייסלע   10

לע המאגר. בהתאם, ככל יכולת הזרימה שלהם בתוך סל הנוזלים והמידה למידת התנועה שנה אמת יהמוליכות שו
 יותר.לטוב סלע המאגר נחשב  -יותר  ות טובהככל שהמולית טובה יותר וכהנקבוביוש

ך ומנ API-ת הוגבוה יותר מספר יחיד טהנפ סגולי שלשמשקלו ה . ככלAPIות ולי של הנפט נמדד ביחידו הסגקלמש  11
 יותר.
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של המבנה הגיאולוגי   בהתבסס על עיבוד המידע שנאסף כאמור לעיל, משורטטת מפה
"(. על בסיס המידע פרוספקט" להלן: טנציאלי )פומאגר  ומתקבלת ההחלטה האם קיים

ם מבנים הראויים  נמצאי לאם לעיתי הכולל נקבע מיקומו של קידוח האקספלורציה הראשון.
 להכין פרוספקט לקדיחה. חה כך שאין כל כדאיותלקדי

 
קידוחי האקספלורציה. מטרתם של קידוחי   השלב השני בחיפוש הידרוקרבונים, הוא שלב 1.4.8

הרכבם ואת תכולת הנוזלים הזורמים בשכבות הימצאותם, את הינה לבדוק  ורציהאקספלה
 כילים הידרוקרבונים.  מ הם האם, גיאולוגיות שהוא חדר דרכם, דהיינו

 
הבדיקה הנהוגה כיום הינה בדיקה רציפה של דגימות ממטחן הסלעים המועלה בעזרת בוץ  1.4.9

ת על סמך בדיקת המטחן למסקנווח אל פני השטח. לעיתים, כאשר לא ניתן להגיע הקיד
ם  יל מסלע המאגר, שמספק מידע מדויק על קיומם או העדרם של הידרוקרבונימוציאים גל

ידים לחור הקידוח באמצעות כבל . בנוסף, לעיתים, מורביות השכבות וחדירותןנקבו לוע
רציף כאשר הם מועלים כלפי מעלה תכונות  מיוחד מכשירים שונים הרושמים באופן

ים באופן מדויק  מאתרונות של הסלעים. אלו הם הלוגים הגיאופיסים. הלוגים ליות שפיסיק
 לאים אותן.ן ותכולת הנוזלים הממביותובנקת את עובי השכבות, את הרכבן, א

 
לתוך גז, הינו עריכת מבחן הפקה. או /השלב האחרון והמכריע בפעילות חיפושי נפט ו 1.4.10

 והמקטעים העשויים להכיל שכבות,מגן האוטמים את ה הקידוח מורדים צינורות
  ח ופתל הידרוקרבונים מסומנים. לאחר מכן, מחוררים את צינורות המגן במקטע הרצוי כדי

לתוך צינורות המגן צינור הפקה דק  זלים לזרום, ומורידיםרים שדרכם יכולים הנומעב
 השטח.  שדרכו יכול הנוזל לזרום אל פני

 
 ר בארות בוחן, כתלות באופי המאגר. נה מספבדרך כלל, לאיתור הידרוקרבונים תידרש 1.4.11

 
כלל  ךדרב  לאחר שאותר המאגר ואומת גודלו עוברים לשלב הפיתוח וההפקה ממנו. 1.4.12

היכולות להגיע למספר עשרות, כתלות פיתוח קראות בארות נדרשות מספר בארות הנ 
כאשר  טבעי ינו, לא מופקים ממנה נפט או גזבכושר ההפקה מהן. באר ננטשת, דהי

הגז עולות על ההכנסות שמקבלים ממכירתם. הבארות  פקה של הנפט או אות הההוצ
ר יורד ניתן  , אולם כאשר לחץ המאגחלתיתהה הןיכולות לנבוע מעצמן, במיוחד בשלב חיי

.  בצורה מלאכותית )למשל בעזרת משאבות מיוחדות( הטבעי ת הנפט או הגז להעלות א
 ניתנת חזקה. לגביהםשטחים בהתאם לחוק הנפט, שלב ההפקה המסחרית נעשה ב

 
קידוחים נעשים בדרך כלל אנכית. בשנים האחרונות התפתחה יכולת לביצוע קידוחים   1.4.13

 ים הבאים: צעים, בין היתר, במקריים. קידוחים אלו מבוואופק יםוינט
 

ות רבות נטויות מאסדת בקדיחה בים הכרוכה בהוצאות גבוהות, ניתן לקדוח באר א.
 כר את הוצאות הקדיחה וההפקה. ניבאופן קידוח אחת, דבר המקטין  

 
ות, יתבשי ידי קדיחת בארות-שדה הנמצא בים, בעומק מים רדוד, ניתן לפיתוח על  ב.

 מבארות ימיות.   ם, ואלה תהיינה זולותנטויות מכוון החוף לי
 

טוש את הקידוח, ניתן לעקוף את במקרה שלא ניתן להתגבר על מכשול טכני ויש לנ ג.
 ה.נטוי יחה קדהמכשול על ידי 

 
ידי קידוח ניסוי -במקרה שרוצים לבדוק מספר שכבות רוויות בהידרוקרבונים על ד.

 ים למספר מטרות. קידוח פרמסאחד ולא לקדוח 
 

רה שבמהלך הקידוח מתברר שיש להטות את הקידוח לכיוון אחר וזאת במק ה.
 ש. במקום לקדוח קידוח חד
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כדי למנוע פריצה מוקדמת של הים ו כאשר קיים מאגר הנמצא במגע ישיר עם מי ו. 
נכיות מבלי שהמאגר ינוצל, ניתן לנסות ולקדוח קידוח המים לתוך הבארות הא

 . קיופא
 
אגר מסיבות שונות כמו הימצאותו קידוח אנכי לכיוון המבמקרה שלא ניתן לבצע  ז.

 וני וכיו"ב.בשמורת טבע, שטח אימונים, שטח עיר
 

  -ל השלבים של תהליך החיפוש, הפיתוח ם את כהשלבים המפורטים לעיל אינם ממצי 1.4.14
הנ"ל בים לשמהק ההפקה של פרויקט מסוים, אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלו

 חר.ים ו/או שלבים בסדר או/או שלבים נוספ
 

הפרויקט וקשה להצביע  בנוסף, פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים, משתנים על פי אופי 1.4.15
צעים כל השלבים האמורים באופן רציף, בסדר  , בו מתבוהפקה על פרויקט חיפוש, פיתוח

   המתואר לעיל, וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים.
 

שר ההבדל העיקרי הוא בטכנולוגיה,  בים דומים ביסודם, כאהפקת נפט וגז ביבשה וש ופוחי 1.4.16
ר  ביצוע, אשר בים הן בדרך כלל גבוהות באופן ניכ בלוחות הזמנים ובעיקר בעלויות ה

קדוח בעומקי מים  גל לביבשה, בין היתר, מאחר שנדרש בים ציוד ייחודי המסו מאשר
יית קידוח בהתאם באמצעות אסדה או אונ שיעשה וליכובלחצים גבוהים )קידוח בים 

 ים המתאימים לקידוח(.לתנא
 

 מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים. בהקשריצוין כי מסחריותם של ממצאי הנפט ו/או גז  1.4.17
מהותיים בין ממצא בים שפיתוחו מחייב תשומות כספיות ושימוש  ים הבדליםיימ, קזה

ים )קידוח בים יכול  מקי מים ובלחצים גבוהבעו ח וקדל בטכנולוגיות ייחודיות המסוגלות
(, לבין  יעשה באמצעות אסדה או אוניית קידוח בהתאם לתנאים המתאימים לקידוחש

ר מיועד לייצוא לשוק הבינלאומי, המחייב  בעי אשממצא ביבשה, וכן בין פיתוח מאגר גז ט
לפיתוח   רשותדנה לולוגיסטיות וטכנולוגיות גדולות לאין שיעור מאות, תשומות כספי

המקומי. פרמטר מרכזי נוסף הינו הביקוש והמחיר   גז טבעי המיועד לשוק  ולהפקה ממאגר
 בשווקי היעד.  

 
קוש ומחירי הגז הטבעי אינם שר הביקושי גדול בפיתוח פרויקט בהיקף משמעותי כא יםקי

  ם ילילכאלי. בנוסף קיימים הבדלים טכנולוגיים, שיווקיים וכתומכים במימון פרוייקט 
לדוגמא, כלכליותו של מאגר גז טבעי   לבין מאגרי גז טבעי.  עותיים בין מאגרי נפטמשמ

ל רקטיבי, וזאת בשל העובדה כי הגז הטבעי, להבדינגזרת מהיכולת לשווקו ליעד אט
(. בנוסף, יצוין כי  Commodityט, אינה סחורה הנמכרת במחירים דומים בכל העולם )מהנפ

שר מאגר, א -כך לדוגמא  ד ממחירי הנפט בעולם,מאו תעשפמומסחריותו של מאגר נפט 
י כאשר מחיר חבית  דולר, עשוי להפוך למסחר Xאינו מסחרי כאשר מחיר חבית נפט הינו 

מאגרי נפט ו/או גז, אשר אינם אור הנ"ל, מובן כי יפך. לדולר ולה X1.5 -ולה להנפט ע
יים בתנאי השוק,  מהות ם יינומסחריים בתנאי שוק מסויימים יכולים להפוך, בקרות שי

 ך.  רים מסחריים וכן להיפלמאג
 

 תיאור עסקי השותפות לפי תחומי פעילות -חלק ג' 
 

 לות של השותפות ל תחום הפעימידע כללי ע 1.5
 ויים החלים בו ת ושינמבנה תחום הפעילו 1.5.1

ה  פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית, הכרוכ
יפושים, לוחות הזמנים ביותר לגבי עלויות החבחוסר וודאות גדולים יות ושמעותיות מועלב

 קם תוך שמירה על כדאיות כלכלית. שלהם, הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפי
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אות תוצ שקעות הניכרות, לעיתים קרובות הקידוחים אינם משיגיםחרף ההכתוצאה מכך, 
לה. פעולות  בדן רוב ההשקעה או כולאו איםמבין או הלשת כחיוביות ואינם מביאים להכנסו

והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות  , פיתוחחיפושים
 Joint Operatingתף )ול משומשותפות בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפע

Agreement  אוJOAעל פיו מתמנה אחד השותפים כמפעיל העסקה המשותפת ,) .
לול בין היתר את בשטח כלשהו, עשוי לכ של נפט ו/או גז טבעי הפקהוה פושך החייהלת

 השלבים הבאים: 
 

יש  רת אזורים בהםלוגיים וגיאופיזיים קיימים לבחיניתוח ראשוני של נתונים גיאו . 1
 וגז. טנציאל לחיפושי נפט פו

  
 (.  leadגיבוש רעיון ראשוני לקידוח ) . 2
 
שויים להכיל מבנים גיאולוגיים הע יתור לא עיםהמסיי ם, מייביצוע סקרים סייס . 3

 וניים )נפט ו/או גז( ועיבוד ופענוח של הנתונים.  הידרוקרב
 
 ורציה.  אקספל הכנת פרוספקטים ראויים לקידוחים הגאולוגיים ובחינת המבני . 4
 
 החלטה על ביצוע קידוח האקספלורציה, וביצוע פעולות הכנה לקראת קידוח.  . 5
 
 ים.  ולקבלת שירותים נלוו וע קידוח האקספלורציהלביצים בלנעם ק תורתקשה . 6
 
 ות.  ביצוע קידוח האקספלורציה כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספ . 7
 
   ביצוע מבחני הפקה )במקרים מסוימים(. . 8
 
ניתוח סופי של תוצאות הקידוח, ובמקרה של תגלית, על בסיס הערכה ראשונית  . 9

צע ניתוח של ו/או הגז הטבעי, מבו הנפטות זרבמות רכל וש של מאפייני המאגר
 לכליים )כולל הערכת שוק( ונתונים פיסקליים ומבוצעת הערכה ראשוניתנתונים כ

קרים סייסמיים נוספים,  צורך סשל מתכונת ועלות הפיתוח. יתכן ויבוצעו לפי ה
ורך צל זאת(, וappraisal wells( וקידוחי הערכה )confirmationקידוחי אימות )

זרבות הנפט ו/או הגז י המאגרים ושל כמות רטובה יותר של מאפיינ ערכהש היבוג
 הטבעי. 

 
 נית כלכלית מפורטת לפרוייקט. גיבוש תכנית פיתוח וכן הכנת תכ . 10

 
 ם התגלית היא מסחרית.תונים וקבלת החלטה האשל הנ ניתוח סופי . 11

 
 .תרימסחביצוע עבודות הפיתוח וההפקה של התגלית ה . 12

 
 לית המסחרית. התג פקתה . 13

 
פורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש וההפקה ים המהשלב 

ו/או שלבים הנ"ל  ר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלביםבפרוייקט מסוים, אש
  נוספים ו/או שלבים בסדר אחר.

 
  הלן:א למובאטי כמסכפן ניתן להציג תהליך חיפושים ופיתוח תאורטי באו 
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 לורציהספימים לבחירת אזורים בעלי פוטנציאל אקים קיניתוח ראשוני של נתונ

 ((Leadלקידוח וני גיבוש רעיון ראש

 וחענ+ עיבוד ופ סקרים סייסמים

 לקידוח אקספלורציה וספקטוש פרגיב

טבעי  זו/או ג אין סימני נפט ע לוגים ובדיקות נוספות(ולל ביצוה )כביצוע קידוח אקספלורצי
 קידוח יבש  –שמעותיים מ

 הפקה )במקרים מסויימים( מבחני

 יםמבחנת של נפט ו/או גז טבעי בתיהפקה משמעו

 תתגלי

 חופענויבוד רך( + עצוימים )לפי הסייסמים משל םיסקר

 ך(הצורות וקידוחי הערכה )לפי ביצוע קידוחי אימ

מאפייני המאגר,  הטבעי, או הגז/ח סופי של הנתונים )לרבות רזרבות הנפט וניתו
 והפקה והערכה כלכלית של הפרויקט(יתוח עלויות פ

 ה על תגלית מסחריתלטהח

 מסחריתת הליגוח של התהפיתשלב 

 מסחריתה פקה מהתגליתשלב הה

או כמויות נפט ים ו/סימנ
 –לא משמעותיים  או גז

 יבשקידוח 

 –מאכזבות תוצאות 
החלטה כי התגלית אינה 

 מסחרית
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סכמה כללית בלבד המובאת לצורך המחשה רעיונית   המוצגת לעיל הינהיודגש כי הסכמה 
אחר, כמו  בסדר  ים המופיעים בה לא ייכללו בתהליך ו/או ייכללובלבד. ייתכן וחלק מהשלב

 כמה כלל.גם יתכן ובפועל יינקטו שלבים שלא פורטו בס
  

צוע קידוח  ת השונות הכרוכות בבילויוהע גותלהתפל ים בועאין אפשרות לקבוע כללים ק
וגז, הואיל וישנם מספר רב של משתנים כגון עומק הקידוח, מבנה תת  לחיפוש נפט

 "ב. הקרקע, סוג הסלע בשכבות בהם עובר הקידוח וכיו
 

לעיתים, במקביל לפעולות המתוארות לעיל, ובמיוחד במקרה של תגלית מסחרית, נמשכות 
 כים.  סמו חיםבשטרציה ופלאקספעולות ה

 
ויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט לקדיחה,  אים מבנים הראלעיתים לא נמצ

מתבררת  ז טבעי ר קודם לכך. כמו כן, לעיתים תגלית נפט ו/או גולפיכך התהליך נעצ
כל לפיתוח והפקה. בנוסף, פרקי הזמן לביצוע כתגלית שאינה מסחרית ועל כן אינה ראויה 

ייקט חיפוש, פיתוח  ט וקשה להצביע על פרום על פי אופי הפרוייקשתני, מביםמהשל דאח
ף בסדר המתואר לעיל וללא שינויים  והפקה בו מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רצי

 יים.  תי צפו ואירועים בל
 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  1.5.2
  1.15.7-ו 1.15.6, 1.5.6סעיף ראה  – ניה ליפורקוב"ב למגבלות חקיקה בארה 1.5.2.1

 להלן.
 

ידי חוק הנפט והתקנות  -חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר על  1.5.2.2
חוק משק הגז לן: " )לה 2002-, התשס"בשהותקנו מכוחו וחוק משק הגז הטבעי

 ."(הטבעי
 

 מגבלות ואילוצים  1.5.2.3
בקבלת  יתר,ן הבי ,תניתומ  וגזפעילות חיפושי נפט כמפורט בהרחבה בדוח זה, 

, בעמידה בדיני איכות  שוניםמגורמים רגולטוריים שונים ים היתרים ואישור 
בהן פועלת השותפות הן  ת ומדינהלאומיות שהסביבה ובהוראות של אמנות בינ

כמו כן, פעילות חיפושי נפט   .כלית ובהעמדת בטחונותגת יכולת כלצן, בהצד לה
תם של ת גיאופיזיות ובזמינובודוי עבלנוח וקדקיני וגז תלויה בזמינותם של קבל

 להלן.  1.15לפרטים ראו סעיף  מים.כלי קידוח מתאי
 

 ופת הדוח תקב שינויים בהיקף הפעילות בתחום 1.5.3
ראו סעיף   Mountain Viewויקט פט בפרזכויות נ שינוי שיעורלפרטים בדבר  (א)

 ( להלן. ג)1.6.2.9
 

ובקשה יה ובדנמרק נגלבא ימיים פטי נלפרטים בדבר אופציות לרכישת זכויות בנכס (ב)
 להלן. 1.6.6-1.6.7גליה ראו סעיפים  ישיון ימי באנלקבלת ר

 
של בשיעור בקליפורניה ארה"ב,  Concordזכויות בפרויקט פות החזיקה בהשות (ג)

37.5%.   
 

החליט דירקטוריון השותף הכללי לאשר את השתתפות השותפות   15.10.2018ביום   
ות נימוקי  בשטח הפרויקט. לפרטים אוד  Concord 26-3 ציה בביצוע קידוח אקספלור

-2018-01)אסמכתא  16.10.2018ת הקידוח ראו דוח מיידי מיום ההחלטה וכן אודו
   .פניהדרך ההאן על  (. המידע המופיע בדוח האמור מובא כ096654

 
( בדבר 2019-01-002529פרסמה השותפות דוח מיידי )אסמכתא  7.1.2019ביום   

בא ופיע בדוח האמור מובפרויקט. המידע המ Concord 26-3ידוח קע יצוהתחלת ב
 כאן על דרך ההפניה. 
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( בו  2019-01-006366סמכתא ידי )אפרסמה השותפות דוח מי  16.1.2019ביום   

  4,350 לת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומק ידי מפעי ר לה עלסמנהיא מודיעה כי 
נתגלו סימני  כי ולהדוח עיהקאי מטר( וכי מניתוח ממצ 1,326-כ -רגל )כ

לאור האמור,   .הפקה מבחני ביצוע המשך אשר לא הצדיקו ם )נפט( הידרוקרבוני
לפיכך החליטו השותפים בפרויקט   (.Plug & Abandonנטש )נאטם ונהקידוח 

 הפרויקט. הפעילות בשטח פסיק את לה
 

 שינויים טכנולוגיים מהותיים  1.5.4
וההפקה של נפט וגז טבעי   שיםיפוום הח חבתות נכון למועד הדוח ניתן לבצע פעילוי

מבעבר, וזאת בזכות שינויים טכנולוגיים שחלו בתחום בשנים  בתנאים קשים יותר
בעלויות נמוכות  ו לקיימםע עבודות הקידוח וההפקה ואפשרהאחרונות אשר ייעלו את ביצו

פשי  חמ שותשינויים אלה שיפרו את איכות הנתונים העומדים לר יותר ובפחות סיכונים.
  בנוסף גרי נפט וגז פוטנציאליים מתקדם יותר של מאומאפשרים זיהוי  הטבעי גזוה נפטה

השיווק של הגז הטבעי, כגון:  שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה ו בשנים האחרונות חלו
( ולדלק נוזלי CNG(, לגז טבעי דחוס )LNGהפיכת גז טבעי לגז טבעי נוזלי ) ת לגיוכנולוט
(GTLעשוי ,) טבעי.יותר של גז  במסחר יעיליםע וינוע בשיילסות       
 

 י ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמ 1.5.5
 חום הפעילות: להלן גורמי ההצלחה הקריטיים בת

 
התקיימותם של תנאים  בתחום חיפושי הנפט הוא הקריטי  גורם ההצלחה א.

 ז.גיאולוגיים, המאפשרים הימצאותם של נפט או ג
 

חים בהם קיים פוטנציאל או הצטרפות( בשט ה זכויות לחיפושים )רכישהקבלר ואיתו .ב
 לתגלית מסחרית.   

 
 יכולות גיוס משאבים כספיים ניכרים.  .ג
 

ת  תחום לצורך ביצוע קידוחים ו/או תוכניופועלים בחבירה לגופים עתירי ניסיון ה .ד
ות בעלתפות תהש, ופיתוח מורכבים, הסתייעות בידע המקצועי שברשותם

 ההשקעות.  
 

 והפיתוח. רציה לות האקספלוהצלחת פעי .ה
 
וד  ותהליכי עיב D3שימוש בציוד ובטכנולוגיות מתקדמות )כגון סקרים סייסמיים  . ו

צורך אבחון טיב כנת פרוספקטים לקדיחה, לאיתור והים( וזאת לצורך מידע מתקדמ
גיבוש  ורךולצמאגר הע בסלסלע המאגר, תכונות המאגר ותכולת הנפט או הגז ש

 תכנית פיתוח. 
 
בכמויות   םגז טבעי, התקשרות בהסכמים למכירתפט ונבמקרה של מציאת  .ז

 ובתנאים מסחריים שיצדיקו את הפיתוח. 
 

טי  ת, טכנית, פיננסית ומסחרית לנהל פרויקלת הנדסיקיומו של ידע, ניסיון ויכו  ח.
, לרבות ייםתומעמשים יספם כגז טבעי בהיקפי נפט וקידוחים וכן פיתוח מאגרי 

 ה.הקמת תשתיות הפק
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 ה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהםמחסומי הכניס 1.5.6
 בקליפורניה, ארה"ב

בו, היכרות השחקנים הפעילים ל השוק, היכרות שהעיקריים הם הכניסה  מחסומי .א
ת א יםשללהרך הצו של הגיאולוגיה המקומית ויכולת להשתלב במיזמים משותפים

וההפקה מאת הרשויות וגופי   ת הקידוח, הפיתוח רים לביצוע פעולוקבלת כל ההית
 . הרגולציה השונים

 
רוב וגז בחלקת קרקע מסוימת, הן ל בארה"ב, זכויות חיפוש, הפקת ומכירת נפט

אף שמדובר בגורמים מקומיים, גם -ת פרטית, תאגידית או שבטית. עלובבעל
ות נפט וגז זיק בזכויות בפני הקרקע, ובזכויהחי לועשלי הממשל המדינתי או הפדר

 קעיות , באותן קרקעות המצויות בבעלות של המנויים לעיל. תת קר
 

פני הקשורות לזכויות  ןזכויות של פיתוח נפט וגז לביבמסגרת הסכם, ניתן לפצל בין 
  יותהקרקע, כאשר התוצאה היא נכס מפוצל, בו קיימות זכויות פני קרקע לחוד וזכו 

ה מהזכות להפקת נפט ניתנת להפרד )בתת הקרקע( לחוד. הזכות להפיק גזט ופנ
ימים,  מנת להפריד אופקים מפיקים מסו-גז, וכן ניתן לעשות פיצולים נוספים, על

ידי  -עלאל הפקה, אחרים. ניתן לעשות הפרדה זו י פוטנצימאופקים מפיקים, או בעל
 ורים המפיקים.  אזל השי ציפ דרת עומקים שונים, או באמצעות זיהוי ספהג

 
י הקרקע, זכויות נפט וגז הן בנות קניה, מכירה פנזכויות בעלות בלאחר שהופרדו מ

קעי של קר-ת, כולל קליפורניה, נכס תתאו העברה, כמו כל נכס אחר. ברוב המדינו
ל נכס זה נחשב בעל הזכות כלומר בע פט ו/או גז נחשב כנכס הדומיננטי יותר,נ

הקרקע. כתוצאה שמחזיק בזכויות הבעלות על פני  מיס לחביפה הקניינית העדי
ך, ובכפוף לכל מגבלה חוזית, הבעלים של זכויות הנפט והגז נחשב להיות מי מכ

נחוץ לו, באופן סביר, על הקרקע ש ות לתפוס את כל אותו חלק בפנישיש לו את הזכ
 יה ולצגלרוף יפוש, הקדיחה וההפקה של הנפט והגז )בכפפעולות החמנת לבצע את 

רות בתוך גבולות ערים וחוקים  גבלות על הצבת באמדינתית ולעתים מקומית, כגון מ
 ם(.  הקובעים מרחקים מינימליים לבארות מבתי מגורים או בנייני

 
בעלות נות משפטיות מתנגשות, החלות על י דוקטריבתוך ארה"ב, יש לרוב שת

 ות הקורלטיביות. ויהזכ נתטריפרטית של נפט וגז שהופקו. א. כלל התפיסה; ב. דוק
 

פיו בקליפורניה, מפיק נפט רשאי להפיק ולשמור   ם עלפיסה, שפועליפי כלל הת-על
. רקע שהוא הבעלים או החוכר שלהלעצמו כל נפט וגז שהופק מבאר שנקדחה בק

גז נקבעת רק לאחר  על נפט אומשפט בהן נשמעים לכלל התפיסה, בעלות  בשיטות
ם בקרקע פני הקרקע, כך שנפט או גז שמקורב בהם קההחזשהופקו והגיעו לכדי 

ידי כוחות גיאולוגיים או ניקוז,  -לחלו ועברו לקרקע של מפיק הנפט, עלשכנה, שח
חזקה בהם בפני  ם לכדי הי של מי שהפיק אותם והביא אותיהפכו לנכס הבלעד

 הקרקע.
 

  נועמל מנת-בניגוד לכך, חוק הזכויות הקורלטיביות מגביל את כלל התפיסה, על
-ז שעשויים להיות מופקים עלהבעלים של נפט וגזבוז ולהגן על זכויותיהם של כל ב

למספר המינימלי  ידי באר יחידה, בכך שהוא מגביל את מספר הבארות באזור נתון
בעלים של האספקה המשותף, כלומר, את המאגר. כל  את מקור שמסוגל להכיל

שאושרו, לקידוח באותו   ותבאר תןמאוזכויות נפט או גז לוקח חלק מדיד בהפקה 
 תף.מאגר משו

 
יאה משמעותיים מתחום הפעילות למעט נטישת בארות בהתאם אין חסמי יצ
 לטורים השונים. ולהנחיות הרג
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 בישראל
בלת הינם הצורך חום הפעילות של השותפות המוגים בתמחסומי הכניסה העיקרי .ב

נפט וגז טבעי מאת של  הקהפח ובקבלת היתרים ורישיונות לביצוע חיפושים, פיתו 
ת לקבל נקבעו, עמידה בהנחיות ובקריטריונים שכות של המדינההרשויות המוסמ

ט  תפות בנכסי נפט בהתאם לחוק הנפ, שיעבוד והעברה של זכויות השתזכויות נפט
איתנות פיננסית של המבקש ויכולת טכנית של המפעיל לצורך  הוכחת  בותלר

יצוע  סיכון גבוהה יחסית, הדרושות לב רמתבו ותיכרקבלתם וכן השקעות כספיות נ
 נפט. פעילות ה

 
לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות למעט חובת פירוק מתקני  .ג

רות והקידוחים בהתאם ת הבאלפני נטישת שטחי נכסי הנפט, סתימהפקה 
ת והחזרת פני השטח לקדמותם, בהתאם להנחיות הרשויות לשמירהדין להוראות 

 יבה.הסב תויכא
  

השותפות המוגבלת,  ולהסכם ותיהוהנחי הבורסה לתקנון  השותפות כפופה .ד
כאמור בהסכם  זגו חיפושי נפט  שאינן מביצוע פעולות השותפות המגבילים את

בורסה, במקרים  י תקנון הבורסה, רשאי דירקטוריון הפ-על השותפות. כמו כן,
  1.21.17ה סעיף )רא תותפבשומסוימים, להשעות את המסחר בניירות הערך 

 להלן(.
 

 הפעילותתחום  למוצרי  תחליפים 1.5.7
גז טבעי ונפט משמשים כחומרי בעירה ונמכרים ללקוחות תעשייתיים ופרטיים. ישנם 

גרעינית,  הט, ותחליפים לנפט וגז כגון פחם, אנרגי ט ונפתחליפים לגז טבעי כגון סולר, מזו
וכדומה. לכל אחד  Bio-Fuel, רוח ,תריסולפצלי שמן, אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה 

יתרונות וחסרונות והוא כפוף לתנודתיות מחירים. המעבר משימוש  ומרים האמורים מהח
ות. יתרונותיו  גדול נרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעותבסוג אנרגיה אחד לסוג א

  ן פאוך בדלקים נוזליים הם ניצולת גבוהה וזיהום נמוומת פחם והעיקריים של גז טבעי לע
ביחס   ת של גז טבעי במחיר אטרקטיביויות משמעותיוי, וכן זמינות פוטנציאלית של כמיחס

 .  למוצרי נפט אחרים 
 

 מבנה התחרות בתחום 1.5.8
  

 בארה"ב 
ומחירי   ויים ברמות ההיצע והביקושמשינ תעשיית הנפט והגז העולמית מושפעת .א

יעים  המשפ םיותישמעהנפט הגולמי מאופיינים בתנודתיות רבה. שלושה גורמים מ
 OPECספקה של נפט ממדינות אופ"ק )( היקף הא1: )על מחירי הנפט הגולמי הינם

– Organization of the Petroleum Exporting Countries( ;)2 היקף האספקה )
 ש העולמית לנפט גולמי. ( רמת הביקו3)-שאינן חברות באופ"ק וינות של נפט ממד

 
  היוותה צריכת הנפט 2017שר בשנת כא ,םלובע ולהארה"ב הינה צרכנית הנפט הגד .ב

 12מכלל צריכת הנפט העולמית באותה שנה. .%220-שלה כ
 
כה ארה"ב בשנים האחרונות לאור הגידול בהפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב, הפ .ג

ט וגז טבעי )כלומר, ארה"ב מייצאת יותר נפט וגז מאשר היא ו" של נפת "נטליצואני
 מייבאת(.

 

 
12 triescoun-ngconsumi-oil-gestbig-worlds-18/11/13/the.biz/20dceoworl//https: 
 

https://ceoworld.biz/2018/11/13/the-worlds-biggest-oil-consuming-countries
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 רוב הנפט והגזל, בו "ב הינו שוק מפותח ומשוכלרהבא יעהטבגז שוק הנפט וה .ד
המופק נמכר לשוק המקומי המסוגל לקלוט את כל הכמויות המופקות. הגידול בהיצע  

פיק ניתן למצוא קונים, שכן וך מסקוש משפיע על המחיר, אך במחיר נמביחס לבי
 אין ןהבות עונמאפשרת את קיומו של שוק של מסחר משני, בת אחסון הקיימת יכול

 קות. די צרכני קצה לכל הכמויות המופ
 
קיימת מגמה של גידול ביצור אנרגיה ממקורות מתחדשים )בעיקר ייצור   עם זאת, .ה

, גז ופחם. כך, בנפט ית, רוח ומפלי מים( המחליף שימושחשמל מאנרגיה סולאר
רה"ב להגברת השימוש במקורות אנרגיה  מאמצים באבשנים האחרונות נעשים 

אופן משמעותי  ינם משפיעים בים, אך נכון להיום מקורות אלה אמזה תוחופ יים חליפ
 על שוק הנפט והגז הטבעי. 

 
כיונות מהמדינה, ירכישת הזהתחרות בתחום הפעילות בארה"ב הינה בעיקר על  .ו

( עולמית Commodityהינו סחורה ) אלי או מגורמים פרטיים. הנפטהפדר מהממשל
שב עולמיות. גז טבעי נח-וביקוש כללצע יה תודותנ ידי-אשר מחיריה מוכתבים על

ה"ב )חוזים עתידיים על גז טבעי נסחרים בבורסת הסחורות בניו יורק  לסחורה באר
(NYMEXב ,)-U.S. Future Exchange (USFEוב )-Multi Commodity 

Exchange (MCX לכן, התחרות עם חברות מפיקות נפט ו/או גז אחרות אינה .)
 ה. ת, ככל שתהיינל מכירות נפט ו/או גז של השותפוי עתו המפן באוצפויה להשפיע 

 
 בישראל 

נפט וגז   והפקה של פועלים מזה שנים מספר גופים עיקריים בתחום חיפושבישראל  .א
חברות נפט בינלאומיות וכן   מספרובשנים האחרונות הצטרפו לתחום גם  טבעי

וגז  נפט  לשקה ההפהגופים העוסקים בתחום החיפושים ו .נסיים משקיעים פינ
בשני  . התחרות בתחום היאשותפותאלים של הבישראל, הינם מתחרים פוטנצי

, ושנית,  מישורים עיקריים: ראשית, תחרות על השגת הרישיונות לביצוע החיפושים
 . תחרות במכירת הגז הטבעי ו/או הנפט, ככל שיימצא

 
 תרנ ת צצעות גז טבעי שלא באמוהעלות הגבוהה בהובלככלל, עקב המורכבות  .ב

אשר מחייבת עתודות גז טבעי בהיקף  LNG  מתקןכה )כגון באמצעות הקמת הול
משמעותי והשקעות כספיות ניכרות(, השוק הטבעי לאספקת גז טבעי הינו השוק 

להוביל את  במדינה שבה נתגלה מאגר הגז הטבעי ובמדינות שכנות אליהן אפשר
 י בצינור.  הגז הטבע

 
 Nobleם כיום שותפי חזקת תמר: ליועפ ,ראלבישבשיווק בפועל של גז טבעי  .ג

Energy Mediterranean Ltd.  "(נובל)" , "( דלק דלק קידוחים שותפות מוגבלת
 , שותפות מוגבלת2נגב -קושראמדור חיפושי גז, שותפות מוגבלת וי "(, םקידוחי

(  1992רציו חיפושי נפט )ו קידוחים דלק , בלנווכן שותפי חזקות לוויתן:  "(ישראמקו)" 
 ."(שותפות רציווגבלת )להלן: " מ ותתפשו –

 
שהינה,  "Energean Oil & Gas PLC  "(Energean,)חברת הודיעה  2018במרץ 

החלטת השקעה  , עללמיטב ידיעת השותפות, בעלת השליטה בחברת אנרג'יאן
 ( FPSOהפקה ימית ) תאונייסופית לפיתוח מאגרי כריש ותנין באמצעות 

 
ל מושנה  15 -לפני למעלה מ"( גילתה BG: " להלן) British Gasידוע קבוצת ככל ה

בעתיד חופי עזה מאגרי גז טבעי בהיקף דומה לממצאים של ים תטיס, ויתכן כי 
 למשק הישראלי.ח וישווק ר זה יפותמאג

 
נכסי נפט ב בעלי זכויותהמתחרים העיקריים הינם  -בתחום הפקה ושיווק הגז 

אל )"תמר", "דלית", פי ישרל חות מונורואחה םישנב ות מסחריותהוכרזו תגלי םהשב
 ."כריש"( -", "תנין" וןלווית" משון","ש
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, נמצאים ספקי גז טבעי בנוסף, ובכל הקשור לצריכת גז על יד חברת החשמל .ד
דלק חלופי לייצור חשמל(, ורמת הצריכה ומחיר הגז  בתחרות עם הפחם )המהווה

ם  הזאת, עשויי עת ם ביוכהנמ ם פחה מחיריהפחם.  עשויים להיות מושפעים ממחיר
כמו כן,   ידי חברת החשמל.-היקף צריכת הגז הטבעי עללי על להשפיע באופן שלי

שק הישראלי באמצעות מתקן קבלת גט"ן של גט"ן למהחל יבוא  2013בחודש ינואר 
"(. המתקן מאפשר אספקה של גז למשק הישראלי לטווח  המתקןבחדרה )להלן: " 

חברת החשמל אסטרטגיות בכלל ול רותית יאלהישר שקלמ, וכן מייצר זמן קצר
בנוסף לכך, האפשרות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, כגון אנרגית רוח   בפרט.

שמש, אשר מהוות מקור נקי לייצור חשמל, עשויות אף הן להוות תחרות  או אנרגית
 לגז הטבעי.

 
ות תפ שוה לע תי יע באופן מהואינה צפויה להשפנפט  התחרות עם חברות מפיקות .ה

בקלות  ,ל ניתןף יבוא הנפט לישראלאור היק( כיוון שו תפיק ותמכור נפטזככל ש)
הנפט הוא יף ייבוא. כמו כן, יחסית, לשווק כמויות גדולות לשוק המקומי כתחל

"commodity",בשווקים הבינלאומיים וניתן אשר מחירו נקבע  , קל יחסית לשינוע
 . במחירים אלו מיואלנהביוק לתי מוגבל בשלמכירה בהיקף כמעט ב

 
קיימת אפשרות יתן, ולושדה תמר וב שדהשמעותיים באבי גז מגילויים של משור לא .ו

הגז לגט"ן והינו   בהנזלתשיהא בצנרת או  סבירמור, יצוא כא .יצוא גז טבעי מישראלל
 כפוף להסדרי רגולציה מתאימים. 

 
 שינויים במערך חומרי הגלם והספקים  1.5.9

שר המפעיל מתקממונה מפעיל לפרויקט. עלת זכויות בת פוהשותבו ח" בכל "פרויקט קידו
ם מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט קידוח. עלייה במחירי הנפט הגולמי  קבלני עם

רת בעלויות  בעולם גורמת לעלייה בביקוש לספקי שירותים, דבר שגורם לעלייה ניכ
גלם   להיפך. חומרו, רשהנד יודוהצהפרויקט וחומרי הגלם ולירידה בזמינות הקבלנים 

נרת, וההפקה הוא מתכת אשר מיועדת לבניית הצושים מתקני החיפמהותי בפעילות וב
 חים ולמבני הפלטפורמה.  למקד

 
לטווח   ת לקושי בתכנוןוגורמתחזיות סותרות לגבי התפתחות מחיר הנפט בשנים הבאות, 

 גמישות מירבית.ומצריכות ארוך 
 

 .  שלה וותיקהבארה"ב הינה תעשייה ב ירת נפט וגזכומת הובלק, יקותעשיית חיפושי, ז   
 

בקליפורניה קיימת היסטוריית רבת שנים בתחום וקיימות חברות רבות בעלות ניסיון, יידע    
 שדה הנפט.  וזמינות לביצוע קידוחים כדוגמת הקידוחים הצפויים להתבצע בשטח

 
ל ובקליפורניה  בארה"ב בכל תמואית מתברול חקיימת זמינות גבוהה, יידע ניסיון ומגוון ש  

   ינו מהווה מגבלה.זה א לפיכך נושאבפרט, ו
 

 נכסי הנפט של השותפות המוגבלת 1.6
 "שמשון"  חזקת 1.6.1

-" ושוןרישיון שמ/ "שמשון" )להלן: " 332שיון י, הגישו השותפים בר23.12.2014ביום 
 יקראשת זקה", בהתאמה( בקשה לממונה להמרת רישיון שמשון בחשותפי שמשון" 
וק  לח 26ם להוראות סעיף התאי בממונה כהודיע ה 11.6.2015משון". ביום ת שקחז" 

הנפט בכוונתו להעניק לשותפי שמשון שטר חזקה וכי טיוטת שטר חזקה תועבר על ידו  
-2015-01 )אסמכתא 11.6.2015 מיידי מיום דוח  אולשותפי שמשון )לפרטים נוספים ר

ו הדוח נרשמההפניה(. נכון למועד רך דל ע בא כאןומו ב מופיעהמידע ה ( אשר045969
/   I/18 תחזק בחוק הנפט( כבעלי הזכויות בט )כמשמעותו בפנקס הנפ שוןשמ שותפי

ם התקבל שטר , שבשטחה מצוי מאגר שמשון. נכון למועד אישור דוח זה, טר" שמשון" 
 .החזקה
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ת  תלם סייסמייניתוח ומיפוי של נתונים  ת שמשוןבוצע בשטח חזק 2019במהלך שנת 
מק רב, מתחת למטרות שנבדקו בעבר, אשר בעקבותיו התגלה ומופה בעומק  ימדיים בעומ

"(. למיטב ידיעת השותפות קיומו של פרוספקט דקררב מבנה מסוג קמר )להלן: " 
בהתאם  היה ידוע קודם ואף לא מוכר מבנה כדוגמתו בכל אגן הלוונט. פרוספקט דקר לא

הישראלי גולש מעבר  פקט דקר הנמצא בצדרוספ של, חלקו למיפוי הנתונים הסייסמיים 
שמשון   שותפי . בהתאם, הגישוגבולות החזקהב שינוי נדרשלתחומי חזקת שמשון ולפיכך 

להלן: ) העבודה תוכנית ן ועדכלו קההחז  גבולות לשינויבקשה לממונה על ענייני הנפט 
 "(.הבקשה לשינוי גבולות" 
 

 ה והמליצה בבקשייני הנפט דנה נעל תציעמיה המועצה יהודיע הממונה כ 6.2.2020ביום 
בהתאם להמלצת גורמי   הלאשר את שינוי הגבולות בחזק"( השר" להלן:)יה נרגלשר הא

 .להוראות כל דין כפופההממונה ציין כי ההמלצה . הנפט לחוק 49 המקצוע ולפי סעיף
 

,  הקיף לחזסולהנתבקש לפתוח את השטח אותו המליצה המועצה כן ציין הממונה כי 
 .טלחוק הנפ 5התאם לסעיף נפט, ב ישופלחי

 
ולאחר  לחוק הנפט 49בתוקף סמכותו לפי סעיף כי  הודיע השר 18.3.2020ביום 

הוא מאשר הוספת שטחים לחזקה יחד עם  , ענייני הנפטת להמייעצ צהעעם המו התייעצות
ת קה אהחזתכלול כאמור שטחים , כך שלאחר שינוי החזקהם אחרים של ההחזרת שטחי

 ."(אישור השר" להלן: ) להלן  1.6.1.2המופיעה בסעיף ר במפה אוהמתטח הש
 

 :נקבע כיהשר באישור 
 
כמפורט במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה הוא מותנה  . 1

)נכון למועד הדוח  23.3.2020עד ליום להלן, אשר תימסר  1.6.1.5בסעיף 
 .מסרה(ההתחייבות האמורה נחתמה ונ

 
של יתוח משותף אשר תאפשר פ"( התגלית החדשה)" ת בקידוח כר תגליהיה ותו . 2

-מסמך תמהיל ים, יגישו השותפים בחזקה התגלית החדשהו 1-תגליות שמשון
. הממונה החדשהמחודשיים מיום ההכרה בתגלית (, לא יאוחר " התמהיל"יבשה )

וח  כנית פיתות ף, תוגש יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה. בנוס
י הממונה, ולא שייקבע על ידאלית לפיתוח משותף כאמור, בפרק זמן קונספטו
 .החדשהרה בתגלית חודשים מיום ההכ 8-יאוחר מ

 
בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה,  מדו בתנאים,ככל שבעלי החזקה לא יע . 3

לי ע בומיידי, בלוחות הזמנים שנקבעו, מכל סיבה שהיא, תפקע החזקה באופן 
   בשום טענה או תביעה בקשר לכך. לא יישמעו החזקה

 
ל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה, כפי שיימסר זקה יעמדו בכבעלי הח . 4

 לבעלי החזקה, בהקדם האפשרי. 
 
וע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, לרבות יד .  5

ח החזקה סמוך  שט סופית, וכים נקבעו רט החזקה, באיזורים הרלוונטיים לשטח
ן כי לעובדה זו תהיה א ידוע כיום. לפיכך, יתככליים כפי שהותחום המים הכללקצה 

  ולי החזקה לא יישמעהשפעה על המשך הפעילות העתידית בשטח החזקה, וכי בע
ת גרוע מכלליות האמור, היה ובתקופבכל טענה או תביעה בקשר לכך. מבלי ל

לעיל, לא יינתן  טח החזקה בקשר עם האמורים משח או שטחטש ייגרעו החזקה
 החזקה.יצוי כלשהו לבעלי פ
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ת בהתאם לחוות דעת מקצועית וגיאולוגית שהובאה בפני השר, התוספהשר ציין כי 
שחלקו של המאגר בצד הישראלי יהיה כולו בשטח תביא לכך קה זחלשטח ה המבוקשת

  קבות תוספת השטח יבוצעו סקרים עבכיום.  םי ילוגי הקזאת בהתאם למידע הגיאו ,החזקה
 ם מיטביים, על בסיס המידע הגיאולוגי הקיים. בתנאי בתוכנית העבודה,וקידוח כמפורט 

 
 הצגת נכס הנפט 1.6.1.1

 
 פרטים כלליים אודות נכס הנפט 

 " שמשון"  I/18 :הנפט נכס םש

 ק"מ מערבית לחופי אשקלון  92 -נכס ימי כ :מיקום

   "ר קמ 250 -כ :שטח

 :הנפט נכס גוס
 חזקה 

 הפקהחיפוש ו –ט הנפפי חוק -ותרות עלפעולות מ 

 14.6.2015 :ס הנפטכנ לש מקורי  הענקה תאריך

 13.6.2045 :נכס הנפט של  מקורי פקיעה ךתארי

 הארכה  על הוחלט שבהם  תאריכים
 :נכס הנפט של

- 

 13.6.2045 :נכס הנפט לפקיעת נוכחי  תאריך

ת  נוספ ת אפשרו קיימת האם ציון
 :נכס נפטפת  תקו להארכת

 שנה נוספות.   20ל עד ה ש ארכשרות לה שנה עם אפ  30 פה שללתקו ניתנת   זקהם לחוק הנפט, ח תאבה

   13"(PSH( )להלן: " Petroleum Services Holdings AS AGR)לשעבר  Petroleum Services Holding AS :המפעיל שם ציון

הישירים בנכס   השותפים שמות ציון
נפט, וכן,  שיר בנכס ההיוחלקם הנפט 
, שמות  לליב ידיעת השותף הכלמיט
 :מוריםתפים האהשליטה בשו בעלי

ת בעקיפין  למיטב ידיעת השותף הכללי, השותף הכללי בישראמקו הינה חברה פרטית הנשלט –( 50%ו )אמק ישר 
 על ידי חיים צוף.  

ה  השותף היננפטא  תף הכללי, והשידיעת למיטב  – 14( 0%2"( )נפטא )להלן: " נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
 חיים צוף; על ידי  עקיפין טת בשל נ הציבורית חברה 

למיטב   –( 10%) "( )בעלת השליטה בשותף הכללי בישראמקו( חנ"לפט לישראל בע"מ )להלן: "נ ת החבר "ל נח
 חיים צוף; על ידי  חנ"ל הינה חברה פרטית הנשלטת בעקיפיןידיעת השותף הכללי 

ationrpoas CorATP Oil and G לה( :לן "ATP Corp )"15 (5% )בפירוק( ) 
PSH (5% ) 

 בנכס בנפט ות ותפה של השליים אודות חלקם כלפרטי

 ציון -החזקה בנכס נפט שנרכש   עבור
 תאריך הרכישה: 

   11.4.2012  -ברישיון שמשון  תאריך רכישת הזכויות 

תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס  
 הנפט:

 . בחזקת שמשוןות מהזכוי  10% -ישיר במחזיקה באופן  שותפות ה

קי  למחזי משויךל הבפועציון החלק 
ת  תפושל השו ויות ההוניותהזכ

 הכנסות מנכס הנפט: ב

 7.755%-7.255% -ט חלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפ
 

 7.755%-7.255% -חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות 
 

 0%  –תמלוגים  ת בלכות לקחלק אפקטיבי בז

  הזכויותל מחזיקי סך חלקם ש
ה  ותפות בהשקעוניות של השהה

במהלך חמש  פט  הנ ת בנכסרבהמצט
)בין אם  השנים שקדמו ליום הדיווח 

הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות  
 (:הכספיים

 (. 31.12.2019)נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום  אלפי דולר  499

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Familye Aker hT, בשליטת האשר התאגדה בנורווגי תפרטינה חברה הי PSHי, השותף הכלל למיטב ידיעת  13

 מנורווגיה. 
( ונפטא 10%חנ"ל ים המלח )שעבר לבנאמנות עבור מחזיקי היחידות של השותפויות המוגבלות  ההחזקה הינה  14

 . ישראמקו(, שמוזגו עם ולתוך 10%חיפושים )
כי  צוין,י ., ארה"בססחרת בנאסד"ק ורשומה בטקתה חברה ציבורית הנסהי ATP Corpעת השותף הכללי, טב ידילמי  15

 ארה"ב.( בChapter 7בהליכי פירוק ) ATP Corpנכון למועד אישור הדוח, נמצאת כללי יעת השותף המיטב ידל
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 הנפט סכנמפת  1.6.1.2
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   הותיתעבר מלות יפע 1.6.1.3

סר שנמל מידע בהתבסס ע ב ידיעת השותף הכללי,טימלהלן טבלה הכוללת, ל  
תיאור  אמקו ומידע המפורסם באתר האינטרנט של הבורסה,על ידי ישר

 בהסכםהשותפות שמשון טרם התקשרות  רישיוןבוצעו בשטח פעולות עבר ש
                                  .לרכישת זכויות ברישיון שמשון

 
זהות מבצע 

 הפעולה
תקופה בה 

 לה בוצעהועפה
תיאור תמציתי של 

 לההפעו
ציתי של תוצאות מר תתיאו

 הפעולה

השותפים 
 ברישיון

2008 

במהלך שנה זו הוגשה 
תכנית  בקשה לשינוי

 העבודה ברישיון.
למעט האמור לעיל, 

במהלך שנה זו לא בוצעה 
 שיון.פעילות בשטח הרי

מונה שור המבלת איק רחלא
 תכנית העבודה ברישיון שונתה

 תמפעיל
 רישיוןה

2009 
בוד חתימה על הסכם לעי

 ומר סייסמיל חש שמחד

מפעילת הרישיון התקשרה עם 
חברה לעיבוד נתונים מחו"ל לשם 

יבוד חוזר של קווים ביצוע ע
סייסמיים תלת מיימדיים, המכסים 

את עיקר שטח הרישיון. תהליך 
ינואר  ם בחודשייתעיבוד הסה

בסס על תוצאות ובהת 2010
לת הרישיון יעפהעיבוד, פעלה מ

לקדיחה לגיבוש פרוספקט/ים 
 רישיון.ח הבשט

השותפים 
 ברישיון

2010 
הגשת פרוספקט לקדיחה 

 בשטח הרישיון

ות דעת של חברת בהתאם לחו
ייעוץ מארה"ב אליה הועברו 

תוצאות העיבוד החוזר של הקווים 
ש יל, גובעל ים כאמורהסייסמי

 לממונה. שהועבר פרוספקט

השותפים 
 ברישיון

 הצגת הסכם קידוח 2011

ם תפיהשואישרו  1.3.2011ביום 
יצועו של קידוח ברישיון את ב

", וכן התקשרות בהסכם 1-"שמשון
 לביצוע הקידוחעם קבלן קידוח 

 
 הדוח עמידת בתנאי תוכנית העבודה נכון למועד  1.6.1.4

 .בחזקהתנאי תוכנית העבודה ם במדיעו קהחזותפים בשההדוח נכון למועד   
 

  בחזקת שמשון מתוכננת לועבפ תוכנית עבודה 1.6.1.5
  שמשון בפועל ברישיון להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו   

, בציון התקציב המשוער  בחזקת שמשוןו פקיעתו ועדועד למ 1.1.2016מיום 
של השותפות  ניות וההת זכויוי הלביצוע כל פעולה וחלקם בפועל של מחזיק

 ב זה. קציבת
 

ו בפועל וצעשב פעולות תיאור תמציתי של תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה  לתקופה /

עולות שאושרו על המתוכננת )תוך אבחנה בין פ
 לפעולות שטרם אושרו( ידי השותפים

 כולל תקציב
משוער 

לפעולה 
ברמת נכס 

הנפט )אלפי  
 דולר(

ם פותהיקף השתת
קי של מחזי עלבפו

ות וניות הההזכוי
שותפות השל 

בתקציב )אלפי 
 לר(דו

 ואילך 2016
נכון למועד אישור דוח זה, טרם התקבל שטר 

נקבעה תכנית לא  18.3.2020עד ליום ו החזקה
 .עבודה

- - 

2019 
 פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותביצוע 

ם , במסגרתן אותרו פרוספקטיהשותפים בחזקה
 עבודות בדיקה והערכה תנעשום יהגבספים לנו

187 21 

2020 
 תוכנית עבודה חדשה המתייחס לפרוספקט דקר:

 
חסת תכנית העבודה החדשה המתיי

 18.3.2020לפרויקט דקר התקבלה ביום 
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ו בפועל וצעשב פעולות תיאור תמציתי של תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה  לתקופה /

עולות שאושרו על המתוכננת )תוך אבחנה בין פ
 לפעולות שטרם אושרו( ידי השותפים

 כולל תקציב
משוער 

לפעולה 
ברמת נכס 

הנפט )אלפי  
 דולר(

ם פותהיקף השתת
קי של מחזי עלבפו

ות וניות הההזכוי
שותפות השל 

בתקציב )אלפי 
 לר(דו

ממדי חדש, שיכסה את  סייסמי תלתביצוע סקר 
שטח החזקה החדש אשר אין לגביו סייסמיקה 

 .30.9.2020עד ליום  - קיימת
 

 .ציב בגינהתקערך נ רםוט
 

2021 

קשירה עיבוד הנתונים הסיסמיים של הסקר האמור, 
לסקר הקודם, והעברת כל תוצרי העיבוד, החומרים 

 30.6.2021עד ליום  - והדוחות הנלווים לממונה

נוח משולב של כל הנתונים הגיאופיסים החדשים עפ
ת, ניתוח ווהקיימים, הכנת מפות עומק מעודכנ

ביעת מיקום קידוח עדכני, קיאולוגי וגיאופיסי ג
עד ליום   - והגשת פרוספקט גיאולוגי לביצוע קידוח

30.9.2021. 

 - PRMSהגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישות 
 31.12.2021 עד ליום

2022 

עד  - הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה
 30.6.2022ליום 

 ט,לחוק הנפ 76הגשת בקשה בהתאם לסעיף 
זכויות כך שיוכנס מפעיל, כנדרש בתקנות ת העברל

ו בים(, עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתהנפט )
וקבלת אישור הממונה עד ליום  2016-תשע"ז 

30.6.2022. 

עד  - קבלן קדיחה לביצוע קידוחחתימת חוזה עם 
 .30.9.2022ליום 

 31.12.2022עד ליום  - חצוע קידותחילת בי

 
חברה פרטית העוסקת   קשרו בהסכם למסירת מידע עם תהבחזקה  םיפהשות  

פרוייקטי אנרגיה אשר זכתה במכרז של משרד האנרגיה להכנת סקר בייזום 
"(. על פי הפרויקט( )להלן: " GTLנות להקמת מתקן הפיכת גז לנוזל )יתכה

מידע אודות באר  חברה האמורהל מסרו בחזקהתפים כם האמור, השוההס
בהתאם  שנועד לבחון היתכנות של הפרויקט.  מורהסקר הא ךרולצ 1-וןשמש

משא ומתן ביחס לתנאים המסחריים לשיתוף  הצדדים  נהלו ילתוצאות הסקר, 
לשותפים בחזקה הוצאות  אפשרי ביחס לפרויקט. נכון לשלב זה אין  הלפעו

   ההתקשרות האמורה. בקשר עם
 
וניות של ההכויות זה ילמחזיק תמציתי של השיעור בפועל המשויךור תיאלהלן  1.6.1.6

הקשורות  , לרבות הצפויותוכן בהכנסות ובהוצאות בחזקת שמשון שותפות ה
 :חזקת שמשוןב

 
 הסברים 100% -ר מגולם לועשי אחוז שיעור ההשתתפות

למחזיקי השיעור המשויך בפועל 
בנכס  השותפותת של הזכויות ההוניו

 הנפט
10% 100%  

י למחזיק השיעור המשויך בפועל
 השותפותשל ההוניות  תוהזכוי

  נכס הנפטבהכנסות מ
7.255%-7.755% 72.550%-77.550% 

ראה תחשיב בסעיף 
 להלן 1.6.1.7

של  בפועלשיעור ההשתתפות 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

בהוצאות הכרוכות  השותפות
ח או הפקה פיתו בפעילות חיפוש,

  נפטס הבנכ

11.255% 112.5556% 
 ףראה תחשיב בסעי

 להלן -ו 1.6.1.8
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למחזיקי הזכויות ההוניות של  בפועל  השיעור המשויךביאור לחישוב  1.6.1.7
 :חזקת שמשוןבהכנסות מ השותפות

 
 פריט אחוז הסבר

 100.000% 
של נכס חזויות הכנסות שנתיות 

 :הנפט לאחר התגלית )%(

 :כס הנפטנסות לאחר תגלית( ברמת נגזרים מההכאו התשלום )הנוגים פירוט התמל

פט, קובע נהלחוק  (ה)32סעיף 
סכומים מינימאליים שבעל החזקה 
ישלם לשנה פלונית, לא ניתן לכמת 
בשלב זה את ההשפעה על ההכנסה 

 . השותפות האפקטיבית של

 המדינה: -12.500%

 המפעיל: 0% 

 מוכר זכות הנפט: 0% 

 ות אחר:ג או נותן שיראולויג 0% 

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

 נפט:ת נכס המרב נוטרלותהכנסות מ 87.5% 

 10% 
למחזיקי הזכויות המשויך החלק 

בהכנסות נכס  השותפותההוניות של 
 הנפט המנוטרלות:

10%*87.5% 8.75% 

חזיקי הזכויות של מ םקסה"כ חל
בשיעור  השותפותההוניות של 

פט כס הנ, ברמת נבפועלההכנסות 
ברמת  ומים אחרים)ולפני תשל

 (:השותפות

 :השותפותתגלית( בקשר עם נכס הנפט ברמת ת לאחר מההכנסו )הנגזרים םיו תשלומפירוט תמלוגים א

 :השותפותברמת 

 5%תמלוג לישראמקו בשיעור 
  מחלקה של השותפות

0.5%- 

של מחזיקי הזכויות ההוניות שיעורם 
ות של השותפות בתשלום לנותן שיר

שלום ברמת ר הגוזר את התאח
 השותפות:

ולאחר  4.95%עד להחזר הוצאות 
על פי הסכם  9.95% ההוצאות רזחה

 השותפות 
0.995%- 0.495%- 

של מחזיקי הזכויות ההוניות שיעורם 
של השותפות בתשלום לשותף 

 הכללי:

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

 סה"כ: 7.755% 7.255% 

 - 
יות ההונ של מחזיקי הזכויותשיעורם 

עקב קבלת ת בהכנסות של השותפו
 מהנכס: תמלוגים נוספים

 7.255% 7.755% 
למחזיקי  המשויך הפועל עורהשי

הזכויות ההוניות של השותפות 
 בהכנסות מנכס הנפט:

 
יקי הזכויות ההוניות של  זחמשל בפועל ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות  1.6.1.8

 :בחזקת שמשוןהשותפות בהוצאות החיפוש 
 

 פריט אחוז הסבר

 100.000% 
ות במסגרת של נכס תיאורטיהוצאות 

 (האמורים םיגא התמלוהנפט )לל

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

בהתאם להסכם השותפים הנזכר 
זכאית  PSH( 3)1.6.1.10בסעיף 

וכן  5.25%יעור של מפעיל בש ילדמ
 16דולר לחודש 8,500 -סך של כ

5.25% 

 המפעיל:

 
 
 

 
 מההוצאות. 0.66%של  על סךהמפעיל י קה יעמדו דמבתקופת הפיתוח וההפ  16
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 פריט אחוז הסבר

 
 

נזכר תפים ההשו הסכםבהתאם ל
ת ( חנ"ל זכאי3)1.6.1.10בסעיף 

 ותמההוצא 2% ללסך ש
2% Contracting Party )חנ"ל( 

 השותף הכללי: 0.000% 

 מוכר זכות הנפט: 0.000% 

 ==========  

 107.25% 
ברמת בפועל ות ההוצא רוסה"כ שיע

 נכס הנפט:

 10% 
ות של מחזיקי הזכויות ההונישיעורם 

 נפט:אות  נכס ההשותפות בהוצ של

 ==========  

107.25%  *10% 10.725% 

של מחזיקי בפועל  ורםשיעסה"כ 
הזכויות ההוניות של השותפות 

בהוצאות, ברמת נכס הנפט )ולפני 
 תשלומים אחרים ברמת השותפות(

 0.000% 
של מחזיקי הזכויות ההוניות  שיעורם

של השותפות בקבלת תשלום הנגזר 
 פות:ת על ידי השותהוצאומה

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

 סה"כ 10.725% 

 :תופהשות מתבר

 מים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:תשלו פירוט

 מפעיל בשותפות: 0.000% 

10.725%*4.95% 
השותפות  פ הסכם"מפעיל עדמי 

מחלקה של  4.95%המוגבלת 
להלן(.  1.7)ראה סעיף  השותפות
למקרה להלן  1.7עיף ראה ס

נה הוצאות תפות המוגבלת תהישלשו
התקנה  יה ו/אונב תם עבודובקשר ע

  של מתקנים להפקת נפט.

 השותף הכללי: 0.53%

יצויין כי השותפות נשאה, בנוסף 
( בעלות 10%לחלקה היחסי )

שאושרו בהתאם לתוכנית  ההוצאות
העבודה והסכם התפעול המשותף 

ישיון ון ברוח הראשבקשר עם הקיד
חני הפקה( לא כולל מבשמשון )

בסכום ושרות"(, )"העלויות המא
יות מהעלו 2.5% -ל הוושה

,  ("Carried Interest")המאושרות 
אשר ניזקף עבור חלקה של 
ישראמקו. בנוסף, כיוון שהיתה 

ברישיון  ןותגלית בקידוח הראש
שמשון, אזי שילמה השותפות 
לישראמקו סכום נוסף השווה לסכום 

 .Carried Interest -ה

 כר זכות הנפט:ומ 0.000%

 ======  

 11.255% 

למחזיקי  לפועך בהמשוי רוהשיע
הזכויות ההוניות של השותפות, 

בהוצאות הכרוכות בפעילות 
חיפוש, פיתוח או הפקה בנכס 

 :הנפט
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ובחזקת   שמשון ו במהלך פעילות החיפוש ברישיוןמים ששולמולתגמולים ותש 1.6.1.9
  ולר()באלפי ד שמשון

 
י חזיקשל מעורם ישסה"כ  פריט

הזכויות ההוניות של 
 בהשקעה השותפות

 ן שמשוןברישיוופה זו קתב

של מחזיקי שיעורם מתוכו, 
הזכויות ההוניות של 
השותפות בתשלומים 

 לשותף כללי 

של מחזיקי שיעורם מתוכו, 
וניות של כויות ההזה

השותפות בתשלומים 
 למפעיל

תקציב שהושקע בפועל 
)לרבות  2017בשנת 

 (ים האמוריםהתשלומ

22 1 1 

תקציב שהושקע בפועל 
ת ובר)ל 2018ת בשנ

 אמורים(ומים ההתשל

16 1 1 

תקציב שהושקע בפועל 
)לרבות  2019בשנת 

 התשלומים האמורים(

21 1 1 

 
 בחזקת שמשוןפים שותן הם בי הותייתיאור הסכמים מ 1.6.1.10

 שמשון וןיהסכם לרכישת זכויות בריש (1)
ו הסכם )להלן: ישראמק ביןת לנחתם בין השותפו 11.4.2012ביום 

מישראמקו זכויות   שהכרתפות שוה ,היתר ין ב "( על פיו,ההסכם" 
(, לרבות זכויות יחסיות 100%)מתוך  10%השתתפות בשיעור של 

הזכויות הנרכשות "ן: להלון )ן שמשבכל המידע הסיסמי, ברישיו
 ."(ברישיון שמשון

 
פות ן שמשון שילמה השותבתמורה לזכויות הנרכשות ברישיו

ן  י בגדולר י לפא 100-קו, במועד השלמת העסקה, כלישראמ
"(, וכן החזר הוצאות הוצאות העברבר ברישיון שמשון )" ע ותוצאה

ן  רישיו בהן נשאה ישראמקו בשיעור חלקה היחסי של השותפות ב
גין התקופה שממועד החתימה ועד מועד ההשלמה של , בשוןשמ

 "(.צאות תפעולוההעסקה נשוא ההסכם )"
 

  ( בעלות 10%וסף לחלקה היחסי ) פות נשאה, בנכן, השותו כמ
בודה והסכם התפעול שרו בהתאם לתוכנית העאושיות וצאהה

המשותף )כהגדרתו להלן( בקשר עם הקידוח הראשון ברישיון  
"(, בסכום העלויות המאושרותקה( )" הפי בחנלל מלא כושמשון )
"(,  Carried Interest)"מהעלויות המאושרות  2.5%-השווה ל
  וון יוכסכם, להם לקה של ישראמקו. בהתאזקף עבור חאשר ני

ון ברישיון שמשון, שילמה השותפות תגלית בקידוח הראש תהיישה
 . Carried Interest –לישראמקו סכום נוסף השווה לסכום ה 

 
  5%שותפות העניקה לישראמקו תמלוג על בשיעור של , הוסףבנ

  0.5%נו משון )דהייפט שיופק מרישיון שמחלקה של השותפות בנ
 (. 100%מתוך 

 
בלים העסקיים פטור  ל ההגונה עהממ יק הענ 28.8.2012ביום 

אישור הממונה על מהסדר כובל בקשר עם ההסכם )להלן: " 
 "(. ההגבלים העסקיים
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העסקיים הותנה בתנאים שעיקרם  ליםהגבעל המונה אישור המ
תימצאנה תגליות הגבלות שיחולו על השותפות, אם וכאשר 

  , הן ם(ייבאישור הממונה על ההגבלים העסק גדרת תגלית)כה
)אשר פקעו למועד הדוח(  והן ברישיונות מירה ושרה  וןמשן ששיוירב

,  ט אלווכל עוד תחזיק השותפות בזכויות השתתפות בשני נכסי נפ
כויות הייצוג של השותפות והשתתפותה בקבלת החלטות לז וגעבנ

ה על כולת ההשפעון שמשון ובנוגע ליובקבלת מידע ברישי
קשור  ה כלה בושר הריות מונשיהתנהלות העסקה המשותפת ברי

 לנושאים שיווקיים או מסחריים. 
 

נתקבל אישור הממונה להעברת הזכויות  30.8.2012ביום 
ן על שם השותפות וביום  שומ ורישון ון שמהנרכשות ברישי

 הושלמה העסקה נשוא ההסכם. 6.9.2012
 

ד להסכם התפעול הצטרפה כצ סקה השותפותשלמת העבמועד ה
והשותפות הוסכם כי   קואמישרין ב .ןשמשון יוהמשותף החל בריש

וחד הדרוש לאישור החלטות מסוימות הן יפעלו לתיקון הרוב המי
הסכם התפעול ם להתאעל בשר תפבוועדת התפעול המשותף א

צדדים  המשותף, וכי עד שתיקון כאמור יאושר וייחתם על ידי כל ה
ראמקו והשותפות יצביעו במשותף  המשותף יש להסכם התפעול

 .רומאות כלטהחב
 

 שמשוןחזקת ל המשותף החל על התפעוהסכם  (2)
 כללי

שמשון נעשית  רישיוןפעילות החיפושים וההפקה במסגרת  .1
מיום   "(JOAלהלן: " ) ףמשותעול הפי הסכם תפ-על

 . 7.4.2011והתיקון לו מיום   23.2.2011
הדדיים  בות הוהחו כויותא לקבוע את הזמטרת ההסכם הי .2

הלן: )לן משון שוישימי ר חובתשל הצדדים בקשר לפעולות 
פי הדינים, הכללים -"( עלשטח ההסכם"  –" ו נכסי הנפט" 

ולות והתנאים החלים עליהם לרבות, מבלי להגביל, פע
ערכה, פיתוח והפקה של רזרבות של נפט , השיםחיפו

"( חוק הנפט)להלן: "  1952-כמשמעותו בחוק נפט, התשי"ב
 "( בשטח ההסכם.הידרוקרבונים" )להלן: 

 
 תונבשההתח ןפוא
, כל הזכויות והאינטרסים JOA-בע אחרת בכן נק אלא אם .3

בנכסי הנפט, ברכוש המשותף ובכל הידרוקרבונים שיופקו  
נכס הנפט והכללים החלים עליהם,  נאילת כפוףהיו במהם, י

 סי הנפט.  ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכ
, התחייבויות  JOA-אמר אחרת בלא אם כן נכמו כן, א

י נכסי הנפט וכל חבויות  י תנאפ-על JOA-ה פיעל ם דיהצד
והוצאות שהוצאו או נתחייבו ע"י המפעיל בקשר עם  

,  18ותףהמשון לחשבויים , וכל זיכ17הפעולות המשותפות 
 יישאו בהם הצדדים, בינם בין עצמם, בהתאם לשיעורי  

 
כן ו JOA-הראות הו ל על פימשותפות" הינן הפעולות המבוצעות על ידי המפעית ה"הפעולו JOA-בהתאם להגדרות ה  17

 .JOA-יוב כל אחד מהצדדים לות לחהעלויות הניתנ
ותף ט המשהפרויק בתהמפעיל לטו ונות המוחזקים על ידבהינם חש ותף" "החשבון המש JOA-גדרות הלהבהתאם   18

 תחשבנות.ובכללי הה JOA-בעו בבהתאם לכללים שנק
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מועד  צד ישלם ב הם בנכסי הנפט, וכלההשתתפות של
  JOA-שב Accounting Procedure –בהתאם להוראות ה 

"( את חלקו בהתאם לשיעור  כללי ההתחשבנות)להלן: " 
ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון המשותף לרבות 

 . JOA-פי ה-לם ע יעיהמג ריביתמקדמות ו
 

פי כללי ההתחשבנות זכאי המפעיל להחזר כל ההוצאות -על .4
ידו כמפעיל וכן להחזר למילוי תפק רות שיוציא בקשר שיהי

יעור ההוצאות של משת זרוהנגות יריש תיבלההוצאות ה
ללי החשבונאות של העסקה המשותפת בהתאם לכ

 המפעיל והפרקטיקה הנוהגת אצל המפעיל.
 

שבנות הוראות לעניין רכישת חומרים,  התחי הכלל ולליםעוד כ
 , וכיו"ב. מכירת עודפי חומרים, ספירת מלאי

 
 ותיו וחובותיו כויפעיל, זזהות המ

)להלן יונות ת הרישילמפעה הינ PSHנכון למועד הדוח  .5
 "(.המפעילבס"ק זה: "

ניתנו למפעיל כל הסמכויות והחובות   JOA-בכפוף לתנאי ה .6
ת, תחת פיקוחה ותפהמשסקה ני העבקשר לניהול עניי

 והוראותיה של וועדת התפעול המשותף.
תפות.  לות המשועוהפפן בלעדי לניהול המפעיל אחראי באו .7

יכול   שר)אים וכנו סא/ה ושנמ המפעיל רשאי להעסיק קבלני
שיהיו חברות קשורות של המפעיל( לביצוע פעולות 

נת ותפות כאמור. המפעיל יהיה אחראי, בין היתר, להכמש
, לביצוע  לתשלוםדה, התקציבים וההרשאות עבות הכניותו

, ועדת התפעול המשותףתוכנית העבודה על פי אישור ו
,  ועןיצלב יםושלהשגת כל האישורים והחומרים הדרלתכנון ו

ותי ייעוץ ושירותים טכניים כנדרש לצורך ביצוע  ירש מתןו
 יעיל של התפעול המשותף.

ן  בי יב,, חימפעילבניהול הפעולות המשותפות יהיה ה .8
השאר, לבצע את הפעולות המשותפות בהתאם לתנאי נכסי 

דת  והוראות וע JOA-חלים עליהם, ההנפט והכללים ה
ה אויה רידבשקו דיהמפעיל יבצע את תפקיהתפעול. 

 חום הנפט.ם לנהלים מקובלים בתתאבהו
נקבעו הוראות שונות שעניינן אופן התקשרות  JOA-ב .9

ים מאושרים(, ציבתק ל פיג' )עהמפעיל בחוזים עם צדדי 
וזאת בהתאם לגובה סכום החוזה המוצע ואשר על פיהן,  

צע, נדרש המפעיל  החוזה המו היתר, בהתאם לסכום  בין
ריונים לפיהן  יטקרע לנוגם בריהאחם דילהתייעץ עם הצד

יבחרו המועמדים למכרז, לדווח לצדדים על ההצעות 
רת שהתקבלו ולקבל את אישור ועדת התפעול לבחי

 .כרזבמ ועמדהמ
-המפעיל נדרש להשיג ולקיים את הביטוחים המפורטים ב .10

JOA ל אחד י כנקבע, כבו. כן אות הכללות בהתאם להור
יטוח  בונו לבשחל ועמו עצל צריך לדאוג JOA-מהצדדים ל

 סף לכיסוי הסיכונים בקשר עם הפעילויות המשותפות.נו
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, עוד חייב המפעיל, לאחר קבלת הודעה מוקדמת סבירה .11
כל צד בכל זמן סביר ועל חשבונם  יגילנצשות להר

לל הזכות להשקיף ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כו
 הלותפות ולבחון כל רכוש משותף ולנפעולות מש על
ם להוראות כללי ההתחשבנות תאבהית ננספי רתיקוב

 . JOA-הקבועים ב
בכפוף לתנאי נכס הנפט והתקציב המאושר, המפעיל יקבע  .12

קבלנים, יבחר אותם ויקבע ר המספ ים והעובדאת מספר 
ר את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם להם בקש

 .לפעולות המשותפות
ת תיוהו המדים מיד על כל התביעות ודיע לצדהמפעיל י .13

הפעולות המשותפות שהוגשו כתוצאה מ ותחרת איעוותב
ו/או הנוגעות לפעולות המשותפות, כפי שתורה ועדת  

גונן בפני תביעות ויתים הצדדג את התפעול. המפעיל ייצ
 כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתפשר

כום שלא יעלה על תביעות בס בכל תביעה או סדרת
פטיות(, והוא  משת צאוהו וללכ )לאב ה" דולר אר 50,000

יבקש את אישור ועדת התפעול לכל סכום/ים העולים על  
צג  מיוות להי הוא, הסך הנ"ל. כל צד יהיה זכאי, על חשבונו

על ידי עורך דין משלו בכל הסדר פשרה או הגנה בתביעות 
בכל תביעה  חלקו היחסיצד לא יתפשר לגבי  כאמור. שום

ת ל לעשווא יכושהל ועפהת דתוע תחילה ל מבלי שהוכיח
 זאת מבלי לפגוע באינטרסים של הפעולות המשותפות.

  ים עלכל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים האחר  .14
כנגד  אותו צד אשר נעשתה ע"י צד שלישי ואשר עה תביכל 

על  ת או העלולה להשפיענובעת מהפעולות המשותפו
 פשריתאו ן ונת המשותפות, והצד הלא מפעיל יתגהפעולו

מור בהתאם להוראות אשר יינתנו ע"י ועדת  כאה ביעבת
התפעול. ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות 

וס לפעולות המשותפות יהיו  ייחם ליתניאשר נאו לפשרה ו
 לחובת החשבון המשותף.

רים להסכם אי כלפי הצדדים האחהמפעיל לא יהיה אחר .15
ו  א ריןמיש, בעוינבש זקבגין כל תביעה, חבות, הפסד או נ

בעקיפין, ובין אם מכוח הסכם, עוולה )לרבות רשלנות( או 
ם כן ר שינבעו מהתפעול המשותף או בקשר אליו, אלא אאח

בות, ההפסד או הנזק נבעו מהתנהגות מכוונת הח עה,התבי
(Willful Misconduct של )ל  ל או ממחדלו שהמפעי

אם א אל השיג את הכיסוי הביטוחי הנדרש )המפעיל ל
האמצעים הסבירים להשיג כיסוי ביטוחי  ל בכקט ל נפעיהמ

דיע על כך לצדדים( ובכל מקרה לא יהיה אחראי זה והו
רק חוסר יכולת להפיק לא אך בות ם, לרלנזקים תוצאתיי

ל כדי נפק, הפסד הפקה או הפסד רווחים. אין באמור לעי 
ת לחלקו בהתאם לשיעור  עיל מאחריולפטור את המפ

 כאמור.  ותחבאו סד הפ ק,נז כלב השתתפותו,
 

 ( Operating Committeeועדת התפעול )
"( לפיקוח ומתן הועדההוקמה ועדת תפעול משותף )להלן: "  .16

. הפעילות המשותפת בשטח החזקר לקשוה כלב יותהנח
בנוגע  החלטות תסמכויות הועדה כוללות, בין היתר, קבל

  עה ר כל הודים ושיטות התפעול, אישויות, תהליכלמדינ
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או לתפעול המשותף, אישור כל   כםהסה לשורהק רבוציל
כניות והבקשות לתקציב, קביעת לוחות זמנים, מיקום  הת

בלת החלטות , קלכךשור כל הקועומק קדיחת הבארות ו
בנוגע לבקשות רישיונות וחזקות, החלפת המפעיל ועוד.  

המשותף, שזכויות  דת התפעול שותף נציג אחד בווע לכל 
של השותף ן יורישו בחלקלם תאבהם ההצבעה שלו הינ

 שמינה אותו.
החלטת ועדת התפעול המשותפת יתקבלו בהצבעה של  .17

לת ת קבחד בעשניים או יותר מהשותפים המחזיקים י
מהזכויות בחזקה )צדדים קשורים   61%לטה, לפחות ההח

אשר כצד אחד(. על מנת ל כהגדרתם בהסכם יחשבו 
ו הלשכ  לק ח הקשורה לסיום החזקה או ויתור עלהחלטה 

 ון, יש צורך בהצבעה חיובית של כל הצדדים. שיריר האזומ
במועד השלמת העסקה נשוא ההסכם השותפות תצטרף   .18

רישיון שמשון. בין  ל בהח שותףול המכצד להסכם התפע
  ישראמקו והשותפות הוסכם כי הן יפעלו לתיקון הרוב

מסוימות בוועדת התפעול ור החלטות המיוחד הדרוש לאיש
פעול המשותף, התם הסכם להתאבל פעת שרהמשותף א

כמפורט להלן, וכי עד שתיקון כאמור יאושר וייחתם על ידי  
 פותשותו והשראמקכל הצדדים להסכם התפעול המשותף י

 יצביעו במשותף בהחלטות כאמור:
 נטישה של באר; .א
 ס הנפט או חלקו; נטישה או ויתור על נכ .ב
 טיזציה; נייו .ג
 ט.טיפול במתקנים הקשורים לשדה הנפ .ד

 
 קציבים ודה ותעבות יכנתו
קובע פרוצדורה והליכים להגשה ואישור של  JOA-ה .19

ע  ( לביצוAFEתכניות עבודה, תקציבים והרשאות להוצאה )
 חל עליהם.  JOA-שה חיםבשטלות פעו

לפני הוצאה או מתן התחייבות   –תכנית אקספלורציה  .20
ארה"ב בכל פריט  דולר  500,000בסכום העולה על 
פעיל לכל המח ישלו, ושראש יבקצותשבתכנית העבודה 

( שתכלול AFEהצדדים האחרים בקשה להרשאה להוצאה )
ורה,  הערכת של הסכומים הדרושים לביצוע העבודה האמ

ר שההוצאה תבוצע ולפי שיקול דעתו של שועהמ הזמן
. דרושה לתמיכה בבקשההמפעיל, כל אינפורמציה נוספת ה

  AFE יש הגמור לעיל המפעיל לא יהיה חייב לעל אף הא
ייב להוצאה כלשהיא בקשר לשיפוץ  שהתח לפני דיםלצד

בארות מקום שהשיפוץ נעשה בהתאם לתכנית עבודה 
 ותקציב מאושרים להפקה. 

, יגיש המפעיל לצדדים, בכפוף להחלטת ליתתג ה שלבמקר .21
החלטה, תכנית  הועדה ובהקדם האפשרי לאחר אותה

ן  בי, לווערכים לגבי אותה תגלית אשר יכלה ותקציב מעבוד
ת שיש לקדוח ועבודות נדרשות אחרות,  רובאת ה, איתרה

פרטים בנוגע למספר העובדים והקבלנים הנדרשים וכל 
ועדה תאשר או תתקן . העדהי הויד-עלמידע אחר שיידרש 

את התכנית והתקציב המוצעים. כל צד רשאי מעת לעת 
ציע שתכנית עבודה הצדדים, להידי הודעה ליתר -על

עדה, יתוקנו.  הוי יד על שרווא ברשכם ותקציב מוערכי
 הועדה תשקול את ההצעה כאמור ותחליט אם לקבלה.
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 עבודההמאושר לתכנית ה AFE-המפעיל רשאי לחרוג מה .22
מהסכום שאושר כל עוד סך  10%א יעלה על של עורבשי

ום מהסכ 5%לא יעלה על החריגות באותה שנה קלנדארית 
 תקציב ובתכנית העבודה.שאושר ב

ל הגבולות הנ"ל תעלה עחריגה ה כי הופצ ילפעמקום שהמ .23
נוסף בגין הוצאת היתר  AFEהוא יגיש לאישור הועידה 

 הצפויה. 
יט לאחר דיון  תחלדה והועדה מיב  –תכנית פיתוח ותקציב  .24

מלא על כדאיות הפיתוח של כל הצעה שתוגש לה, המפעיל  
קבלת אותה החלטה,  אפשרי לאחריש לצדדים, בהקדם היג

לו, בין היתר את כלי אשרית תגללב ציתקו תוכנית פיתוח 
העבודות הנדרשות בקשר עם הפיתוח, כל מידע שנדרש 

  עם  יתוחוש לפ להגישו בהתאם להסכם, אופן הניהול הדר
רטים לגבי מספר העובדים וכוח העבודה הדרוש,  הפ

השנתי ההפקה והיקף ההפקה הערכה לגבי מועד תחילת 
  תוח יהפת ניתכמידע אחר שיידרש על ידי הועדה. וכל 

מוצעים יהיו כפופים לשקילה מחדש, שינוי,  ה יבתקצוה
תיקון ואישור על ידי הועדה שיעשו בהקדם האפשרי  

 כם.בהסבעו ם שנקובהתאם למועדי
 

 Sole Riskפעולות 
פעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים )המוגדרות   .25

ומוכרות בתעשיית  " Exclusive Operationsהסכם כ" ב
צענה אם הן  תבו ( לאSole Risk ותולפע חיפושי הנפט כ

סותרות פעולות משותפות שכל השותפים משתתפים בהן. 
 לו. לות אההסכם קובע כללים לגבי מסגרת ביצוע פעו

תפעול המשותף כולל הוראות שונות המתייחסות ם ההסכ .26
מבחנים  ביצוע קידוחים,ינו דהי – Sole Riskלפעולות 

 ראשו ותזקיתוח, שלא בהסכמת כל השותפים לחופ
ים המפורטים בהסכם ניתן לבצען ע"י חלק  ימסום מנאיבת

 Sole –ותפים. לצדדים שלא הצטרפו לפעילות ב מהש
Riskים ולתשלומים שנקבעו תנאף לבכפורות, , ניתנה אפש

ובע בהסכם, לקבל חזרה את חלקם באותה פעילות וכל הנ
 ממנה.

 
 עברתו מתפקידו וה המפעיל התפטרות

ם  יו 120ל שתב בכ הדעהוב טרהמפעיל רשאי להתפ .27
מראש. כמו כן, בכפוף להוראות ההסכם, רשאית הועדה 
לפטר את המפעיל במקרים הבאים: אם המפעיל יחד עם  

  24%למפעיל, חדל מלהחזיק לפחות ות שורת הקהחברו
ה לצו בימ"ש או מזכויות ההשתתפות בחזקות. הוגשה בקש

  יוקפי ח-לארגון מחדש של המפעיל על טה בת תוקףהחל
עיל מתפרק או מפסיק את קיומו  מפה אם גל;הר תיטפש

באופן אחר; אם המפעיל נעשה חדל פרעון, עושה הסדר 
משמעותי   חלקם לנכסיכונס לטובת נושיו; אם מתמנה 

מנכסיו; במקרה של שינוי במישרין או בעקיפין בשליטה 
 למפעיל(. ה לצד קשור)למעט העברת השליט במפעיל
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חלטה של בהדו פקימת עילפמה אתכמו כן, ניתן להעביר  .28
)שאינם קשורים למפעיל( אם הפר   JOA-צדדים אחרים ל

תוך הפרה יסודית של ההסכם ולא החל לתקן את ההפרה ב
עד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה המום מיו 30

כאמור  JOA-אחרים להאמורה. לכל החלטה של הצדדים ה
  דבעפרה למפעיל, תידרש הצבעה על הה הודעה  ליתן

עיל המחזיקים  שאינם קשורים למפ, דיםצד של צעההה
 מסך כל זכויות ההשתתפות. 65%לפחות 

 
 טלתןסנקציות החלות על השותפים והתנאים לה

ם במועד את חלקו היחסי בהוצאות שיללא צד ש .29
של בהשגת ושימור המשותפות, כולל מקדמות וריבית, או כ

  ו א טנפרשת מאותו צד בהתאם לתנאי נכס הבטוחה הנד כל
צד ותף, יחשב כצד מפר )להלן: " משה עולהתפכם הס

יישא ריבית מצטברת על בסיס "(. הסכום שבפיגור מפר
ד המפר זכאי  הצ היהלא ינמשך חודשי. כל עוד הפיגור 

להשתתף באסיפות ועדת התפעול או להצביע בהן, והוא 
ציה הנוגעים לפעולות  ם ואינפורמיה זכאי לקבל נתונילא יה

"( צד לא מפרהלן: " )לר מפ צד ננושאי דצ כלהמשותפות. 
חייב לשאת בחלקו היחסי )כפי חלקו לעומת חלקם של כל 

ט למערה ) שבהפ הצדדים הלא מפרים האחרים( בסכום
ימים ממועד   10יבית(, ולשלם סכום זה למפעיל בתוך ר

מו  פוך הוא עצואם לא יעשה כן יה קבלת הודעת ההפרה,
 להיות צד מפר. 

ם מיום  מי עסקיחמישה ימתר יו ךשמבת אם ההפרה נמשכ .30
שניתנה לצד המפר הודעת פיגור, וכל עוד נמשכת ההפרה,  

אי א זכלו הוהצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק 
וקה, וחלק זה יהיה לקניינם של הצדדים הלא מפרים  בתפ

כם, פורטים בהסך נקיטת ההליכים המוהם יהיו רשאים, תו
ם כוהס של מלאום לשתלד לגבות מתוכו את המגיע להם ע

 שבהפרה.
יום מתאריך  30אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך  .31

ה שתהי הודעת ההפרה, אזי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת
, לצדדים הלא מפרים  JOA-פי ה-לא מפרים עלם הדדילצ

עת  )הניתנת להפעלה בכל)בהחלטת רוב( תהיה אופציה 
את צל רמפקון מלא של ההפרה( לדרוש מהצד העד לתי

ם ומנכס הנפט. אם הופעלה האופציה  סכההן מוטילחל
-פי ה-ייחשב הצד המפר כמי שהעביר את כל זכויותיו על

JOA והוא יהיה חייב,  רים מפ הלא צדדיםובנכס הנפט ל ,
ל לפי דרישה ראשונה, לחתום על כל מסמך ולעשות את כ

וקף להעברת הזכויות כדי לתת ת פי הדין-הדרוש על
שיחולו על זכויות   ודעב שי או בוןעכ לכ רסיהאמורה, ולה

כאמור. זכויות ותרופות הצדדים הלא מפרים עקב הפרה 
ודנה תעמת שאחרוופות כאמור הינן בנוסף לכל זכויות ותר

 לצדדים הלא מפרים. 
ולא יהיה  צד שהפך להיות צד מפר מוותר על טענת קיזוז  .32

צדדים הלא מפרים אשר הפעילו  ותה כלפי הרשאי להעל
בגין אי תשלום  JOA-ב יםבועהק כים ההלי תאו נגד

 הסכומים המגיעים ממנו במועד. 
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 העברת זכויות  –אופן דילול אחזקות שותפים 
ה או המחאה של הזכויות  עברלה נוגעאות בנקבעו הור .33

בשלמות או ו ברישיונות. צד יוכל להעביר רק את כל זכויותי
 תחוכית מ לצד ג' אשר לו יכולת פיננס מחצית מהן,לפחות 

יו עפ"י הסכם התפעול המשותף )למעט ותוי ייבהתחד בלעמו
 מקרה של העברה לצד קשור, כהגדרתו בהסכם(.ב

כולן או   פט,הנ בנכסל צד העברת זכויות ההשתתפות ש .34
-חלקן, תהיה תקפה רק אם ענתה על כל התנאים של ה

JOAם הבאים:אר את התנאיבין הש , הכולל 
 

ים  צדדי ה ב כלפייח על אף ההעברה, יישאר הצד המעביר
בגין כל החיובים, פיננסיים ואחרים, אשר  JOA-ים לחרהא

 JOA-פי נכס הנפט או ה-היו מוקנים, הבשילו או נצברו על
ברה כולל, מבלי להגביל, כל הוצאות ההעעד י מולפנ

 ד המעביר נתן הודעהשאושרו ע"י ועדת התפעול לפני שהצ
 ם.כסלהת הזכויות המוצעת לצדדים אחרים בדבר העבר

פי נכס הנפט, בשטח נכס -ת עלה זכויולא תהינ רעבלנ
, כל עוד ועד אשר לא קיבל את JOA-פי ה-הנפט או על

רש במסמך מפוב התחייוש וההאישור הממשלתי הדר
בכתב לשביעות רצון הצדדים האחרים, לבצע את 

לגבי   JOA-הנפט וה פי תנאי נכס-ביר עלהתחייבויות המע
ויות  רבהע את פק סי ו וכןל ותזכויות ההשתתפות המועבר

 פי נכס הנפט.-נדרשות ע"י הממשלה או עלה
 

למשכן או לשעבד בדרך  JOA-אין באמור כדי למנוע מצד ל
פי -אינטרס שלו בשטח נכס הנפט ועלמה חלקאו  ת, כלאחר

אותו צד יישאר כבטוחה למימון, בכפוף לכך ש JOA-ה
 ייבויות הנוגעות לאינטרס האמור;חי לכל ההתאחרא

אישור ממשלתי שיידרש ויעשה ל לכוף כפ היהבוד יעשה
( לזכויות של הצדדים  subordinatedבמפורש כמשני )

 . JOA-האחרים לפי ה
 

 AJO-מהפרישה 
כולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות  JOA-ה .35

מכל לקית, של צד (, מלאה או חwithdrawalהפרישה )
ת ועובהחל עליו( וק JOA-משתתף בו )ומההוא שיון שרי

אפשרית, וזכויותיו וחובותיו של הפרישה ים בהם רהמקאת 
 הצד הפורש כלפי השותפים האחרים ברישיון. 

ייב להודיע  , חנפטסי המנכו א JOA-צד המבקש לפרוש מה .36
על החלטתו ליתר הצדדים, הודעה כאמור תהא בלתי 

תנאים  סירתה, תחתלתי חוזרת מיד עם ממותנית וב
יום   30בתוך . "(הת פרישעדוה)להלן: " JOA-הקבועים ב

  JOA-ום מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים למי
  זכאים למסור הודעת פרישה גם הם. במקרה שכל הצדדים 

ויתר   JOA-ישה, הם יפעלו לסיום הפר דעתו הוימסר
 כסי הנפט. התחייבויותיהם הקשורות לפרויקט ולנ
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ל ם יחליטו לפרוש כאמור לעיל, יפעא כל הצדדיבמקרה ול
ירות האפשרית את זכויותיו  מהב בירלהערש ד הפוהצ

השותפים לשותפים שבחרו שלא לפרוש )להלן: " 
,  ורהתמ א כליה ללכאמור תה"(. העברת זכויות הנשארים

כאשר הצד הפורש נושא מכל ההוצאות המתחייבות מעצם  
ת אחרת. העבריל, למעט אם הוחלט פרישתו כאמור לע

ור  שיעתאם לבהק הזכויות לצדדים שלא פרשו תתחל
 הם של הצדדים הנשארים.תיקואחז

 
 שותפים הסכם (3)

הודיעה ישראמקו, בין היתר, כי התקשרה עם  17.12.2014ביום 
PSH, בהסכ( ההסכם בין ישראמקו ל" : הלןלם-PSH להעברת )"

,  משוןברישיון ש( 100%וך )מת 5%זכויות השתתפות בשיעור של 
  ATP Corpף חל וןרישיון שמשכמפעילת  PSHל נויה שולמי

"(. בחודש PSH-עסקת ישראמקוליכי פרוק )להלן: " יה בההמצו
 ATPחלף  שמשון כמפעיל ברישיון PSHמונתה  2016ינואר 
Corp. ספים בקשר עם ההסכם בין ישראמקו לנו טיםלפר-PSH 

(.  2014-01-224796)אסמכתא  18.12.2014ראו דוח מיידי מיום 
 .הפני הה דרך לע אןהמידע המופיע בדוח האמור מובא כ

 
,  לחזקת שמשון, השותפים PSH-ות השלמת עסקת ישראמקוקבבע

הם  על הסכם המסדיר את היחסים ביני , חתמו ATP Corp למעט
)שהומר כאמור בחזקת נוגע לתפעול רישיון שמשון וה שורל הקבכ

היחסים  עד להסדרת"(, וזאת ההסכםה: " )להלן בסעיף זשמשון( 
 ימת הסכםה"ב, וחתבארירוק פ כיהנמצאת בהלי ATP Corpעם 

 תפעול חדש.  
 חזקתהתפעול המשותף החל ב םשל הסכ ומבוסס על תנאיהסכם ה

תעניק שירותי  PSH( 1) :קמןכדל, בין היתר ובשינויים, ,שמשון
 מההוצאות 5.25%מפעיל בתמורה לדמי מפעיל בשיעור של 

דולר לחודש. בתקופת   8,500ל ך שה וכן סספלורציבתקופת האק
 0.66%מפעיל על סך של ה מיו דעמדה יוההפק חתוהפי

ינבעו הכנסות כתוצאה ממכירת  PSH -( במידה ול 2מההוצאות. )
ת נפט ו/או גז שיופקו  כירממ נסותאו הכשמשון ו/ חזקתזכויות ב
חלק  וןחזקת שמשלשותפים ב PSHשמשון, תשלם  חזקתמשטח 

 ילניתן יהיה להעביר את המפע( 3. )ששולמו לה מדמי המפעיל
עת בהחלטה של הצדדים שאינם קשורים  ל בכה סיבלא ו לתפקידמ

מזכויות ההשתתפות של כלל  65%למפעיל המחזיקים מעל 
מקרים הבאים: לאחר שתיקדח , בעיללמפ שוריםהצדדים שאינם ק

במקרה שצד ג'  באר החיפושים הראשונה בשטח חזקת שמשון או
  יות בזכו ףרצטוגז מנוסה וכשיר לשמש כמפעיל י ו חברת נפטשהינ

חנ"ל תשמש וימונה כמפעיל.  20%שיעור העולה על ב ותתתפהש
 רויות לצורך ביצוע התקש)הגוף המבצע(  Contracting Party-כ

תים שונים שנקבעו בהסכם )ואשר אינם ניתנים על ידי  ירון שומת
בתקופת  מההוצאות 2%לסך של המפעיל(, בתמורה 

  ומה)בדה הפקהוח בתקופת הפיתו  0.66%-קספלורציה והא
בגין    ATP Corp-אותה הייתה חנ"ל זכאית לקבל  מ רהמולת

עת  חנ"ל תהיה רשאית להתפטר מתפקידה בכל למפעיל(.שירותים 
 יום מראש.  120ל ה שהודעב
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ניתן יהיה להעביר את חנ"ל מתפקידה במקרים שחנ"ל תקלע 
ק ו/או מונה לחלק מהותי מנכסיה ו/או פירו להליכי חדלות פרעון

ה להתקיים. כמו כן ניתן להסיר את חנ"ל דלח היאו שם איכסנ סנכו
מתפקידה במקרה של הפרה מהותית של הסכם התפעול בהחלטה 

   .ההשתתפות שאינם קשורים אליהות כוילי זמבע 65%של מעל 
על עצמו את כל  ( במקרה שימונה מפעיל חילופי שיקבל5)

 זה ידקפת , יבוטלContracting Party-נ"ל כקידים של חהתפ
ש את שכר המפעיל. במקרה שהמפעיל בעו מחדדדים יקצהו

החילופי יקבל רק חלק מתפקידי חנ"ל, הצדדים יקבעו את שכרו של 
( החלטות ועדת 6לו תהיה זכאית חנ"ל )ול תגמאת העיל והמפ

מהצדדים או יותר  2צבעה של התפעול המשותף יתקבלו על ידי ה
 ת,פושתתהה יותוזכמ תופח ל 60% -אינם קשורים( המחזיקים ב)ש

למעט ההחלטות הבאות אשר יתקבלו על ידי צדדים כאמור  
ולות  לפחות מזכויות ההשתתפות: איחוד פע  91%-המחזיקים ב

עם נכס נפט סמוך )יוניטציה(, ויתור מרצון על כל או  פט הנ בנכס
שה של באר איטום ונטי פט או סיום ההסכם, חלק משטח נכס הנ

  .דהשל יםרוקשוהקמת מתקנים שונים ה
 

 שמשוןבחזקת ים משאב גילוי 1.6.1.11
,  13.3.2019)שפורסם ביום  2018בדוח התקופתי של השותפות לשנת  .א

 -מ אבים שקיבלה השותפותמשח דו(, נכלל 2019-01-021604 אסמכתא
Netherland, Sewell & Associates, Inc. מחה,  מעריך עתודות מו

כללי המערכת ל םאתכן בה הור , אש"(NSAI" ובלתי תלוי )להלן:  מוסמך
 דוח המשאבים: " ( )להלןSPE-PRMSפטרוליום )ניהול משאבים ל

 םבים המותנימשאביחס ל, 28.2.2019ום ון לי(, נכ" בשמשוןהמותנים 
Gross (100%) contingent resources)מיוקן  ( במאגר חולותJ  

(Shimshon Miocene J Sand Reservoir) עד מול .שבחזקת שמשון
 המותנים בדוח המשאביםהובאו פרטים אשר ב וי שינ לא חל כלוח הד

  .בשמשון
 

להכללת דוח המשאבים  NSAIלפרק זה מצורפת הסכמת  ' 1אנספח ב
 .ו לאור חלוף הזמן ממועד הדוחוכן אישורזה  בדוחבשמשון המותנים 

 
בר דוח הערכת משאבים פרסמה השותפות דוח מיידי בד 23.3.2020ביום  .ב

א סמכת)אר שבשטח החזקה קט דקספרופבובאים )פרוספקטיביים( מנ
לא חל  ."(אים בשמשוןדוח המשאבים המנוב: " )להלן  (2020-01-028743

 .ים בשמשוןבאהמנובדוח המשאבים ינוי בפרטים אשר הובאו כל ש
 

להכללת דוח המשאבים  NSAIלפרק זה מצורפת הסכמת  ' 2אנספח ב
 .בדוח זהבשמשון נובאים המ

 
 Mountain View פרויקט 1.6.2

 פטנהס הצגת נכ 1.6.2.1
 

 ט אודות נכס הנפכלליים   יםפרט

 Mountain View :הנפט נכס שם

 , קליפורניה, ארה"ב Kern County -ב נכס יבשתי המצוי :מיקום

 שטח:
טח  ו )שברוט  (קמ"ר  32.5 -אקר )כ 8,040 -דוח נחכרו שטחים עבור הפרויקט בשטח כולל של כמועד הנכון ל

 .  ות(מינרליה ות)הזכוי וט נ קמ"ר(  22.34 -אקר )כ 5,522.5הפרויקט( 
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 :הנפט נכס סוג

 (. "Mineral Rights"ט )ות נפויזכ חכירה של 
 

ות  ת נפט אלא הזכויות בשטחי הקרקע נחלקות לזכויוהגת בארה"ב הינה שהמדינה אינה מעניקה זכויוה הנ השיט
 ל ידי אותם אנשים / גופים.  רח ע בקרקע וזכויות נפט שאינם מוחזקות בהכ

 
ד לחיפושים בתמורה  יוע המ זורפט באהנת מים בהסכמי חכירה עם בעלי זכויוים היזשר תק גז מט ופ נ י פושך חילצור

   מופק משטח החיפוש.לתשלום דמי חכירה שנתיים ולתשלום תמלוגים מנפט ש

 :נכס הנפט של מקורי  הענקה תאריך
  -ו  2015ך הלבמנחתמו  ח והדלמועד  הענקה. הסכמי החכירה שנחתמו נכון  אריךלאור האמור לעיל אין משמעות לת

2016. 

 2020-2023 :טנכס הנפ ל ש מקורי פקיעה תאריך

 הארכה  על הוחלט שבהם  תאריכים
 :נכס הנפט של

- 

 :נכס הנפט יעתלפק נוכחי  תאריך

שנים עם   5לתקופה של  תוקף והם ב  2016 -ו 2015הסכמי החכירה שנחתמו נכון למועד הדוח נחתמו במהלך 
לום דמי  תש  משך בה ש אלא מומיאופציה אינו מותנה בתשלום מחיר  ימוש המ ת. ם נוספוינ ש  5 -כה באופציה להאר

רה כזה עליהם לשלם את דמי החכירה עד תום  מים יכולים בכל עת להפסיק את תקופת ההסכמים ובמקחכירה. היז
 לאקר.  25$עים הם ממוצהופסק ההסכם. דמי החכירה השנתיים ה השנה בה 

 

ספת  ונ ת אפשרו תקיימ האם ציון
 :פטנכס הנתקופת   תרכלהא

 ק בשטח עד סיום ההפקה. החוכר יכול להחזי, נפט קה מפיחכור ה טחבמידה ובאר שנקדחה בש 
 

 :המפעיל שם ציון
Mountain View Resources, LLC חברה פרטית הרשומה בדלוואר, ארה"ב, בבעלות מלאה של , Horizon 

Energy Partners LLC – ה ליטת ה"חברה פרטית בש Jonathan Rudney   ו- Stephen Brunner   
 

ם בנכס  רי שייה פיםותהש שמות ציון
הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט, וכן,  

ת  ת השותף הכללי, שמוידיעלמיטב 
 :פים האמוריםבעלי השליטה בשות

 
Compass Global Resources LLC –  להומה, ארה"ב, בשליטת מר באוק חברה פרטית הרשומה R.T. Budden – 

 (("דדרינפקט טוספרבשטח הפרויקט )" 7 ספקט טרינידדבפרו 1.486%) 3.1137%
 

CCF Resources, LLCר בשליטת מ , חברה פרטית הרשומה באוקלהומה, ארה"בCraig Funk – 1.0428% (1%  
 בפרוספקט טרינדד( 

 
HOPPS Oil Props, LLCבשליטת מר  , חברה פרטית הרשומה בקליפורניהThomas Hopps, 1.5641 – "בארה  

 ט טרינדד( וספק בפר 1.5%)
 

Chesed Properties, LLC ,בשליטת  להומה, ארה"ברטית הרשומה באוקה פחברTom Ewing –2.0542% (1.675% 
 .  טרינידד(  ספקט בפרו

 
Mountain View Resources, LLC חברה פרטית הרשומה בדלוואר, ארה"ב, בבעלות מלאה של ,Horizon Energy 

Partners LLC – ה"ה שליטת ב  ית חברה פרט Jonathan Rudney  ו- Stephen Brunner – 43.0136% . (42.25%  
 .  בפרוספקט טרינידד( 

 
BYLO Properties, LLC (בעל שליטהחברה זו שותף הכללי אין בע שנמסר לעל פי מיד) 

 - 14.389%   
 

Brunner Resources, LLC בשליטת מר  , חברהStephen Brunner  - 1.7205% (1.95% קט  ספבפרו 
 . ידד(טרינ

 
LAR Oil Company, Inc. , טת  בשלי רהחבAllen Lazenby – 1.5641% (1.5% )בפרוספקט טרינדד , 

 
Concordia Resources, LLC  , חברה בשליטתJonathan Rudney - 1.5%  בלבד  רינידדקט טבפרוספ 

 
Eneric Oil Group, Inc. , חברה בשליטתEric Schwartz -  1.5% בלבד  דיד קט טרינפ ס רובפ 

 
WWH Energy, LLC ,  חברה בשליטתWilliam Holden - 0.5161% (0.2% )בפרוספקט טרינידד 

 
John L. Moran – 1.75% (1.75% ספקטבפרו   )ב ידיעת השותף הכללילמיט טרינדד 

 
Dennis B. Tower – 1.25%   (1.25%  )למיטב ידיעת השותף הכללי בפרוספקט טרינדד 

 
James H. Drennan – 0.75%   (0.75% )ליותף הכללמיטב ידיעת הש  בפרוספקט טרינדד 

 
Central California Oil Co. , חברה בשליטתJoe Covello – 0.75% (0.75% רובפ)ספקט טרינדד   

 למיטב ידיעת השותף הכללי
 

W. Kirk Bosche – 0.5%  (0.5%  )למיטב ידיעת השותף הכללי בפרוספקט טרינדד 

 בנכס בנפט  ותהשותפ שלה  חלק דותואם  ליים כלפרטי

 וןצי -שנרכש  החזקה בנכס נפט   עבור
 יך הרכישה: תאר

  24.75%ת בשיעור לרכישת זכויו,  4.3.2016ום פורט, בתוקף מיהשותפות התקשרה בהסכם מ 2016בחודש מאי 
   להלן()א( 1.6.2.9)ראו סעיף  בנכס 

 
,  26.05%לשיעור של ד נדטרי  קטספתה בפרוופ תתיעור השהחליטה השותפות להגדיל את ש  2018בחודש מאי 

  היחסי בפרוספקט ליטו שאינם משתתפים ו/או אינם משתתפים במלוא חלקם ט החיקפרוותפים בכיוון שחלק מהש 
 האמור. 

"( התקשרו בהסכם  הרוכשיםהושלמה עסקה על פיה השותפות ושותפים נוספים בפרויקט )" 2019 פברואר בחודש 
קט  בפרוספ  ( בפרויקט )למעט 100%)מתוך  4.1%ר עופה בשיות הש"Garlock Oil, LLC "(Garlock ,)עם 
תפות  בפרויקט, מתוכם השו Garlockזכויותיה של  בו היא אינה שותפה(, על פיו רכשו הרוכשים את מלוא  ינדדטר

  חוהדלמועד  , באופן שנכון( להלן(ג)1.6.2.9)ראו סעיף  ( בפרויקט 100%)מתוך   1.0581%יעור רכשה זכויות בש 
 נידד( טרי  קטוספבפר 26.05%) 25.8081%יות בפרויקט בשיעור כויקה ז זמח ת שותפוה
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תיאור מהות ואופן ההחזקה בנכס  
 הנפט:

 בארה"ב.  החברה באמצעות החזקה 

  המשויך למחזיקי ציון החלק בפועל
הזכויות ההוניות של השותפות  

 בהכנסות מנכס הנפט: 

 17.47%-18.77% –ט נפמנכס הת סוות בהכנינהוכויות החלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הז
 17.47%-18.77% -נסות בהכ  ותתתפ כות להשחלק אפקטיבי בז

 0%  –וגים חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמל
 

לקם של מחזיקי הזכויות  ח סך
הוניות של השותפות בהשקעה  ה

צטברת בנכס הנפט )בין אם  המ
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות  

 הכספיים(:

 (.31.12.2019ותפות ליום ות הכספיים של הש וחועד הד למ ן )נכו לרוד י אלפ 6,910

 
 מפת נכס הנפט  1.6.2.2

 להלן מובאת מפה של נכס הנפט:
 

 
 
ידי אחרים, למיטב ידיעת   שטח נכס הנפט עלית שבוצעה בות עבר מהותילפע 1.6.2.3

 : CGRעל פי מידע שנמסר ע"י השותף הכללי ו
 

זהות מבצע 
 הפעולה

הפעולה  תקופה בה
 העצ בו

ציתי של תמר תיאו
 עולההפ

תיאור תמציתי של 
 לה תוצאות הפעו

 -סקרים סייסמיים ישנים ו עד היום 1924מאז  ם שוניםילעימפ
ם קידוחים, רוב 662

ים לשטח כבשטחים הסמו
שטח ייקט וחלקם בהפרו

 הפרויקט

מיליון חביות  92הופקו 
קידוחים היו  115נפט. 

 לא מסחריים

 
 ט הנפ כסבנת ננוכתמבפועל ודה תוכנית עבו 1.6.2.4

ועל בפרויקט  בפו עבוצות שהפעולות העיקרייאור תמציתי של ן תלהל
Mountain View וכן תיאור  ד למועד הדוח ממועד רכישת הזכויות בו וע

נות, בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה  מתוכנ פעולותיתי של תמצ
   ה.ז ביותפות בתקצוחלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של הש



 

44 
 

כלליים  ם נידאומעל  ת ולוחות הזמנים המשוערים מבוססיםיוכי העלו גשודי
ת  עבודה, העלויוין כי תכנית הבלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות. עוד יצו

 ים להשתנות בעקבות ממצאים שיתקבלו. ים המשוערים עשויולוחות הזמנ
 

 ם לביצועניזמות וחול ות, עלויותמובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעול
אינו וודאי והמבוסס על  ר אש תידני עמידע צופה פפעולות השונות מהווים ה

, וכולל הערכות של וחדהכללי בתאריך אינפורמציה הקיימת אצל השותף ה
אשר  הדוח בר ביצוע הפעולות נכון לתאריך הכללי או כוונות שלו בד השותף

ת כחלק בולרלו )בקתיים חדשים שיכולות להשתנות בהסתמך על ממצא
ת ו/או השפעות לוגבמן מ ( וכקרים ו/או שלבים בקידוחים שיבוצעוהסמ

רשים לביצוע  ם והיתרים הנדחיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת אישורי
כדומה. לפיכך, הפעולות שיבוצעו בפועל  , תלות בקבלנים ופעולות השונותה

ו  א רכים עו מהמן היעדים ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי 
 :המשוערים

 
 תקופה

 
 
 
 
 
 

בפועל לתקופה / תיאור ו צעושב ולותתיאור תמציתי של פע
בין  נת )תוך אבחנהתמציתי של תוכנית העבודה המתוכנ

 שטרם אושרו(השותפים לפעולות אושרו על ידי פעולות ש

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )אלפי  

 דולר(

תם היקף השתתפו
 יזיקמח לבפועל ש

ות נית ההוויוזכה
של השותפות 

בתקציב )אלפי 
 דולר(

-רטובאוק 2016
 דצמבר
2016 

ייל מ 32 -ל כ( בשטח שD3בוצע סקר סייסמי תלת מימדי )
עבודות  (, עיבודו ופיענוחואקר מרובע 20,000 -ע )כמרוב

 גיאולוגיות, גיאופיזיות, הנדסיות ומנהליות

3,224 1,015 

 במהלך 2017
שים החוד

עד  וארני
  רמבדצ

 Sunsetלפרוספקט  Cattani-Rennie 47X-15 קידוח
Boulevard לאור קצב ההפקה של באר קידוח .Cattani-

Rennie 47X-15 פעיל הפרויקט קט, המליץ מבשטח הפרוי
( לצורך נטישה זמנית "Suspension"השעיית הבאר ) על

("Temporary abandonment"ראו  ( של הקידוח. )לפרטים
 להלן(. 1.6.2.10.2סעיף 

 ות הליומניות נדסדות גיאולוגיות, גיאופיזיות העבו שךהמ

3,163 99619 

נמצא נפט וח לא . בקידCayenneלפרוספקט  Thomson 72X-8קידוח  2018
 .(להלן 1.6.2.10.6)ראו סעיף   והבאר ננטשה

1,719 465 

  ףסעי )ראו Trinidad 7לפרוספקט  Stenderup 56X-28קידוח אקספלורציה 
נמשכת  זהח ד דועהוכרז כתגלית מסחרית. נכון למו .(לןלה 1.6.2.10.9

הופקו  2019ואר הפקה סדירה ומכירה של נפט מהקידוח. עד סוף פבר
-לאורך התקופה היה כ המכירה הממוצעיות. מחיר א' חב 109-הבאר כמ

 $ לחבית.    67.2
 

4,079 905 

 טיקבשטח הפרו Trinidad 7לפרוספקט  Stenderup 53-28קידוח הערכה 
הושלם עקב כשלים טכניים  לאח דוקיה .(להלן 1.6.2.10.11)ראו סעיף  

 והבאר ננטשה. 

3,836 1,048 

קיימים צא כי נמ. Trinidad 7 לפרוספקט Stenderup 66X-28 קידוח פיתוח 2019
מבחני והוחלט לבצע מבחני הפקה.  סימני פטרוליום משמעותייםקידוח ב

 .מועד דוח זהל ןוהם נמשכים נכו 2019 נובמברש ודבחחלו ה חובקידההפקה 
 נפט ונמכר.י ההפקה מופק חנמב לךהמב

4,360 1,181 

 . הושלם תכנון מתקני הקבע 
 

3,183  862  

 
 ו סעיף ראט )הזכויות בנכס הנפן בעלי ת לביפותבין השוויין כי בהתאם להסכם לרכישת זכויות אשר נחתם יצ  19

תלת מימדי יצוע הסקר הסייסמי הבבקשר עם אות ( מההוצ100%)מתוך  30%ן ממהשותפות ת ,לן(לה)א( 1.6.2.9
, גיאופיזיות והנדסיות אשר יבוצעו יותההוצאות בקשר עם עבודות גיאולוג( מכל 100%)מתוך  30%יקט, ח הפרוישטב

שטח ב הקידוח הראשון ( מהוצאות100%)מתוך  30% -וון בשטח הפרויקט דוח ראשמת קישלהקט עד לבשטח הפרוי
 האמורקידוח בתקציב ה ותפותת של השיוזכויות ההונת בפועל של מחזיקי הוף ההשתתפהיק הפרויקט. בהתאם לכך,

פוש, פיתוח או חיות ילעוכות בפיקי הזכויות ההוניות של השותפות, בהוצאות הכרמחזחושב לפי שיעור המשויך בפועל ל
 .31.485%של  הנפט הפקה בנכס
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  .המשך הפקה סדירה 2020
 

  סיום מבחני ההפקה. לאחרתקבע להמשך פיתוח השדה תכנית 

- - 

 

 פרויקט ב ת ובהכנסותאווצהבל ועהשתתפות בפגילוי לעניין שיעור ה
  
למחזיקי הזכויות ההוניות של  ויךהמש ועלהשיעור בפ להלן הערכה של 1.6.2.5

ורות  הקשרבות הצפויות, סות ובהוצאות להשותפות בפרויקט וכן בהכנ
 : בפרויקט

 
 בכלל הפרויקט למעט פרוספקט טרינדד: 

 
 הסברים 100% -גולם לשיעור מ אחוז שיעור ההשתתפות

זיקי מחל ועלבפ ךייעור המשושה
בנכס ות ההוניות של השותפות ויהזכ

 הנפט
25.8081% 100%  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
השותפות  הזכויות ההוניות של

 ות מנכס הנפט בהכנס
18.77%-17.47% 67.69%-72.73 

ראה תחשיב בס"ק 
 להלן 1.6.2.6

שיעור ההשתתפות בפועל של 
של  מחזיקי הזכויות ההוניות

רוכות הכת צאובהו תהשותפו
קה לות חיפוש, פיתוח או הפעיבפ

 פט בנכס הנ

27.0851%  104.95%  
ראה תחשיב בס"ק 

 להלן 1.6.2.7

 
 טרינדד: בפרוספקט 

 
 הסברים 100% -ר מגולם לעושי אחוז תפותההשת שיעור

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
פות בנכס הזכויות ההוניות של השות

 הנפט
26.050% 100%  

קי זיחפועל למב יךומשה רועהשי
השותפות הזכויות ההוניות של 

 פט הנ נכסכנסות מבה
18.77%-17.47% 67.06%-72.05% 

ראה תחשיב בס"ק 
 להלן 1.6.2.6

ל של ר ההשתתפות בפועעושי
ההוניות של  מחזיקי הזכויות

השותפות בהוצאות הכרוכות 
ו הפקה בפעילות חיפוש, פיתוח א

 בנכס הנפט 

27.339%  104.95%  
ב בס"ק שיתחה אר

 להלן 1.6.2.7

 
למחזיקי הזכויות ההוניות של  ויךהמשבפועל  של השיעור להלן הערכה 1.6.2.6

 : יקטהשותפות בהכנסות מהפרו
 

 טרינדד:  ט פרוספקטויקט למעבכלל הפר
 

 פריט אחוז הסבר

 100.000% 
הכנסות שנתיות חזויות של נכס 

 :לית )%(הנפט לאחר התג

 :פטאחר תגלית( ברמת נכס הנל הכנסותמהם רינגז)ה םוים או התשלפירוט התמלוג

ג ות זכוי העלים לבתמלו י
 רקעבק

19%- 
 Mineral"בעלי זכויות הנפט  )

Rights":) 

 ל:המפעי 0% 

גים למוכר  - זכות הנפט תמלו
ככל שתמלוג העל לו זכאים בעלי 

, 19%זכויות הנפט אינו עולה על 
מי  זכות הנפט לשותפות ו/אומוכר 

מלוג על לתי זכאיה הימטעמו 

 :מוכר זכות הנפט -4%
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 פריט אחוז הסבר

ור . במידה ושיע4%יעור של בש
הנפט כאמור ות כוילבעלי זהתמלוג 

, שיעור תמלוג העל 19%עולה על 
קטן והוא כאי לקבל ייה זשהמוכר יה

לבין  23%בה ההפרש בין היה בגוי
גובה התמלוג בפועל לבעלי זכויות 

 הנפט.

 :שירות אחר גיאולוג או נותן 0% 

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

 ט:מת נכס הנפהכנסות מנוטרלות בר 77% 

 25.8081% 
החלק המשויך למחזיקי הזכויות 

הכנסות נכס ההוניות של השותפות ב
 ט המנוטרלות:הנפ

25.8081% *77% 19.87% 

סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות בשיעור 

ט ות בפועל, ברמת נכס הנפההכנס
ברמת  יםחרם אומילש)ולפני ת

 פות(:ותהש

 הכנסות לאחר תגלית( בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:המם רי)הנגזו תשלומים פירוט תמלוגים א

 :ברמת השותפות

ולאחר  4.95%עד להחזר הוצאות 
על פי הסכם  9.95%ההוצאות  החזר

 השותפות 
2.56%- 1.42%- 

זיקי הזכויות ההוניות שיעורם של מח
 תףשום לשלותבל השותפות ש

 הכללי:
 -----------------  

 :סה"כ 18.45% 17.31% 

 - 
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

ות עקב קבלת של השותפות בהכנס
 ס:הנכלוגים נוספים מתמ

 17.31% 18.45% 
השיעור המשויך הפועל למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות 
 נסות מנכס הנפט:בהכ

 
 ד טרינד ספקטבפרו

 
 פריט וזאח ברהס

 100.000% 
כס זויות של נהכנסות שנתיות ח

 :ר התגלית )%(חאל פטהנ

 :טהנפלית( ברמת נכס הכנסות לאחר תגפירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מה

ות  י גים לבעלי הזכו תמלו
 בקרקע

19%- 
 Mineral"בעלי זכויות הנפט  )

Rights":) 

 המפעיל: 0% 

גים למ זכות התמלו כר   - טפנו
ו זכאים בעלי ל שתמלוג העלל ככ
 ,19%לה על פט אינו עויות הנזכו

ותפות ו/או מי ט לשמוכר זכות הנפ
וג על מטעמו יהיה זכאי לתמל

ר יעו. במידה וש4%ל בשיעור ש
התמלוג לבעלי זכויות הנפט כאמור 

, שיעור תמלוג העל 19%עולה על 
י לקבל יקטן והוא שהמוכר יהיה זכא

ין לב 23% בין שבגובה ההפריהיה 
ת מלוג בפועל לבעלי זכויוהתגובה 
 הנפט.

 הנפט:ת זכומוכר  -4%

 גיאולוג או נותן שירות אחר: 0% 

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

 ת נכס הנפט:ות מנוטרלות ברמנסהכ 77% 
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 פריט וזאח ברהס

 26.050% 
החלק המשויך למחזיקי הזכויות 
נכס ההוניות של השותפות בהכנסות 

 הנפט המנוטרלות:

26.050*%77% 20.0585% 

יות מחזיקי הזכו שלסה"כ חלקם 
ור ות בשיעת של השותפההוניו

ברמת נכס הנפט  נסות בפועל,ההכ
מת )ולפני תשלומים אחרים בר

 השותפות(:

 מההכנסות לאחר תגלית( בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות:תשלומים )הנגזרים פירוט תמלוגים או 

 :ותפותברמת הש

ר חאול 4.95%ת עד להחזר הוצאו
על פי הסכם  9.95%צאות הוה זרחה

 השותפות 
2.59%- 1.289%- 

של מחזיקי הזכויות ההוניות  ורםשיע
של השותפות בתשלום לשותף 

 כללי:ה
 -----------------  

 סה"כ: 18.77% 17.47% 

 - 
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

קבלת  של השותפות בהכנסות עקב
 הנכס:תמלוגים נוספים מ

 17.47% 18.77% 
למחזיקי ויך הפועל משהשיעור ה

ות ותפת של השיות ההוניוהזכו
 נכס הנפט:בהכנסות מ

 
של  יותי הזכויות ההונבפועל של מחזיקביאור לחישוב שיעור ההשתתפות  1.6.2.7

 : השותפות בהוצאות החיפוש מהפרויקט
 

 בכלל הפרויקט למעט פרוספקט טרינדד: 
 

 אחוז הסבר
 
 

 פריט

 

100.000% 
 יותורטאיהוצאות ת

הנפט  כסגרת של נמסב
 מורים()ללא התמלוגים הא

 :גזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט)הנים לומט התשרופי

 

 המפעיל: 0%

 
 
 
 
 

 ף הכללי:ותהש 0.000% 

 
0.000% 

 מוכר זכות הנפט:

 ==========  

 
סה"כ שיעור ההוצאות  100%

 ט:בפועל ברמת נכס הנפ

ותפות לבין בעלי השחתם בין נ שרת אויוכזסכם רכישת יצויין כי בהתאם לה
( מההוצאות 100%)מתוך  30% מימנהת תפוהשו ,20טת בנכס הנפהזכויו

 30%ט, ייקימדי בשטח הפרוהסייסמי התלת מבקשר עם ביצוע הסקר 
( מכל ההוצאות בקשר עם עבודות גיאולוגיות, גיאופיזיות 100%)מתוך 
ן בשטח שוראוח קיד תט עד להשלמאשר בוצעו בשטח הפרויק תוהנדסיו

שון בשטח הראוח הקיד( מהוצאות 100%)מתוך  30% -וויקט פרה

25.8081% 
 

 שיעורם של מחזיקי הזכויות
ותפות ההוניות של הש

 ס הנפט:אות  נכבהוצ

 
אשר ס הנפט נכי הזכויות בין השותפות לבין בעלבות אשר נחתם הכוונונות שנכללו במזכר קרהסכם זה מבוסס על הע  20

( )ראו סעיף  2016-01-033487)אסמכתא  24.2.2016ידי שפרסמה השותפות ביום יקריו פורטו בדוח המיע
 (.ןלהל)א( 1.6.2.9
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 אחוז הסבר
 
 

 פריט

 הפרויקט.

 ==========  

100%  *25.8081%  

25.8081% 
 

סה"כ שיעורם בפועל של 
הזכויות ההוניות  מחזיקי
ת, ואותפות בהוצשל הש

פני ולס הנפט )נכת ברמ
 תשלומים אחרים ברמת

 השותפות(

 

עורם של מחזיקי הזכויות יש 0.000%
ההוניות של השותפות 

ום הנגזר בקבלת תשל
אות על ידי מההוצ

 ת:תפוהשו

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

 
 

 
25.8081% 

 
 סה"כ

 :ברמת השותפות

 :ותותפהש תמס הנפט וברם מההוצאות( בקשר עם נכפירוט תשלומים )הנגזרי

 עיל בשותפות:פמ 0.000% 

25.8081%*4.95%  
 

מחלקה של  4.95%ע"פ הסכם השותפות המוגבלת בשיעור יל מפעדמי 
  ותהשותפ

1.277% 
 

 ף הכללי:ותהש

 מוכר זכות הנפט: 0.000% 

 
====== 

 
 

 
27.0851% 

 

השיעור המשויך בפועל 
ההוניות  למחזיקי הזכויות
הוצאות של השותפות, ב

חיפוש,  ותילבפעות כוהכר
תוח או הפקה בנכס פי

 :הנפט
 

 ד ט טרינדבפרוספק
 

 הסבר

 אחוז
 
 פריט 

 

100.000% 
הוצאות תיאורטיות במסגרת 

לא של נכס הנפט )ל
 ים(ם האמורהתמלוגי

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

 

 המפעיל: 0%

 
 
 
 
 

 השותף הכללי: 0.000% 
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 הסבר

 אחוז
 
 פריט 

 
0.000% 

 :פטנת הוכמוכר ז

 ==========  

 
וצאות סה"כ שיעור הה 100%

 הנפט: נכסרמת ל בבפוע

ין בעלי בין השותפות לביצויין כי בהתאם להסכם רכישת זכויות אשר נחתם 
( מההוצאות 100%)מתוך  30% מימנההשותפות  ,21נכס הנפטת בהזכויו

 30%קט, התלת מימדי בשטח הפרוייבקשר עם ביצוע הסקר הסייסמי 
יזיות יות, גיאופבקשר עם עבודות גיאולוגת ל ההוצאומכ( 100%ך ות)מ

טח בשטח הפרויקט עד להשלמת קידוח ראשון בש ת אשר בוצעוסיוהנדו
שון בשטח הוצאות הקידוח הרא( מ100%)מתוך  30% -ופרויקט ה

 הפרויקט.

26.050% 
 

שיעורם של מחזיקי הזכויות 
של השותפות ההוניות 

 ס הנפט:בהוצאות  נכ

  ==========  

100%  *24.75%  

26.050% 
 

 של ועלעורם בפסה"כ שי
ת ההוניות של כויוהז יקימחז

השותפות בהוצאות, ברמת 
ולפני תשלומים נכס הנפט )

 ת(תפואחרים ברמת השו

 

שיעורם של מחזיקי הזכויות  0.000%
ההוניות של השותפות 
בקבלת תשלום הנגזר 

וצאות על ידי מהה
 השותפות:

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

 
 

 
26.050% 

 
 "כהס

 :ברמת השותפות

 קשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:הוצאות( במה ריםם )הנגזט תשלומירופי

 מפעיל בשותפות: 0.000% 

26.050%*4.95%  
 

מחלקה של  4.95%מפעיל ע"פ הסכם השותפות המוגבלת בשיעור דמי 
  השותפות

1.289% 
 

 ותף הכללי:הש

 :טפזכות הנ כרמו 0.000% 

 
== ==== 

 
 

 
27.339% 

 

ל השיעור המשויך בפוע
יות ונהה הזכויותלמחזיקי 

של השותפות, בהוצאות 
הכרוכות בפעילות חיפוש, 

ס וח או הפקה בנכפית
 :הנפט

 
 
 
 

 
ס הנפט אשר ת בנכת לבין בעלי הזכויופוללו במזכר הכוונות אשר נחתם בין השותת שנכסכם זה מבוסס על העקרונוה  21

( )ראו סעיף 2016-01-033487)אסמכתא  24.2.2016יום ותפות בהשידי שפרסמה קריו פורטו בדוח המייע
 להלן(. )א(1.6.2.9
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 Mountainים ששולמו במהלך פעילות החיפוש בפרויקט ותשלומ תגמולים 1.6.2.8
View )באלפי דולר( 

 
 סה"כ שיעורם של מחזיקי פריט

ל ניות שוההזכויות ה
עה שקשותפות בהה

בתקופה זו בפרויקט 
Mountain View 

יעורם של מחזיקי שו, מתוכ
הזכויות ההוניות של 
 השותפות בתשלומים

 לשותף כללי 

חזיקי וכו, שיעורם של מתמ
יות של הזכויות ההונ

השותפות בתשלומים 
 למפעיל

    

תקציב שהושקע  בפועל 
 )לרבות 2017בשנת 
 ם(ם האמוריהתשלומי

996 47 ֹֹֹ- 

ועל ושקע  בפשהתקציב 
)לרבות  2018בשנת 

 (ריםאמולומים ההתש

2,806 133 - 

תקציב שהושקע  בפועל 
ות )לרב 2019בשנת 

 מורים(שלומים האהת

2,442 115 - 

 

 תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכס הנפט 1.6.2.9
 

 הסכם רכישת זכויות (א)
י בעל םורט עכם מפרה השותפות בהסהתקש 2016בחודש מאי 

ות שת זכוי"(, לרכיהמוכרים)"  Mountain View קטות בפרויויזכה
שנכללו  , על בסיס העקרונות4.3.2016קף מיום ויקט, בתובפר

אשר עיקריו פורטו בדוח המיידי  שנחתם בין הצדדים  מכתב כוונותב
-2016-01)אסמכתא  24.2.2016ם שפרסמה השותפות ביו

 ה.ך ההפנירד  עלכאן א בווח האמור מהמידע הכלול בד(. 033487
 

מה השותפות ילש רהאמוכם יצוין, כי בסמוך לאחר חתימת ההס
וכן  "(ות הנרכשותהזכוירת תמואלפי דולר )"  150למוכרים סך של 

אלפי דולר בגין חלקה היחסי בהוצאות   360 -סך נוסף המוערך בכ
ת הזכויות הנרכשו. בנוסף לתמורת 4.3.2016ויקט החל מיום הפר

וע פעולות שונות שר עם ביצבקהוצאות  מןלמפות ותשההתחייבה 
ידי  ייעורן ועלותן הינה כמפורט בדוח המר שאש הפרויקטבמסגרת 

 זה.  1.6.2ף ובסעיהאמור   24.2.2016מיום 
 

 הסכם תפעול משותף (ב)
 המתואר בסעיף  במקביל לחתימה על הסכם רכישת הזכויות

  ףתעול משותפ סכםהצדדים על הלעיל, חתמו )א( 1.6.2.9
(Operating Agreement אשר מסדיר את הפעילות המשותפת )

המשותף לתמצית הוראותיו של הסכם התפעול  קט.רויבשטח הפ
-2016-01אסמכתא ) 19.5.2016 ח מיידי מיוםר ראו דו האמו

 דרך ההפניה. ( אשר המידע הכלול בו מובא כאן על029106
 

 רכישת זכויות נוספות  (ג)
עור שי אתל להגדי תוליטה השותפהח  2018מאי דש בחו

שחלק  ווןכי ,26.05%תפותה בפרוספקט טרינדד לשיעור של שתה
נם  ו/או אי מהשותפים בפרויקט החליטו שאינם משתתפים

 חסי בפרוספקט האמור. מלוא חלקם הימשתתפים ב
 



 

51 
 

פיה השותפות ושותפים   הושלמה עסקה על 2019 פברוארבחודש 
 ,Garlock Oil םעסכם שרו בה"( התקהרוכשים" נוספים בפרויקט )

LLC  "(Garlock השותפה בשיעור ,)"(  100%תוך )מ  4.1%
יו  ה(, על פבו היא אינה שותפ בפרויקט )למעט בפרוספקט טרינדד

בפרויקט, מתוכם   Garlockזכויותיה של שים את מלוא רכשו הרוכ
(  100%)מתוך  1.0581%ת בשיעור השותפות רכשה זכויו

ת  ה זכויוקזימחתפות ושהמועד הדוח באופן שנכון ל  , בפרויקט
ראו  ידד(. רינט טבפרוספק 26.05%) 25.8081%בפרויקט בשיעור 
( אשר 2019-01-015484)אסמכתא  21.2.2019דוח מיידי מיום 

 הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה.  המידע
 

 משאבים בפרויקטקידוחים ו 1.6.2.10
בקשר עם   פרסמה השותפות דוח מיידי 28.5.2017יום ב 1.6.2.10.1

דוח : " לן)לה רויקט פב ניםתמום ערכת משאבידוח ה
 Jonי יד על הוכןשר , א"(Mountain Viewמשאבים 
Crowford לתי תלוימעריך רזרבות מומחה, מוסמך וב  

פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום  -על "(.המעריך)" 
(PRMS-SPE .) 

 
-2017)אסמכתא  28.5.2017דוח מיידי מיום  לפרטים ראו
על  אןר מובא כמוהאדוח ב יעהמידע המופ(. 01-054066
 דרך ההפניה. 

 
אשר ון השותף הכללי לורי רקטחליט דיה 1.6.2017ביום  1.6.2.10.2

אקספלורציה   וע קידוחאת השתתפות השותפות בביצ
Cattani-Rennie 47X-15   בשטח הפרויקט. לפרטים

ן אודות הקידוח ראו דוח מיידי  אודות נימוקי ההחלטה וכ
ע דימה (.2017-01-056157)אסמכתא  1.6.2017מיום 

 אן על דרך ההפניה. וח האמור מובא כבדהמופיע 
 

פרסמה השותפות דוח מיידי )אסמכתא  28.6.2017ביום 
  47X-15ביצוע קידוח בדבר התחלת  (2017-01-065985

Cattani-Rennie  .ר האמו המידע המופיע בדוחבפרויקט
 מובא כאן על דרך ההפניה. 

 
 כךעל  דייידוח מ  תפותהשו פרסמה 16.7.2017ביום 

עומקו  בפרויקט הגיע ל  47X-15 Cattani-Rennieשקידוח 
 Open-Holeבו בדיקות מאמתות )בוצעו י וסופה

Logging,) קידוח למסקנה כי ה ילן הגיע מפעעל בסיס
יל  קיימים סימני פטרוליום בקידוח. בהתאם, המליץ המפע

הבדיקות  על ביצוע מבחני הפקה. לפרטים אודות 
כתא מ)אס 16.7.2017ם יודי מיימ ים ראו דוחוהממצא

2017-01-073761.)   
 

תפות דוח מיידי )אסמכתא פרסמה השו 17.7.2017ביום 
בפרויקט   חלטת השותפים( בדבר ה2017-01-074268

אמורים  ע מבחני הפקה בקידוח. המידע בדוחות הלבצ
ע  לפרטים בדבר התכנית לביצו דרך ההפניה. מובא כאן על

מכתא אס) 13.8.2017 מיום יידדוח מי ראו מבחני ההפקה 
2017-01-069652 .) 
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מיידי בדבר סיום   שותפות דוחה הרסמפ 5.12.2017ביום 
  ידוח. בקידוח קה שבוצעו בק בחני ההפפעולות הקידוח ומ

נתגלה נפט. עם זאת, מפעיל הקידוח לא מסר הודעה על 
. SPE-PRMS-( כהגדרתו בDiscoveryת ממצא )אודו

ות לצוהמ  ידוחבקה ההפקי חנים בדבר מבלפרטים  נוספ
  5.12.2017ום יידי מיראו דוח מ עיל בנוגע להמשך,המפ

ע בדוח  המידע המופי. (2017-01-108928כתא )אסמ
 ך ההפניה.ן על דראמור מובא כאה

הודיעה השותפות כי לאור קצב ההפקה  1.3.2018ביום 
ח בשט Cattani-Rennie 47X-15ל באר קידוח ש

ר הבא עייתהשל קט עויפריץ מפעיל הרויקט, המלהפ
("Suspension"לצורך נטישה זמנית )  
("Temporary abandonment" .של הקידוח )  ראו דוח

  (. 2018-01-020362)אסמכתא  1.3.2018ם מיידי מיו
 המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה. 

 ותכננבימים אלו מתבצעת הערכה מחדש של הקידוח ומתו 
ט קבע בשטח פרוספקאר למתקני ההבל פעולות חיבור ש

Trinidad 7  .והחזרתו של הקידוח להפקה סדירה 
 

דוח מיידי בדבר דוח  פרסמה השותפות  22.1.2018ביום  1.6.2.10.3
(  וספקטיבייםם ומנובאים )פרהערכת משאבים מותני

"( Habanero פרוספקט" לן: הל ) Habanero קטרוספבפ
ע  המידע המופי . (2018-01-008053א )אסמכת בפרויקט

   ך ההפניה.אן על דרר מובא כוח האמובד
 

נכון למועד הדוח הוחלט בשלב זה לא להתקדם עם קידוח  
 לפרוספקט זה.

 
בדבר דוח  פרסמה השותפות דוח מיידי  22.1.2018ום בי 1.6.2.10.4

יביים(  קט)פרוספ ם איובומנ תניםמשאבים מו הערכת
"( Black Pearl פקטוספר)"  Black Pearlרוספקט בפ

ע  המופידע המי . (2018-01-008056)אסמכתא  בפרויקט
 מובא כאן על דרך ההפניה.  רבדוח האמו

 
עם קידוח   נכון למועד הדוח הוחלט בשלב זה לא להתקדם

 לפרוספקט זה.
 

ח  בדבר דו דוח מיידי  תפרסמה השותפו 5.3.2018ביום  1.6.2.10.5
 מנובאים )פרוספקטיביים( בפרוספקט יםרכת משאבהע

Cayenne (.  2018-01-021136ויקט )אסמכתא פרב
 יה. ל דרך ההפנר מובא כאן עדוח האמוהמידע המופיע ב

בדוח המשאבים לא חל כל שינוי בפרטים אשר הובאו 
 . Cayenneקט בפרוספ

 
י לאשר כללף הטוריון השותהחליט דירק 7.3.2018ביום  1.6.2.10.6

צוע קידוח אקספלורציה  בישותפות בה ותפאת השתת
Thomson 72X-8 ט ספקלפרוCayenne  בשטח

אודות  חלטה וכןהאודות נימוקי הם טי הפרויקט. לפר
-2018)אסמכתא  8.3.2018ידי מיום ח ראו דוח מיהקידו

יע בדוח האמור מובא כאן על המידע המופ (.01-022345
 דרך ההפניה. 
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ראו דוח  . וח החלידהקי תפות כשוהודיע ה  19.3.2018ביום 
(.  2018-01-026050מכתא )אס 19.3.2018מיידי מיום 

 פניה.ל דרך ההאן עאמור מובא כה וחהמידע המופיע בד 
 

דיווחה השותפות כי נמסר לה על ידי   8.4.2018ביום 
 -רגל )כ 8,600ח הגיע לעומק מפעילת הפרויקט כי הקידו

לו תגנ ולה כיע וחצאי הקידניתוח ממוכי מ מטר( 2,621
וח  קידצא כי הולכן נמידרוקרבונים לא משמעותיים ה ניסימ

אטם נח הקידולאור האמור, . (Dry Holeח יבש )הוא קידו
לפרטים ראו דוח מיידי מיום   (.Plug & Abandonש )נטנו

המידע המופיע   (.2018-01-035119)אסמכתא  8.4.2018
 ה. ן על דרך ההפניבדוח האמור מובא כא

 
י לאשר יון השותף הכללוריט דירקטחלה 19.3.2018ביום  1.6.2.10.7

ע קידוח אקספלורציה  יצובב השותפותאת השתתפות 
Frick ET.AL 47X-9 קט לפרוספHabanero  בשטח

רטים אודות נימוקי ההחלטה וכן אודות ויקט. לפהפר
-2018)אסמכתא  20.3.2018יום הקידוח ראו דוח מיידי מ

ל ע אןמובא כר בדוח האמו המידע המופיע .(01-026503
 יה. פנדרך הה

 
ה לא ב זבשלהוחלט  כאמור לעיל, נכון למועד הדוח

 ט זה.פקוסלהתקדם עם קידוח לפר
 

מיידי בדבר דוח  דוח סמה השותפות פר 2.5.2018ביום  1.6.2.10.8
הערכת משאבים מנובאים )פרוספקטיביים( בפרוספקט 

Trinidad 7  (.  2018-01-043951בפרויקט )אסמכתא
 ההפניה.ך דראן על כ באמור מוהאח ופיע בדוהמידע המ

 
ן השותף הכללי לאשר ירקטוריוהחליט ד  3.5.2018ביום  1.6.2.10.9

ות בביצוע קידוח אקספלורציה  תפשואת השתתפות ה
Stenderup 56x-28  לפרוספקטTrinidad 7  בשטח

לפרטים אודות נימוקי ההחלטה וכן אודות רויקט. הפ
-2018א אסמכת) 6.5.2018ידוח ראו דוח מיידי מיום הק

 אן עלח האמור מובא כופיע בדוהמהמידע  (.01-044554
 דרך ההפניה. 

 
קידוח החל. ראו דוח  ה כיהודיע השותפות  3.6.2018ביום 
(.  2018-01-046578)אסמכתא  3.6.2018מיום  מיידי

 דוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.מופיע בהמידע ה
 

  ידי על ה ל דיווחה השותפות כי נמסר 1.7.2018 ביום
י  ופי, כח הגיע לעומקו הסדוי הקיט כיקרועילת הפפמ

יום בסו לך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות וכמו כן בוצעבמה
ונלקחו  WIRE LINE LOGGINGהקדיחה בדיקות מסוג 

(. על SWC - side wall core) דוגמאות סלע מקיר הקידוח
ותפות הגיעו מפעילת הקידוח והש בסיס הבדיקות כאמור

ום משמעותיים  ליפטרו מניסים י קיימיכת וססמב נהסקלמ
עיל, השותפים בפרויקט החליטו  אמור לור האלבקידוח. 

  1.7.2018ראו דוח מיידי מיום פקה בקידוח. ה נילבצע מבח
בדוח   המופיע המידע  (.2018-01-058137)אסמכתא 

 האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
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 דברב דיפרסמה השותפות דוח מיי 6.8.2018ם ביו
ראו דוח מיידי מיום   .הההפק חנימבע ת לביצויכנהת

המידע המופיע   (.2018-01-073644)אסמכתא  6.8.2018
 אן על דרך ההפניה. אמור מובא כה וחבד

 
סיום   בר בד פרסמה השותפות דוח מיידי 12.8.2018יום ב

חנים את מבחני ההפקה בקידוח. השותפים בפרויקט בו
ים  ספנו ידוחים ק ם חניבו כןו אפשרויות הפיתוח של המאגר

מבחני ההפקה בדבר  רויקט. לפרטים  נוספיםהפבשטח 
-2018)אסמכתא  12.8.2018בקידוח ראו דוח מיידי מיום 

בדוח האמור מובא כאן על  ופיעע המהמיד. (01-075516
 יה. דרך ההפנ

 
בר דוח  פרסמה השותפות דוח מיידי בד 3.10.2018ביום  1.6.2.10.10

לשכבת  חסבי תניםומ ותנים בשכבתהערכת משאבים מ
Cattani טפקבפרוס Trinidad 7 א סמכתבפרויקט )א

א ובמ המידע המופיע בדוח האמור (. 2018-01-091419
טים אשר הובאו  בפר ינוי לא חל כל ש .כאן על דרך ההפניה

 . Cattani לשכבתבדוח המשאבים 
 
להכללת  ךהמעריהסכמת  לפרק זה מצורפת 'ב נספח ב

ור  לאו ן אישורכוזה בדוח  ורהאמלפרויקט דוח המשאבים 
 .ן ממועד הדוחמזהחלוף 

 
החליט דירקטוריון השותף הכללי לאשר  5.11.2018ביום  1.6.2.10.11

קידוח הערכה ות השותפות בביצוע תפשתאת ה
Stenderup 53-28  לפרוספקטTrinidad 7  בשטח

ה וכן אודות קט. לפרטים אודות נימוקי ההחלטהפרוי
-2018 כתא)אסמ 6.11.2018וח מיידי מיום הקידוח ראו ד
כאן על  המופיע בדוח האמור מובא עדהמי (.01-104580
 דרך ההפניה. 

 
כי הקידוח החל. ראו   ותתפהודיע השו 27.11.2018ביום 

-2018-01)אסמכתא  27.11.2018וח מיידי מיום ד
ל דרך המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן ע(. 114699
ה ז לללעדכון בקשר עם מהלך הקידוח ובכ .ההפניה

ראו דוח מיידי מיום   – Side Track וחצע קידלב לטההח
המידע (. 2018-01-122289)אסמכתא  16.12.2018

 מובא כאן על דרך ההפניה. ח האמור דוב המופיע
 
 Side -ה חקידוהשותפות כי  ההודיע 30.12.2018 וםבי

Track  פטרוליום אלא מני התגלו סיכי  ,לעומקו הסופי הגיע
כל ת א וחע בקידצבלשר התאפא ל שעקב תקלה טכנית

בעקבות ות נוספות וכי הלוגים החשמליים ובדיק תינתוכ
בפרויקט לאטום ם פיהמלצת המפעילה החליטו השות

ראו דוח מיידי   – (. Plug & Abandonוח )ולנטוש את הקיד
המידע  (.2018-01-128130)אסמכתא  30.12.2018מיום 
 ה. ניר מובא כאן על דרך ההפע בדוח האמוהמופי
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דירקטוריון השותף כי  תופיעה השותוד ה 23.7.2019 וםבי 1.6.2.10.12
, לאשר את השתתפות השותפות  כללי בשותפות החליטה

פקט לפרוס Stenderup 66X-28קידוח פיתוח  ועיצבב
Trinidad 7  ראו   "(.הקידוחה: " )בסעיף זבשטח הפרויקט

-2019-01מכתא )אס 23.7.2019דוח מיידי מיום 
 דרך ל ע אןמובא כ רוהאמדוח ב יע (. המידע המופ075889

 ה.ינפהה
 

ילת הקידוח.  דיעה השותפות על תחהו 28.10.2019ביום 
01-2019-)אסמכתא  8.10.20192 וםראו דוח מיידי מי

דרך המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על (. 091182
 ההפניה.

 
מסר לה על ידי  נ כיה השותפות הודיע 10.11.2019ביום 

, כי  פיסוה לעומקו עיהג ידוחהק י מפעילת הפרויקט כ
ן בוצעו בסיום שוטפות וכמו כבוצעו בדיקות ך הקידוח להמב

.  LOGGING WHILE DRILLING הקדיחה בדיקות מסוג
עילת הקידוח  כאמור הגיעו מפ על בסיס הבדיקות

ליום  למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרווהשותפות 
יצה מלה  על בסיס הבדיקות כאמורים בקידוח. משמעותי

די  ראו דוח מיי.  קה בקידוחפה לבצע מבחניח הקידו תלימפע
ע ידהמ (.096216-01-2019)אסמכתא  .11.201910מיום 

 הפניה. המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ה
 

ת דוח מיידי בדבר פרסמה השותפו 27.11.2019ביום 
או דוח  קה בקידוח. ר וע מבחני ההפת לביצפירוט התכני
  . (2019-01-102705תא כמס)א 27.11.2019מיידי מיום 

 מובא כאן על דרך ההפניה. המידע המופיע בדוח האמור
 

ונכון למועד  2019 במברנו דשמבחני ההפקה החלו בחו
  נפט מבחני ההפקה מופק  לךהמב ים. הדוח הם נמשכ

 .מכרונ
 

ם  ליופילוח לפי סוגי הפטרוגילוי בדבר נתוני הפקה ב 1.6.2.10.13
 שהופקו בנכס הנפט:

 
שנת   

2019 
שנת 
2018 

 הערות

 תקפה
 רוליוםפט
 וג נפטסמ

-עבור ה –סך הכל תפוקה בתקופה ]באלפי חביות[ 
100% 

ה מבאר פקהה 87.6 164.7

Stenderup 56X-28 

דש החלה במהלך חו

 2018אוגוסט 

המשויך  -[ סך הכל תפוקה בתקופה ]באלפי חביות 
 חת של התאגיד המדווולמחזיקי הזכויות ההוני

43.4 22.8  

י זיקחמלהמשויך ה וקת תפידחילצע ממו ירמח 
יד המדווח )בדולר הזכויות ההוניות של התאג

 ("ברהדולר א/bblארה"ב לחבית( )

64.4/bbl 69.3/bbl  

  ******** ******** ******** 

הנכס המפיק תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת  
הנפט(  סובעת מנכברוטו הנלרבות מההכנסה 

ם )המשויכי הוקידת תפיחולמו לממוצעים שש
וח( ות ההוניות של התאגיד המדויכוי הזחזיקלמ

 דולר ארה"ב(/bbl)בדולר ארה"ב לחבית( )

16.5/bbl 17.7/bbl   
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יכות ליחידת תפוקה )המשו עלויות הפקה ממוצעות 
ל התאגיד המדווח( למחזיקי הזכויות ההוניות ש

 ב(ארה"  דולר/bbl)ית( לחב )בדולר ארה"ב

10.9/bbl 10.6/bbl   

דת תפוקה )המשויכים יחים למוצעימ טובולים נקת 
מחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח( ל

 רה"ב(דולר א/bblב לחבית( )ה" אר)בדולר 

37/bbl 41/bbl  

ל ילה בתקופה המדווחת בקשר לסך כר אזשיעו 
 מאגרהפטרוליום מסוג נפט ב ויותכמ

0.97% 0.5%  

 
 Grapevine פרויקט 1.6.3

 פטהנ כסנ גתהצ 1.6.3.1
 

 הנפט ס נכ אודותם  ייטים כללרפ

 Grapevine :הנפט נכס שם

 ורניה, ארה"ב יפקל,  Kern County -שתי המצוי בנכס יב :מיקום

 ( קמ"ר 5.18 -אקר )כ  1,280 -כ שטח:

 :הנפט נכס סוג

 (. "Mineral Rights"חכירה של זכויות נפט  ) 
 

ויות  נחלקות לזכ   קע חי הקרשטב ות הזכוי א לא נפט ות ויזכ ה אינה מעניק ה"ב הינה שהמדינה בארהשיטה הנוהגת 
 גופים.     /  יםזקות בהכרח על ידי אותם אנש בקרקע וזכויות נפט שאינם מוח 

 
כירה עם בעלי זכויות הנפט באיזור המיועד לחיפושים בתמורה  שרים היזמים בהסכמי ח ך חיפושי נפט וגז מתק ורלצ

 ש. פוטח החימש מופק ט שנפ מ  יםחכירה שנתיים ולתשלום תמלוג  דמילתשלום 

 :נכס הנפט של מקורי  הנקהע תאריך
ט נחתמו  שנחתמו בקשר עם הפרויק  הסכמי החכירה  של ם  משמעות לתאריך הענקה. מרביתלאור האמור לעיל אין 

 . 2016בחודש פברואר 

 (Held by Productionבשטח ) קה או כל עוד נמשכת הפ 2019 :נכס הנפט של  מקורי פקיעה תאריך

 ה רכהא על חלטוה הם בש  כיםריתא
 :נפטה נכס  של

- 

 :נכס הנפט לפקיעת נוכחי  תאריך

  שנים עם אופציה 3ה של לתקופ 2016חודש פברואר נחתמו ברובם בח דוהחכירה שנחתמו נכון למועד ההסכמי 
  ה.ירימוש אלא בהמשך תשלום דמי חכ ר משנים נוספות. מימוש האופציה אינו מותנה בתשלום מחי 3 -להארכה ב

החכירה עד תום השנה  כזה עליהם לשלם את דמי  תקופת ההסכמים ובמקרהת  פסיק אלהת ע  ים בכללוכים ייזמה
לאקר ויתר השטח חכור   1$ך לדמי חכירה שנתיים בס  אקר מהשטח חכור בתמורה  5,500 -סכם. כההק בה הופס 

 לאקר.  150$לאקר ועד  25$בתמורה לדמי חכירה שנתיים הנעים בין  
 

  נוספת ת וראפש קיימת םהא ציון
 :פטנכס הנת  תקופ כתרהאל

 . עד סיום ההפקהח שטה נפט, החוכר יכול להחזיק בבמידה ובאר שנקדחה בשטח החכור מפיק
 

 :המפעיל שם ציון

בעלות  , בחברה פרטית הרשומה בדלוואר, ארה"ב"(, GE)להלן: " Grapevine Energy LLC יל הינו חברת פע המ
 Erik -ו  Jonathan Rudney "הה ליטת ת בשטיפרחברה  – Horizon Energy Partners LLCמלאה של 
Schwartzידיעת השותף הכללי לה"ה  . למיטבRudney  ו- Schwartz הול בכירים, של  ניסיון עשיר בתפקידי ני

 שנה בתחום חיפושי הנפט ביבשה ובים, בארה"ב ובעולם.  33מעל 
 

הישירים בנכס   פיםותהש שמות ציון
  , ןכ, וט הנפ בנכס ישיר ה קםהנפט וחל
, שמות  השותף הכללי עתלמיטב ידי

 :בעלי השליטה בשותפים האמורים

GE – 33.75% 
 

BYLO Properties, LLC (  בעל שליטהחברה זו ללי אין במידע שנמסר לשותף הכפי על)– 10.7344% 
 
 

California Resources Production Corporation (ליש חברה ציבורית אשר אין בה בעל)25% – טה 
 

California Resources Petroleum Corporation )3.5156% –)חברה ציבורית אשר אין בה בעל שליטה 
 

FGE Oil, LLCת  בשליט , חברהMike and Terry Lowe  – 4.6875% 

 פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט 

 ציון -כש  נרש   טהחזקה בנכס נפ עבור
 תאריך הרכישה: 

  25%לרכישת זכויות בשיעור , 1.3.2016מיום  מפורט, בתוקף ם רה בהסכשתק ה ותפות הש  2016 יוני ש דוחב
אופציה   California Resources Production Corporationמימשה  2017בחודש נובמבר  .בנכס ( 100%)מתוך 

  ת ושותפשל ה  קהחלימוש כאמור דולל  בעקבות מ ט. יק ומהזכויות בפר( 100%)מתוך  25%שהיתה לה לרכישת 
בעקבות פרישת שותף מהפרויקט, רכשה השותפות   2018ינואר חודש  . ב ( 100% תוך )מ 18.75% -לט בפרויק 

 California -העבירה השותפות ל 2018 . בחודש ספטמבר(100%)מתוך  4.75%ות בשיעור תף כאמור זכוישומה
Resources Petroleum Corporation ון למועדנכש  אופןב, רוכאמ  שפרש   תף שוחלק יחסי מהזכויות שרכשה מה  

 מהזכויות בפרויקט.  22.3125%מחזיקה ת דוח השותפוה

כס  בנה תיאור מהות ואופן ההחזק
 הנפט:

 .  בארה"ב החברה באמצעות ה החזק

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי  
הזכויות ההוניות של השותפות  

 בהכנסות מנכס הנפט: 

 16.2997%-14.9696% -פט נ ה כס ת מנ ונס כהות בההונית  יואפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכוק  לח
 16.2997%-14.9696% -חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות 

 0%  –לקבלת תמלוגים   אפקטיבי בזכותק  חל
 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות  
ההוניות של השותפות בהשקעה  
המצטברת בנכס הנפט )בין אם  

צאה או כנכס בדוחות  הוכ ההוכר
 :ם(הכספיי

 (. 31.12.2019פיים של השותפות ליום ות הכס וח למועד הד   ןוכנ)  ולרד  יאלפ 8,611
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 מפת נכס הנפט 1.6.3.2
 

 פט:ל נכס הנש פהלהלן מובאת מ
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הנפט על ידי אחרים, למיטב ידיעת  שבוצעה בשטח נכס  פעילות עבר מהותית 1.6.3.3

  :EGע"י  השותף הכללי ועל פי מידע שנמסר
 

ה תקופה ב זהות מבצע הפעולה
 הוצעה בלועפה

ל י שיתמצ תיאור ת
 לההפעו

ר תמציתי של תיאו
 תוצאות הפעולה 

Century 
Exploration 

22Resources LLC 

 ציהקידוח אקספלור 2014
 
 

נתגלו סימני 
ה רוקרבונים. הייתהיד

תקלה מכנית בקידוח 
 והקידוח ננטש. 

 
 ט נפה ת בנכסמתוכננבפועל ותכנית עבודה  1.6.3.4

ט  ועל בפרויקפב צעוות שב קריות העיולעופהלהלן תיאור תמציתי של 
Grapevine   ממועד רכישת הזכויות בו ועד למועד הדוח וכן תיאור תמציתי

ע כל פעולה וחלקם יצולב ציון התקציב המשוערות מתוכננות, בולפעשל 
גש כי  בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה. יוד

יים בלבד ללכ יםומדנעל אסים סובם מוחות הזמנים המשוערילויות ולהע
ת  היות בהן סטיות ניכרות. עוד יצוין כי תכנית העבודה, העלויות ולוחות ללוכווי

 ממצאים שיתקבלו.  עשויים להשתנות בעקבותמנים המשוערים הז
 

וע יצנים לבמובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות, עלויות ולוחות זמ
  סס עלבודאי והמווו ינאשר א ידי עתפה פנוצ דעמיות השונות מהווים הפעול

 , וכולל הערכות שלהדוחאינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך 
אשר  הדוח אריך פעולות נכון לתונות שלו בדבר ביצוע ה ותף הכללי או כשוה

 לקבות כחיכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו )לר
או השפעות /ו לותבממג וכן צעו(וב ים שו/או שלבים בקידוחי מהסקרים

ת רבות כגון שינוי בתנאי נכס הנפט, עיכוב בקבלת אישורים והיתרים צוניוחי
עולות  נים וכדומה. לפיכך, הפלות השונות, תלות בקבלים לביצוע הפעורשנדה

דים  יעי מן השונות באופן מהות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות
 רכים או המשוערים: המוע

 

 הפתקו

לתקופה / פועל ב בוצעוות שולפעציתי של ר תמתיאו
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה המתוכננת )תוך 

די השותפים ות שאושרו על יולפעאבחנה בין 
 רם אושרו(לפעולות שט

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )אלפי  

 דולר(

היקף השתתפותם 
חזיקי מ ועל שלבפ
כויות ההוניות של הז

יב בתקצ  תוותפהש
 23ר(דול אלפי)

 699.6 2,000 מייל מרובע(  28 -)על שטח של כ D3וצע סקר ב בר טואוק 2016

 2016אוקטובר 
 דצמברעד 

2016 

 של נתוני הסקר.עבודות עיבוד ופענוח 
 עבודות גיאולוגיות, גיאופיזיות, הנדסיות

ם, הנדסיי ולוגיים,יאונים ג)בנית בנק מידע הכולל נת
 ליותהנמוד'(  וכם חיקידומ ההפקהיסטורית 

75 26.4 

2017 

עד  ינואר
 דצמבר

 עבודות גיאולוגיות, גיאופיזיות, הנדסיות
ם, ים גיאולוגיים, הנדסייהכולל נתונ ידעמ נק)בנית ב

  .יסטורית הפקה מקידוחים וכד'(  ומנהליותה
 

 1.6.3.10.1ף סעי ו)רא Chardonnay 47X-35קידוח 
 (להלן

 

6,184 2,163 

 
, על בעלי GE -השליטה בבעלי , מ Jonathan Rudneyה מרמנר נמואקידוח ההלמיטב ידיעת השותף הכללי, במועד   22

 ו.הענין בחברה ז
 6.3.9.11.כס הנפט )ראו סעיף  ות בני הזכויעלתפות לבין בות אשר נחתם בין השויכם רכישת זכום להסיצויין כי בהתא  23

מיליון דולר, למעט  9 -כל שכת בסך רמהעלות של הפעילות הראשונית בפרויקט המוע 33.33%להלן(, השותפות תממן 
על של מחזיקי וההשתתפות בפ היקף . בהתאם לכך,25%ור יעהקרקע אשר את עלותו תממן השותפות בש מרכיבבגין 

למחזיקי הזכויות  ועלכאמור חושב לפי שיעור המשויך בפיב הפעילות הראשונית בתקצ השותפותל ת ההוניות שהזכויו
למעט בגין  34.98%הנפט של  בנכס ות חיפוש, פיתוח או הפקהילבפעת ות הכרוכוההוניות של השותפות, בהוצא

 .26.24%ור של עעשה על פי שישוב נאשר ביחס אליו החי קעמרכיב הקר
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 . 2017 ברז אוקטואמיר ופן סדאבט מהקידוח מופק נפ
 

2018 
 1,757 7,437 .(להלן 1.6.3.10.2)ראה סעיף   Bordeaux 1-31 וחקיד

 47 202 (1.6.3.10.4ראה סעיף ) North Chardonnay 2-35דוח יקלת התח

2019 

 (1.6.3.10.3 )ראה סעיף North Chardonnay 2-35קידוח 
 

 .ונערכו בו מבחני הפקהמשמעותיים  י פטרוליוםנתגלו סימנבקידוח 
ידוח, כפי שנמסרו בקתוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה 

ושל השותפות ה המפעילשל ן עתחו את דינ, הדוחיהק ילתפעעל ידי מ
נכון למועד הדוח  ( של נפט בקידוח.Discoveryשל ממצא ) בדבר קיומו

נכון למועד הדוח מהקידוח מופק  אופן סדיר.ונמכר נפט במהקידוח מופק 
 אופן סדיר.ונמכר נפט ב

 
 

7,134 1,670 

 קבעטרם נ טרם נקבע דהח השהמשך פיתו 2020

 

 י לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט  לוגי 
 
של יות ההונ תוכוילמחזיקי הזעור בפועל המשויך שילהלן הערכה של ה 1.6.3.5

הקשורות   ובהוצאות לרבות הצפויות, בהכנסותן בפרויקט וכ ותתפשוה
 : בפרויקט
 

 הסברים 100% -שיעור מגולם ל אחוז שיעור ההשתתפות

ל למחזיקי ועשויך בפהשיעור המ
הזכויות ההוניות של השותפות בנכס 

 הנפט
22.3125% 100%  

י בפועל למחזיק יךהשיעור המשו
 תפותהשו של יותהזכויות ההונ

 נכס הנפט מ ותנסבהכ
14.9696%-16.2997% 67.09%-73.05% 

ה תחשיב בס"ק רא
 להלן 1.6.3.6

שיעור ההשתתפות בפועל של 
 קי הזכויות ההוניות שלמחזי

וצאות הכרוכות בהת השותפו
בפעילות חיפוש, פיתוח או הפקה 

 בנכס הנפט 

23.41%  
 
 104.92%  

ה תחשיב בס"ק אר
 להלן 1.6.3.7

 
יות של מחזיקי הזכויות ההונל בפועל המשויך רועיל השש הכלן הערהל 1.6.3.6

 : קטות בהכנסות מהפרויהשותפ
 

 פריט אחוז הסבר

 100.000% 
כס חזויות של נשנתיות הכנסות 

 :התגלית )%( רלאח הנפט

 :ס הנפטנכפירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית( ברמת 

גים לבעלי הזכו  תויתמלו
 רקעבק

20-21% 
 Mineral")זכויות הנפט   ליבע

Rights":) 

 המפעיל: 0% 

כר ז גים למו  מוכר זכות הנפט: 2% כות הנפטתמלו

 ר:ותן שירות אחג או נגיאולו 0% 

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

 הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט: 78%-77% 

 22.3125% 
יקי הזכויות חזהחלק משויך למ

ס נכ תכנסובה תופניות של השותההו
 המנוטרלות: טפהנ

22.3125%*(77%-78%) 17.1806%-17.4037% 

ת מחזיקי הזכויוסה"כ חלקם של 
 ההוניות של השותפות בשיעור

פט הנמת נכס ההכנסות בפועל, בר
פני תשלומים אחרים ברמת )ול

 השותפות(:
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 פריט אחוז הסבר

 :תפותהשו ברמתפט הנ סות לאחר תגלית( בקשר עם נכסכנפירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מהה

 :ברמת השותפות

ולאחר  4.95%להחזר הוצאות  דע
על פי הסכם  9.95%זר ההוצאות הח

 ת השותפו
2.220%- 1.104%- 

יות ות ההונל מחזיקי הזכוירם ששיעו
השותפות בתשלום לשותף ל ש

 הכללי:
 -----------------  

 
14.9696%-
15.1837 

16.2997%-
16.0766% 

 
 סה"כ:

 - 
הוניות הת ויוזכה יקל מחזיש םרשיעו

ות בהכנסות עקב קבלת תפשל השו
 וספים מהנכס:מלוגים נת

 
14.9696%-
15.1837 

16.2997%-
16.0766% 

 

יקי ך הפועל למחזהמשוי השיעור
ההוניות של השותפות ויות הזכ

 בהכנסות מנכס הנפט:

 
של ת יות ההוניומחזיקי הזכו שלביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל  1.6.3.7

 : וש מהפרויקטיפת החאוצות בהותפהשו
 

 אחוז רבסה
 
 

 פריט

 

100.000% 
 
 
 

 

ות תיאורטיות הוצא
רת של נכס הנפט במסג

לא התמלוגים )ל
 האמורים(

 :כס הנפט( ברמת נוצאותם מההט התשלומים )הנגזריוריפ

 

 המפעיל: 0%

 
 
 
 
 

 השותף הכללי: 0.000% 

 
0.000% 

 הנפט: ותמוכר זכ

 ==========  

 
 תוצאור ההויעש "כסה 100%

בפועל ברמת נכס 
 פט:הנ

תם ישת זכויות אשר נחיצויין כי בהתאם להסכם רכ
 ,24פטין בעלי הזכויות בנכס הנבין השותפות לב
מהעלות של הפעילות  33.33%השותפות מימנה 

 הראשונית בפרויקט 
 

22.3125% 

שיעורם של מחזיקי 
ל ש הזכויות ההוניות

וצאות  השותפות בה
 :נפטה נכס

 
 ========== 

 
 

 
100%  *22.3125%  

22.3125% 

סה"כ שיעורם בפועל 
מחזיקי הזכויות של 
וניות של השותפות הה

בהוצאות, ברמת נכס 
ני תשלומים לפ)והנפט 

מת בראחרים 

 
כויות בנכס הנפט אשר הז אשר נחתם בין השותפות לבין בעלינכללו במזכר הכוונות נות של העקרוע כם זה מבוססהס  24

 1.6.3.9.1( )ראו סעיף  2016-01-026545א )אסמכת 11.2.2016ת ביום פושותה הי שפרסמדעיקריו פורטו בדוח המיי
 ן(.הלל
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 אחוז רבסה
 
 

 פריט

 תפות(השו

 
0.000% 

 

שיעורם של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של 

השותפות בקבלת 
 זרתשלום הנג

ידי  מההוצאות על
 :ותהשותפ

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

 
 

 סה"כ 22.3125% 

 :ברמת השותפות 

 ט וברמת השותפות:( בקשר עם נכס הנפ)הנגזרים מההוצאותפירוט תשלומים 

 מפעיל בשותפות: 0.000% 

 
22.3125%*4.95%  

 
מפעיל ע"פ הסכם השותפות המוגבלת דמי 

  מחלקה של השותפות 4.95%בשיעור 

1.104% 
 

 כללי:השותף ה

 :הנפטת וכזר מוכ 0.000% 

 
====== 

 
 

 

23.41% 
 

השיעור המשויך 
בפועל למחזיקי 

 זכויות ההוניות שלה
 השותפות, בהוצאות
הכרוכות בפעילות 

וח או יתפ חיפוש,
 :טנפהפקה בנכס ה

 

  Grapevineתגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש בפרויקט  1.6.3.8
 )באלפי דולר(

 
י קירם של מחזסה"כ שיעו יטפר

של יות ההונ ותכויהז
בהשקעה  תפותשוה

ה זו בפרויקט ופבתק
Grapevine 

 שיעורם של מחזיקי מתוכו,
של הזכויות ההוניות 

השותפות בתשלומים 
 ללי כ תףלשו

מחזיקי  יעורם שלמתוכו, ש
הזכויות ההוניות של 
השותפות בתשלומים 

 למפעיל

תקציב שהושקע  בפועל 
 )לרבות 2017 נתבש

 מורים(האהתשלומים 

2,163 102 - 

ל בפוע  שהושקעתקציב 
)לרבות  2018בשנת 

 התשלומים האמורים(

3,252 153 - 

בפועל   שהושקעתקציב 
)לרבות  2019בשנת 

 אמורים(מים הלותשה

2,851 134 - 
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 ס הנפטתיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכ 1.6.3.9
 evineGrapהסכם רכישת זכויות בפרויקט  1.6.3.9.1

ט עם  מפור סכם בה ותתפרה השוקשהת 2016ני בחודש יו
"(, לרכישת וכריםהמ)"  Grapevine פרויקט ב בעלי הזכויות

, על בסיס 1.3.2016ט, בתוקף מיום כויות בפרויקז
ת אשר עיקריו פורטו בדוח  ונכוו מכתבב שנכללו ותונהעקר

)אסמכתא  11.2.2016ת ביום המיידי שפרסמה השותפו 
 אןכ אמור מוב בדוח האול (. המידע הכל2016-01-026545

 ניה. ההפ דרך על
 
ות התחייבה לממן  ור השותפגרת ההסכם האממסיצוין, כי ב

וע פעולות שונות במסגרת הפרויקט  וצאות בקשר עם ביצה
ידי מיום  י המ כמפורט בדוח הינה עלותןשיעורן ור אש

 זה.  1.6.3יף ובסעהאמור   11.2.2016
 

ם להשלמת יתנאים המתלמו התקיי נכון למועד דוח זה ה
ת זאו Grapevineרויקט ת בפכויוהז שתכיהעסקה לר

הזכויות בקרקע יתר, אישורי בעלי חר שהתקבלו, בין הלא
אגיד לתת ח הפרויקט להעברת הזכויות הנרכשובשט

 ארה"ב.בקם ת שהושותפובשליטת ה
 

 הסכם תפעול משותף 1.6.3.9.2
ף  שת הזכויות המתואר בסעישת הסכם רכיבמקביל לרכי

תף משו עולתפם ל הסכם עדדיחתמו הצלעיל,  1.6.3.9.1
(Operating Agreementאשר מסדיר את הפעילו ) ת

ויקט. לתמצית הוראותיו של הסכם רפההמשותפת בשטח 
  14.6.2016מיום או דוח מיידי ר ורהתפעול המשותף האמ

כלול בו  ( אשר המידע ה2016-01-049674)אסמכתא 
 מובא כאן על דרך ההפניה. 

 
-2016 תאמכ)אס 11.2.2016 מיום וח המיידי ך לדבהמש

א )אסמכת 14.6.2016מיום י מייד( ולדוח ה01-026545
  15.11.2017 פרסמה השותפות ביום, (2016-01-049674

רקע ת בקכויוזהכי בעלי ( 2017-01-100102)אסמכתא 
 California Resourcesחברת  –בשטח הפרויקט 

Production Corporation  "(הודיעו  קעהקר בעלי ,)"
כותם, בהתאם את זממש ו ליטחלט כי היקמפעיל הפרול

לי "( לבעהמוכרתקט )" כויות בפרויין בעלת הזב להסכם
  קע, לרכוש לאחר הקידוח הראשון בשטח הפרויקט, הקר

פרויקט  שטח היות במהזכו( 100%)מתוך  25%
 "(.האופציה)" 

 
השלמת מימוש ופציה, בכפוף לבהתאם לתנאי הא

סי  יחן יקט באופ תפים בפרוואחזקות הש וללו, יד האופציה
)מתוך  25%-ולל מיד תופ)חלקה של השות 25%ור בשיע

הקרקע  (( ועל בעלי100%ך )מתו 18.75%-( ל100%
ת קם היחסי בעלוחלמ 25%לשלם לשותפים בפרויקט 

התלת מימדי והקידוח שבוצעו בשטח  ייסמר הסיהסק
החל ותף יקט, ולהצטרף כצד להסכם התפעול המשהפרו

 קט. בשטח הפרוי
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 ות ספנוות זכוי רכישת 1.6.3.9.3
-2017)אסמכתא  15.11.2017וח המיידי מיום ך לדבהמש

מיום   השותפות דוח מיידי (, פרסמה 01-100102
( בקשר עם  2018-01-001743)אסמכתא  7.1.2018

 קה בפרויקט: ור החזשיע גדלתה
 

1. Juneau Exploration, L.P.  "(Juneau השותפה ,)"
 הציעה(, 100%)מתוך  18.75%ור בפרויקט בשיע

 14.0625%לרכוש ממנה יקט בפרוים תפשומה לחלק
 בפרויקט.  ( מהזכויות100%)מתוך 

ט להם ניתנה ההצעה כאמור  בפרויק השותפים .2
אחוזים  Juneau-כשו מה ורצעלה"( נענו הרוכשים)" 

 בשיעורים כדלקמן: 
 

 4.75% –השותפות 
Grapevine Energy LLC – 5% 

BYLO Grapevine Holdings LLC –  4.3125% 
 
 "(תכשונרה הזכויות" )
 

 4.6875%, בשיעור Juneauיתרת אחזקותיה של  .3
לאחד מבעלי מניותיה  על ידהועברו ה(, 100%וך )מת

– FGE Oil, LLC . 
-הרוכשים למו שיל ות הנרכשות,ויזכל בתמורה .4

Juneau יות הנרכשות החזר של החלק היחסי של הזכו
בקשר עם  Juneauוציאה בהוצאות העבר שה

אשר חלקה ר, כדול אלפי 1,548-כ שלויקט, בסך הפר
הזכויות הנרכשות  ום זה, בגיןשותפות בסכה היחסי של

אלפי דולר. בנוסף, הרוכשים  523-על ידה, הינו כ
ים מנפט שיופק על לוגתמ Juneau-לשלם ל בוייהתח

מבאר  3%ידם משטח הפרויקט, בשיעור 
Chardonnay 47X-35 הפרויקט. שטחייתר מ 0.5%-ו 

 California -ים ורוכשן היב םר, הוסכבהמשך לאמו
Resources Petroleum Corporation  "(CRPC ,)"

קשורה שלה שותפה אף היא בפרויקט, כי  ר חברהאש
CRPC ות הנרכש ויותהזכ אף היא ברכישת ףתשתת

יעביר לה חלק  כאמור ובהתאם לכך כל אחד מהרוכשים
ת במסגרת רכישיקט בפרויחסי מהזכויות שרכש 

"(. CRPC -המועברות ליות הזכו)"  שותנרכההזכויות 
מה שיל CRPC ,CRPC -לויות המועברות ורה לזכתמב
כל אחד מהשותפים הרוכשים החזר של החלק היחסי ל
ת ו היחסי בזכויוחלק ר עםבקש העבר שהוציא אותהוצב

ה של השותפות ר חלק, כאשCRPC -המועברות ל
 CRPC הוסכם כי אלפי דולר. כן 192 -בסכום זה הינו כ

 שריחסי בתמלוגים א ה חלקהאם לבהת ףתתתש
 יופק עלמנפט ש Juneau -ל לשלםהרוכשים התחייבו 

מבאר  3%ידם משטח הפרויקט, בשיעור 
Chardonnay 47X-35 חי  ר שטמית 0.5% -ו

 -לאחר העברת הזכויות המועברות ל הפרויקט.
CRPCות זכוימה 22.3125% -, השותפות מחזיקה ב

 בפרויקט. 
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 טיק רו בפ ומשאביםקידוחים  1.6.3.9.4
טוריון  רקהחליט די 16.5.2017 וםבי 1.6.3.9.5

שר את השתתפות השותף הכללי לא
אקספלורציה   תפות בביצוע קידוחהשו

Chardonnay 47X-35  הפרויקט.   חשטב
ההחלטה וכן אודות   נימוקידות ם אולפרטי

  16.5.2017ידי מיום הקידוח ראו דוח מי
המידע   (.2017-01-049410)אסמכתא 

דרך  על  כאן אב ומור מהאח ופיע בדוהמ
 ההפניה.

 
  השותפות דוח פרסמה  2.7.2017ביום 

(  2017-01-068010מיידי )אסמכתא 
  47X-15ביצוע קידוח ר התחלת בדב

Chardonnay יע  המופידע בפרויקט. המ
 בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה. 

 
פרסמה השותפות דוח   9.8.2017 וםבי

  ( בו 2017-01-068536תא אסמכדי )מיי
ידי מפעילת  על  ר להנמס כי ה עידיא מוה

ומקו הסופי  גיע לעיקט כי הקידוח הרוהפ
 Open Hallבקידוח בדיקות  ובוצעו 

Logging Test מפעילעו הגי, על בסיסן 
ות למסקנה מבוססת כי ותפ והש הקידוח

משמעותיים  קיימים סימני פטרוליום 
ם  ותפיו השלאור זאת, החליט בקידוח. 
.  חודיהפקה בקמבחני  בצעט לבפרויק

חני  מבבר התכנית לביצוע ם בדפרטיל
  26.9.2017די מיום ההפקה ראו דוח מיי 

המידע   (.2017-1-084127)אסמכתא 
כאן על דרך  בא מו המופיע בדוח האמור

 .ההפניה
 

פרסמה השותפות דוח   5.12.2017ביום 
  (2017-01-108925סמכתא מיידי )א

קידוח.  קה בההפ בחני בדבר סיום מ
פקה י ההמבחנ ר בם בדספינו לפרטים 

  5.12.2017ום י מיידבקידוח ראו דוח מי
המידע   (.2017-01-108925כתא )אסמ

המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך  
 יה.ההפנ

 
ות דוח  השותפסמה פר 18.2.2018ביום  1.6.3.9.6

  (2018-01-016021מיידי )אסמכתא 
-1בדבר החלטה להשתתף בביצוע קידוח 

31 Bordeaux להלן: )  טבפרויק
פים ביחס לקידוח  נוסטים לפר (." הקידוח" 

ן ראו דוח  ומוקי החלטת הדירקטוריניול
-2018מכתא )אס 18.2.2018יום מיידי מ

וח  בד פיע המידע המו (.01-016021
 דרך ההפניה. ן עלא כאהאמור מוב
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ת כי  הודיע השותפו 18.3.2018ביום 
ום  ידי מי הקידוח החל. ראו דוח מי

-2018-01א )אסמכת 18.3.2018
יע בדוח האמור  פהמו ידע מה . (025471

 על דרך ההפניה.  אןמובא כ
 

דוח   השותפותפרסמה  23.4.2018 ביום
( בו  2018-01-040126מיידי )אסמכתא 

עילת  מפידי על  כי נמסר להה דיעמו היא
כי  , יהפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו הסופ

ת  וטפובוצעו בדיקות שבמהלך הקידוח 
ג מסו תוקדייחה בם הקדבסיו  בוצעומו כן וכ

WIRE LINE LOGGING ו  ונלקח
 SWC - sideוח )סלע מקיר הקידדוגמאות  

wall core  .) 
על בסיס הבדיקות כאמור הגיעו מפעילת  

י ת כבוססנה משותפות למסקוה דוחהקי
י פטרוליום משמעותיים  קיימים סימנ

לאור זאת, החליטו השותפים  ח. בקידו
  בקידוח. מבחני הפקה בצע קט לבפרוי

ע מבחני  ביצוית להתכנ רבים בדרטלפ
  14.5.2018ום וח מיידי מיד ההפקה ראו
המידע   (.2018-01-038064)אסמכתא 

רך  המופיע בדוח האמור מובא כאן על ד
  ניה.ההפ

 
פרסמה השותפות דוח   14.6.2018 ביום

(  2018-01-051474מיידי )אסמכתא 
המידע  . ידוחבדבר סיום מבחני ההפקה בק

רך  על ד ןאבא כמו בדוח האמורהמופיע 
 ה.הפניה

 
השותפות דוח   פרסמה 22.11.2018ביום  1.6.3.9.7

(  2018-01-016021ידי )אסמכתא מי
חלטה להשתתף בביצוע קידוח  בדבר ה

North Chardonnay 2-35 קט ויפרב   
"(. לפרטים נוספים ביחס  הקידוח)להלן: " 

ראו   ח ולנימוקי החלטת הדירקטוריוןלקידו
 מכתא)אס 22.11.2018יידי מיום מדוח 

  המידע המופיע בדוח (. 2018-01-112176
 ההפניה.ך  אמור מובא כאן על דרה

 
השותפות כי   הודיע ה 23.1.2019ביום 

ם  מיודי הקידוח החל. ראו דוח מיי
-2019-01 מכתא)אס 23.1.2019

המידע המופיע בדוח האמור  (. 008853
 מובא כאן על דרך ההפניה. 
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ת דוח  פרסמה השותפו 17.2.2019ביום 
( בו  2019-01-013678 אתאסמכי )מייד

לת  מפעיי נמסר לה על ידי כ היא מודיעה 
כי  , סופידוח הגיע לעומקו ההפרויקט כי הקי

טפות  שו קותבמהלך הקידוח בוצעו בדי
בסיום הקדיחה בדיקות מסוג צעו ן בווכמו כ

WIRE LINE LOGGING על בסיס .
וח  דהקי עילתהמליצה מפהבדיקות כאמור 

 . וח קידה בחני הפקלבצע מב
 

ות דוח  תפפרסמה השו 20.3.2019ם ביו      
תכנית לביצוע מבחני הפקה  מיידי בדבר 

.  North Chardonnay 2-35 בקידוח
  20.3.2019מיום  ידימי לפרטים ראו דוח

(. המידע  2019-01-024823)אסמכתא 
מור מובא כאן על דרך  המופיע בדוח הא

 ניה. ההפ
 
  ות דוח השותפ רסמהפ 12.6.2019ום יב      

וח  ידבק אות מבחני ההפקהתוצבר די בדימי
  "ל לפרטים ראו דוח מיידי מיום הנ

-2019-01)אסמכתא  12.6.2019
ר  האמוהמידע המופיע בדוח (. 057751

תוצאות וניתוח   ההפניה. ךל דרמובא כאן ע
קה בקידוח,  הממצאים במהלך מבחני ההפ

ניחו  ידוח, ההקלת מפעי כפי שנמסרו על ידי 
ת תפושול הוש מפעילההשל  ת דעתןא
( של Discovery)ו של ממצא דבר קיומב

 נפט בקידוח. 
 

ילוח לפי סוגי  תוני הפקה בפגילוי בדבר נ 1.6.3.9.8
 הנפט:הפטרוליום שהופקו בנכס 

 
ת שנ  

2019 
 שנת
2018 

שנת 
2017 

 הערות

הפקת 
ם וליופטר

 מסוג נפט

 –[ חביותבתקופה ]באלפי  תפוקה להכ סך
 100%-בור הע

176.1 138.8 8.5  

 -תפוקה בתקופה ]באלפי חביות[  הכלסך  
ניות של ות ההוהמשויך למחזיקי הזכוי

 התאגיד המדווח

39.9 31.6 1.4  

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך  
ת ההוניות של התאגיד יוהזכולמחזיקי 
ר דול/bbl( )ר ארה"ב לחביתבדולהמדווח )

 רה"ב(א

65.9/bbl 70.5/bbl 58.8/bbl  

  ******** ******** ******* ********* 

כס תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנ 
מההכנסה ברוטו הנובעת  המפיק לרבות

מנכס הנפט( ממוצעים ששולמו ליחידת 
קי הזכויות זילמח תפוקה )המשויכים

ההוניות של התאגיד המדווח( )בדולר 
 "ב(דולר ארה/bbl( )ב לחביתרה" א

18.1/bbl 19.2/bbl  15.5/bbl   

הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה  יותעלו 
הוניות של )המשויכות למחזיקי הזכויות ה

ווח( )בדולר ארה"ב לחבית( התאגיד המד

18.4/bbl 23.4/bbl ראה 
 הערה

ה ויות ההפקלע
 2017בשנת 

כוללות את עלויות 
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(bbl/)קה לכן ההפמבחני  דולר ארה"ב
 לא רלוונטי

קה חידת תפוו ממוצעים ליטנ ליםבותק 
זיקי הזכויות ההוניות של חמיכים ל)המשו

לחבית( התאגיד המדווח( )בדולר ארה"ב 
(bbl/דולר א)רה"ב 

29.4/bbl 27.9/bbl ראה 
 הערה

עלויות ההפקה 
 2017בשנת 
י מבחנכוללות את 

ההפקה לכן לא 
 רלוונטי

לסך ת בקשר ווחשיעור אזילה בתקופה המד 
 סוג נפט במאגרם מיופטרולכל כמויות ה

1.5% 1.14% 0.05%  

 
 וכן נתוני תזרים מהוון  ויקט ס לפרביחמעודכן דוח הערכת משאבים מותנים  1.6.3.10

ר  ( בדב2017-01-046665)אסמכתא  9.5.2017בהמשך לדוח המיידי מיום 
לדוח המיידי מיום   ,בשטח הפרויקט ים אבים מותנהערכת מש דוח

דוח הערכת משאבים ( בדבר 2017-01-113710 )אסמכתא 19.12.2017
  Sauvignonומנובאים )פרוספקטיביים( מעודכן ביחס לפרוספקט  םמותני

-2018-01)אסמכתא  14.8.2018ולדוח המיידי מיום בשטח הפרויקט 
פרוספקטים  מעודכן ביחס למשאבים מותנים ערכת דוח ה( בדבר 076431

Bordeaux ו- Sauvignon ביום  , ("הדוח האחרון" להלן: ) יקטפרו בשטח ה
מעודכן ביחס  מותנים דוח הערכת משאבים פות תהשוקיבלה  23.3.2020

דוח " להלן: ) 31.12.2019 נכון ליוםוכן נתוני תזרים מהוון  יקטלפרו
די חברת  יעודכן הוכן על דוח המשאבים המ (." המשאבים המעודכן

Petrotech Resources Company, Inc.,   מעריך עתודות מומחה, מוסמך
ערכת לניהול משאבי פי כללי המ ל"(, נערך עהמעריך" להלן: ובלתי תלוי )

 זה. לדוח  ג'נספח והוא מצורף כ 25( PRMS-SPEפטרוליום )
 

נערך  עודכןאבים המדוח המש  כי להדגיש  מעוניינתבהקשר זה השותפות 
נפט וגז אשר היו ידועים  יונערך על בסיס מחיר 31.12.2019ם נכון ליו

בלי שנגרם והתרחבות המשבר הגל. להלן 2.1כמפורט בסעיף  במועד זה
וכן המאבק בין רוסיה ( COVID-19)תפרצות נגיף הקורונה בעקבות ה

הביאו לירידה  ,לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות
יצוין  .2020והגז בחודשים הראשונים של שנת  במחירי הנפט תמעותיש מ

עמד רויקט פמה תונמכר תהמופקנפט חבית הממוצע של מחיר הכי 
כאמור חבית מחיר ונכון למועד הדו"ח דולר  66 -סך של כ על 2019בשנת 

 .דולר 29 -סך של כ עומד על
 

לאיזור  מבוסס, בין היתר, על מידע קיים ביחס המעודכן דוח המשאבים 
ועל מידע שהתקבל , על עיבוד ופענוח נוסף של מידע סייסמי הפרויקט

,  Chardonnay 47X-35) בשטחו קידוחים שערכו השותפים בפרויקטהמ
Bordeaux 1-31 ו- North Chardonnay 2-35)  הן מידע גיאולוגי והן נתוני ,

 הפקה.
 

האמורות,  הערכה נוספת של שלוש הבארותבדוח המשאבים המעודכן צוין כי 
יסווגו  חלק מהמשאבים כך שלהביא עשויה לנוסף, ם מידע וב עבשיל

 רית.חכן ציין המעריך כי לא בוצעה הערכה להצלחה מס כרזרבות.
 

באופן  עיקריות  שתי שכבותהוערכו בו מעודכן כי עוד צוין בדוח המשאבים ה
 .  Lower Stevens  -ו  Upper Stevens: נפרד

 

 
" כפי שפורסמה Petroleum Resources Management( 2007") –( PRMS-SPEמערכת לניהול משאבי פטרוליום )  25

(, המועצה AAPGוליום )גיאולוגים בתחום הפטר(, הארגון האמריקאי של SPEוד מהנדסי הפטרוליום )על ידי איג
 (.SPEE( ואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום )WPCהעולמית לפטרוליום )
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צדקת פיתוח בבחינה"  ם בשלב "ההמותנים מסווגיהמעריך ציין כי המשאבים 
(Development Pending ,)הם מותנים באישור תוכנית פיתוח על ידי  ו

כן ציין המעריך כי כאשר תאושר תוכנית פיתוח, חלק   השותפים בפרויקט.
עשויים להיות  המעודכן שאבים מהמשאבים המותנים המוערכים בדוח המ

 מסווגים מחדש כרזרבות. 
 

 המשאבים המעודכן:  תוך הדוחנתונים מיקרי הלהלן ע .1

על פי דוח המשאבים המעודכן, המשאבים  1.1

 estimated Gross (100%) contingent)המותנים

resources)  הינם כמפורט  31.12.2019בפרויקט, נכון ליום ,

 להלן:
 

 
 .(Millions of stock tank barrels)מיליוני חביות נפט בתנאי פני האדמה   26
 מיליארדי רגל מעוקב.   27
ותפות בטבלה פט. חלק השרק סה"כ משאבים בנכס הנהשותפות במשאבים אלא  בים המעודכן לא צוין חלקבדוח המשא  28

, באופן שהחלק לעיל 1.6.3.6הינו לאחר תשלום תמלוגים החלים על השותפות, והוא חושב בהתאם למפורט בסעיף 
 14.9696% -עד החזר הוצאות ו 16.2997%ו כנסות מנכס הנפט היניקי הזכויות ההוניות בההאפקטיבי המיוחס למחז

 לאחר החזר הוצאות.
 

קטגוריית   שכבה 
אבים  המש

 המותנים 

 משאבי נפט 
26(MMSTB) 

 משאבי גז 
27(BCF) 

 טיויוולנ משאבי נפט אקו
Bbls Oil  Equivalent 

(MMSTB)* 

סה"כ משויך   סה"כ  
למחזיקי הזכויות  

ההוניות של  
 28השותפות 

  יסה"כ משויך למחזיק    סה"כ 
ל  הזכויות ההוניות ש

 4השותפות

סה"כ משויך למחזיקי     סה"כ 
הזכויות ההוניות של  

 4שותפותה

Upper 
Stevens 
Zone 

אומדן  ה
 הנמוך 
Low 

Estimate 
(1C) 

 צאות עד החזר הו 1.949
0.318 -0.313 

 
לאחר החזר  

 הוצאות 
0.296 -0.292 

 הוצאות עד החזר  0.585
0.095- 0.094 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.089- 0.088 

 עד החזר הוצאות  2.046
0.334- 0.329 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.311- 0.306 

האומדן הטוב  
 ביותר  
Best 

Estimate 
(2C) 

 עד החזר הוצאות  7.494
1.221 -1.205 

 
החזר   חרלא

 הוצאות 
1.138 -1.122 

 עד החזר הוצאות  2.248
0.366- 0.361 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.341- 0.337 

 הוצאות  רעד החז 7.869
1.283- 1.265 

 
 לאחר החזר הוצאות 

1.195- 1.178 
 

האומדן  
 הגבוה 
High 

Estimate 
(3C) 

 עד החזר הוצאות  28.914
4.713 -4648 

 
לאחר החזר  

 ות הוצא 
4.39 -4.328 

 עד החזר הוצאות  8.674
1.411- 1.394 

 
 הוצאות לאחר החזר 

1.317- 1.298 

 עד החזר הוצאות  30.359
4.949- 4.881 

 
 ר הוצאות החז רלאח

4.61- 4.545 
 

 

Lower 
Stevens 
Zone 

אומדן  ה
 הנמוך 
Low 

Estimate 
(1C) 

 עד החזר הוצאות  0.103
0.017 

 
לאחר החזר  

 הוצאות 
0.016- 0.0.15 

 ות ר הוצא עד החז 0.031
0.005 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.005 

 עד החזר הוצאות  0.108
0.018- 0.017 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.016 
 

הטוב   ןהאומד
 ביותר  
Best 

Estimate 
(2C) 

 עד החזר הוצאות  0.415
0.068- 0.067 

 
ר  לאחר החז

 הוצאות 
0.063- 0.062 

 עד החזר הוצאות  0.125
0.02 

 
 צאות לאחר החזר הו

0.019 

 עד החזר הוצאות  0.436
0.071- 0.07 

 
 החזר הוצאות לאחר 
0.066- 0.065 

 

האומדן  
 הגבוה 
High 

Estimate 
(3C) 

 הוצאות חזר העד  1.669
0.272- 0.268 

 
לאחר החזר  

 הוצאות 
0.253- 0.25 

 עד החזר הוצאות  0.501
0.0501- 0.082 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.076- 0.075 

 צאות עד החזר הו 1.753
0.268- 0.282 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.266- 0.262 
 

 



 

69 
 

 BCF of gas = 1 6ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה על פי היחס הבא: י ן כצויהמעודכן ים בדוח המשאב *
MMSTB of oil.    

 
מטעות בייחוד   אנרגיה עלולות להיות אזהרה: יחידות שוות

נים  אם השימוש בהן נערך מבלי להביא בחשבון מאפיי
נוספים. ההמרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי בשריפה אך 

 ה.לכלי זה שווי כ מייצגת אינה
 

יהיה שיקט משטח הפרונפט  לשווקיהיו ניתן יש להניח כי  1.2
. תבקלות יחסיבאיכות מתאימה ובעלויות הפקה כדאיות, 

אשר מחירו נקבע בשווקים   "commodity"הנפט הוא 
קף כמעט בלתי מוגבל הבינלאומיים והניתן למכירה בהי

  בשוק הבינלאומי במחירים אלה.
פים בפרויקט מוכרים את ותהשדוח הן למועד יצוין כי נכו

 . ים בשטח הפרויקטקים מהקידוחהנפט והגז המופ
 

 אזהרה .31
להפיק  תמסחריבחינה מאפשרי אין וודאות כי יהא זה 

 .מהמשאבים המותנים שיעור כלשהו
 

המעריך  הערכות  - ידע צופה פני עתידבגין מאזהרה  1.4
ופה  מידע צהינן " יקט פרובשבדבר המשאבים המותנים 

עו בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל תיד" כמשמפני ע
והנדסי גיאופיזי  , לימוד גיאולוגימבוססות, בין היתר, על 

ם של מפעיל הפרויקט, סקר סייסמי ידי מומחי שנעשה על
בארות לוש ושפרויקט בשטח ה שבוצע( D3תלת מימדי )

הינן  והשותפים בפרויקט על ידי בשטח הפרויקט שנקדחו 
  המעריך  יות בלבד שלרות מקצוערכות והשעגדר העב

, והגז נפטכמויות ה. ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות
עשויות להיות שונות  שיופקו בפועל )ככל שיופקו(,

מתנאים ההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מההערכות ו
תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי 

על של צועים בפוו/או מהביהנפט  היצע וביקוש בשוק
. ההערכות וההשערות הנ"ל בפרויקט  ים הפרוספקט

 שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאהעשויות להתעדכן ככל 
יקטים של חיפושים ממכלול של גורמים הקשורים בפרו

תוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי כו והפקה של נפט
 שוק ו/או תנאים רגולטוריים.

Total 
Stevens 

אומדן  ה
 הנמוך 
Low 

Estimate 
(1C) 

 עד החזר הוצאות  2.052
0.334 -0.33 

 
לאחר החזר  

 הוצאות 
0.312- 0.307 

 

 עד החזר הוצאות  0.616
0.99 

 
 הוצאות החזר לאחר 
0.094- 0.092 

 

 עד החזר הוצאות  2.155
0.351- 0.346 

 
 ות לאחר החזר הוצא 

0.327- 0.323 
 

האומדן הטוב   
 ביותר  
Best 

Estimate 
(2C) 

 עד החזר הוצאות  7.910
1.289- 1.271 

 
לאחר החזר  

 ות א הוצ
1.201- 1.184 

 

 עד החזר הוצאות  2.373
0.387- 0.381 

 
 לאחר החזר הוצאות 

0.36- 0.355 
 

 עד החזר הוצאות  8.305
1.354- 1.355 

 
 לאחר החזר הוצאות 

1.261- 1.243 
 

האומדן   
 הגבוה 
High 

Estimate 
(3C) 

 עד החזר הוצאות  30.583
4.985- 4.917 

 
לאחר החזר  

 הוצאות 
4.644- 4.578 

 חזר הוצאות ה דע  9.175
1.495- 1.475 

 
 לאחר החזר הוצאות 

1.393- 1.373 

 אות עד החזר הוצ 32.112
5.234- 5.163 

 
 לאחר החזר הוצאות 

4.876- 4.807 
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 מהוון המזומנים ה נתוני תזרים .2
ניתוח כלכלי על בדוח המשאבים המעודכן צוין כי נערך  2.1

על ביצועי שלוש בפרויקט, בהתבסס  חלק מהמשאבים
  בשטח הפרויקט על ידי השותפים  דחושנקת הבארו

. מחיר הנפט פיתוחבארות  9ובנוסף עוד  ,בפרויקט
עקומת מחיר הברנט העתידי נכון ליום  מבוסס על 
31.12.2019 (CME )מחיר   .קומייםלתנאים המ םמותא

  $  1.80מבוסס על מחיר המכירה המקומי הקיים של גז ה
 . mcf -ל

 
 התאמותהלאחר להלן המחירים בהם נעשה שימוש  

 למחירים המקומיים: 
 

מחיר הנפט   שנה
 )דולר לחבית(

מחיר הגז 
 -)דולר ל

MMBtu) 

2020 67.74 1.8 

2021 63.18 1.8 

2022 61.14 1.8 

2023 60.52 1.8 

2024 60.88 1.8 

2025 61.54 1.8 

2026 62.15 1.8 

 1.8 62.71 ולאחר מכן  2027

 
מבוססות על ן בושנלקחו בחשצפויות התפעול העלויות 
הבארות המפיקות  3של תפעול בפועל ההוצאות נתוני 

 סופקו על ידי מפעיל הפרויקט. י שפכ
 

בון הן  שנלקחו בחשהמשוערות השקעות ההוניות עלויות ה
המרצות  , של בארות ת, השלמותבארות חדשושל 

הוצאות ריאליות ומתקנים ומבוססות על הערכות של 
מעריך ציין כי  ה ביחס לשלושת הבארות המפיקות. 
ת  ים ביחס לפעילויוההוצאות סבירות בהתחשב במידע קי 

 דומות באזור. 
 

  , ולחישובי השותפות בהתאם לדוח המשאבים המעודכן 2.2
הכנסה  מס לאחרי המותנה הנק המהווןוי הצפהתזרים 

 Net contingent cash) לחלקה של השותפות בפרויקט
flow after income taxes),  31.12.2019נכון ליום  ,

,  20% -ו 15%, 10%, 5%, 0%מהוון בשיעורים של 
 :דולר, הוא במיליוני

 
 20% -מהוון ב 15% -מהוון ב 10% -מהוון ב 5% -מהוון ב 0% -מהוון ב קטגוריית המשאבים

 אומדן הנמוךה
Low Estimate 

(1C) 

 
3.776 

 
3.027 

 
2.668 

 
2.331 

 
2.068 

 האומדן הטוב ביותר 
Best Estimate 

(2C) 

 
27.965 

 
20.298 

 
16.345 

 
13.634 

 
11.443 

 ההאומדן הגבו 
High Estimate 

(3C) 

 
174.772 

 
92.974 

 
60.494 

 
45.575 

 
36.421 



 

71 
 

 הוון: ים המימשו בחישוב התזרהנחות עיקריות שש
חישובי המס בארה"ב לקחו בחשבון את שיעורי המס, לסוגיו,  

חברות הפדראלי  ס הומ (8.84%) קליפורניההמשולמים למדינת 
 פות.על פי דין בהתבסס על יעוץ שקבלה השות( 21%)
 

בשטח  הצפויותבחישוב המס בארה"ב נלקחו בחשבון ההכנסות 
 .תקורהצאות פעול הישירות, הובניכוי הוצאות התהפרויקט 

 
בנוסף נלקחו בחשבון תשלומי דמי מפעיל ותמלוג על לשותף 

 הכללי.
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, )The estimated net contingent cash flow(בים המותנים יל, להלן הערכת התזרים המהוון של המשאבהן מפורטות לעות שיקריבהתאם להנחות שונות שהע .32
 , במיליוני דולר: 201931.12.ום ת של השותפות, נכון ליהמשויך למחזיקי הזכויות ההוניו

 

 השותפות בנכס הנפט( של  חלקה)באלפי דולר ביחס ל 31.12.2019ם  ליו C1סה''כ תזרים מהוון מעתודות 

 רכיבי התזרים 

 וון אחרי מס סה''כ תזרים מה
 מסים

סה''כ תזרים לפני היטל  
 ( 0%-ומס הכנסה )מהוון ב

עלויות 
נטישה  
 ושיקום

 יותעלו
 פיתוח

עלויות 
 ההפעל

תמלוגים  
 שישולמו

 הכנסות 

כמות מכירות  
(MMCF ) 

מכירות  כמות 
 שנה  נפט )אלפי חביות 

 ט( מנכס הנפ 100%) 0% -מהוון ב 5% -מהוון ב 10% -מהוון ב 15% -ן במהוו 20% -מהוון ב

(1,130.18) (1,180.83) (1,227.05) (1,267.02) (1,298.62) (130.46) (1,168.16) - (3,926.87) (223.82) (1,415.18) 4,397.72 87.79 289.07 2020 

396.93 365.49 340.80 335.95 362.38 (188.28) 550.66 - (3,417.60) (385.83) (1,911.92) 6,266.01 132.21 440.70 2021 

712.78 722.01 734.03 776.72 880.05 (219.65) 1,099.71 - (3,456.24) (494.60) (2,186.27) 7,236.82 157.88 525.83 2022 

1,509.45 1,739.90 2,013.54 2,255.28 2,675.12 (275.70) 2,950.82 - (95.23) (348.37) (1,318.34) 4,712.77 104.07 345.89 2023 

544.01 642.23 756.87 868.07 1,080.99 (123.06) 1,204.05 (47.85) - (162.77) (696.83) 2,111.50 46.51 154.06 2024 

34.94 42.15 49.98 58.35 76.10 (11.19) 87.29 (47.85) - (20.11) (79.77) 235.02 5.15 16.97 2025 

- - - - - - - - - - - - - - 2026 

- - - - - - - - - - - - - - 2027 

- - - - - - - - - - - - - - 2028 

- - - - - - - - - - - - - - 2029 

- - - - - - - - - - - - - - 2030 

- - - - - - - - - - - - - - 2031 

- - - - - - - - - - - - - - 2032 

- - - - - - - - - - - - - - 2033 

- - - - - - - - - - - - - - 2034 

- - - - - - - - - - - - - - 2035-2046 

 סך הכל  1,772.51 533.61 24,959.84 (7,608.31) (1,635.50) (10,895.94) (95.71) 4,724.38 (948.35) 3,776.03 3,027.36 2,668.17 2,330.95 2,067.93
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות בנכס הנפט(  31.12.2019ם  ליו C2סה''כ תזרים מהוון מעתודות 

 רכיבי התזרים 

 סה''כ תזרים מהוון אחרי מס 

 מסים

סה''כ תזרים  
לפני היטל  
ומס הכנסה  

 ( 0%-)מהוון ב

עלויות 
טישה  נ

 קוםושי
 עלויות הפעלה עלויות פיתוח

תמלוגים  
 שישולמו

 הכנסות 

כמות  
מכירות  

(MMCF ) 

כמות  
מכירות נפט  
 שנה  )אלפי חביות

  -מהוון ב
 ( מנכס הנפט 100%) 0% -מהוון ב 5% -מהוון ב 10% -מהוון ב 15% -מהוון ב 20%

           
(845.07) 

             
(892.94) 

            
(934.95) 

            
(968.89) 

            
(992.79) 

              
(164.55) 

            
(828.24) 

                  
-    

          
(4,302.33) 

              
(319.74) 

          
(1,755.22) 

             
5,549.05  

           
109.77  

           
364.77  2020 

            
352.35  

               
294.47  

              
244.21  

              
218.80  

              
235.26  

              
(246.62) 

              
481.88  

                  
-    

          
(4,654.61) 

              
(556.72) 

          
(2,516.20) 

             
8,209.41  

           
171.56  

           
577.43  2021 

         
1,102.70  

           
1,117.21  

          
1,136.35  

          
1,199.50  

          
1,354.52  

              
(310.09) 

          
1,664.61  

                  
-    

          
(4,675.01) 

              
(794.29) 

          
(3,080.51) 

          
10,214.43  

           
220.57  

           
742.25  2022 

         
3,099.34  

           
3,472.78  

          
3,906.41  

          
4,476.60  

          
5,299.22  

              
(569.45) 

          
5,868.67  

                  
-    

                         
-    

              
(873.54) 

          
(3,069.21) 

             
9,811.42  

           
214.09  

           
720.18  2023 

         
2,139.64  

           
2,474.52  

          
2,842.07  

          
2,970.20  

          
3,283.76  

          
(1,381.95) 

          
4,665.71  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(2,729.88) 

             
8,265.16  

           
179.29  

           
603.12  2024 

         
1,524.54  

           
1,843.21  

          
1,856.56  

          
2,179.74  

          
2,756.18  

          
(1,164.46) 

          
3,920.64  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(2,371.01) 

             
7,161.23  

           
153.70  

           
517.04  2025 

         
1,105.33  

           
1,340.06  

          
1,492.93  

          
1,797.80  

          
2,367.29  

          
(1,004.18) 

          
3,371.47  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(2,106.50) 

             
6,347.54  

           
134.90  

           
453.81  2026 

            
811.26  

               
969.40  

          
1,220.07  

          
1,504.70  

          
2,061.66  

              
(878.25) 

          
2,939.92  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,898.64) 

             
5,708.13  

           
120.25  

           
404.52  2027 

            
597.19  

               
747.29  

          
1,003.72  

          
1,265.35  

          
1,802.21  

              
(771.69) 

          
2,573.90  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,722.34) 

             
5,165.82  

           
108.83  

           
366.09  2028 

            
439.87  

               
576.50  

              
807.70  

          
1,066.21  

          
1,576.71  

              
(679.07) 

          
2,255.79  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,569.13) 

             
4,694.49  

             
98.90  

           
332.69  2029 

            
325.93  

               
447.45  

              
652.97  

              
905.09  

          
1,387.98  

              
(601.56) 

          
1,989.55  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,440.89) 

             
4,300.01  

             
90.59  

           
304.73  2030 

            
241.55  

               
347.31  

              
528.06  

              
769.27  

          
1,221.46  

              
(533.17) 

          
1,754.63  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,327.74) 

             
3,951.95  

             
83.25  

           
280.06  2031 

            
178.95  

               
269.46  

              
426.94  

              
654.29  

          
1,073.71  

              
(472.49) 

          
1,546.20  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,227.35) 

             
3,643.13  

             
76.75  

           
258.18  2032 

            
130.94  

               
206.41  

              
340.61  

              
548.54  

              
929.80  

              
(413.39) 

          
1,343.18  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,129.56) 

             
3,342.32  

             
70.41  

           
236.86  2033 

               
95.64  

               
157.79  

              
271.10  

              
448.62  

              
801.95  

              
(360.88) 

          
1,162.84  

                  
-    

                         
-    

              
(869.58) 

          
(1,042.70) 

             
3,075.11  

             
64.78  

           
217.93  2034 

            
142.54  

               
252.66  

              
550.61  

          
1,262.35  

          
2,806.24  

          
(1,409.78) 

          
4,216.02  

       
(403.94) 

                         
-    

          
(6,685.65) 

          
(5,965.38) 

          
17,270.98  

           
363.93  

       
1,223.95  

2035-
2046 

      
11,442.70  

         
13,623.59  

        
16,345.36  

        
20,298.19  

        
27,965.18  

        
(10,961.59) 

        
38,926.77  

       
(403.94) 

        
(13,631.96) 

        
(18,795.26) 

        
(34,952.26) 

        
106,710.19  

       
2,261.57  

       
 סך הכל   7,603.61
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 )באלפי דולר ביחס לחלקה של השותפות בנכס הנפט(  31.12.2019ם  ליו C3תזרים מהוון מעתודות סה''כ 

 רכיבי התזרים 

 סה''כ תזרים מהוון אחרי מס 
 מסים

תזרים לפני  סה''כ 
היטל ומס הכנסה  

 ( 0%-)מהוון ב

עלויות 
נטישה  

 קוםושי

עלויות 
 פיתוח

עלויות 
 הפעלה

תמלוגים  
 שישולמו

 ות נסהכ

כמות  
מכירות  

(MMCF ) 

כמות  
מכירות נפט  

)אלפי 
 חביות

 שנה 

 ( מנכס הנפט 100%) 0% -מהוון ב 5% -מהוון ב 10% -מהוון ב 15% -מהוון ב 20% -מהוון ב

             
807.72  

           
791.17  

            
783.87  

         
788.69  

          
808.17  

        
(217.04) 

                    
1,025.21  

                 
-    

    
(3,979.36) 

        
(223.82) 

      
(2,270.98) 

       
7,499.36  

        
147.56  

        
493.00  2020 

         
2,740.89  

       
2,783.67  

        
2,854.59  

      
2,983.79  

       
3,055.35  

        
(673.21) 

                    
3,728.56  

                 
-    

    
(4,437.88) 

        
(389.71) 

      
(3,861.87) 

    
12,418.02  

        
261.84  

        
873.39  2021 

         
3,916.59  

       
4,065.31  

        
4,246.02  

      
4,340.14  

       
4,609.82  

    
(1,323.42) 

                    
5,933.24  

                 
-    

    
(4,457.33) 

        
(556.01) 

      
(5,640.17) 

    
16,586.74  

        
361.60  

    
1,205.20  2022 

         
5,530.68  

       
5,814.74  

        
6,133.79  

      
6,843.91  

       
8,012.24  

    
(3,305.92) 

                  
11,318.16  

                 
-    

                   
-    

        
(611.48) 

      
(5,790.83) 

    
17,720.46  

        
391.03  

    
1,300.59  2023 

         
4,261.42  

       
4,790.25  

        
5,384.05  

      
6,203.82  

       
7,585.27  

    
(3,126.41) 

                  
10,711.68  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(5,497.17) 

    
16,817.55  

        
368.83  

    
1,227.09  2024 

         
3,526.16  

       
4,096.31  

        
4,745.08  

      
5,640.71  

       
7,197.01  

    
(2,966.43) 

                  
10,163.44  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(5,233.11) 

    
16,005.26  

        
347.22  

    
1,155.48  2025 

         
2,840.98  

       
3,522.87  

        
4,206.56  

      
5,157.41  

       
6,866.44  

    
(2,828.47) 

                    
9,694.91  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(5,007.44) 

    
15,311.05  

        
328.83  

    
1,094.53  2026 

         
2,278.70  

       
3,020.43  

        
3,737.97  

      
4,724.77  

       
6,560.98  

    
(2,702.96) 

                    
9,263.94  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(4,799.86) 

    
14,672.50  

        
312.30  

    
1,039.71  2027 

         
1,816.89  

       
2,520.11  

        
3,309.92  

      
4,310.69  

       
6,244.99  

    
(2,571.92) 

                    
8,816.91  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(4,584.54) 

    
14,010.16  

        
298.15  

        
992.78  2028 

         
1,441.83  

       
2,093.01  

        
2,923.28  

      
3,920.10  

       
5,919.63  

    
(2,441.75) 

                    
8,361.38  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(4,365.14) 

    
13,335.22  

        
283.74  

        
944.95  2029 

         
1,148.96  

       
1,745.55  

        
2,597.54  

      
3,584.25  

       
5,640.92  

    
(2,328.81) 

                    
7,969.73  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(4,176.50) 

    
12,754.93  

        
271.36  

        
903.83  2030 

             
916.69  

       
1,457.40  

        
2,271.67  

      
3,284.53  

       
5,384.57  

    
(2,226.23) 

                    
7,610.81  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(4,003.62) 

    
12,223.13  

        
260.01  

        
866.15  2031 

             
734.40  

       
1,221.66  

        
1,991.42  

      
3,024.99  

       
5,166.79  

    
(2,135.14) 

                    
7,301.93  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(3,854.84) 

    
11,765.48  

        
250.24  

        
833.72  2032 

             
585.62  

       
1,019.07  

        
1,737.80  

      
2,774.96  

       
4,933.45  

    
(2,041.72) 

                    
6,975.16  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(3,697.46) 

    
11,281.32  

        
239.92  

        
799.41  2033 

             
468.94  

           
853.48  

        
1,523.02  

      
2,558.09  

       
5,060.23  

    
(1,632.90) 

                    
6,693.13  

                 
-    

                   
-    

        
(608.70) 

      
(3,561.62) 

    
10,863.45  

        
231.01  

        
769.80  2034 

         
3,404.45  

       
5,780.42  

      
12,047.66  

   
32,832.94  

    
91,726.57  

  
(38,605.07) 

               
130,331.64  

      
(343.35) 

                   
-    

  
(18,894.31) 

    
(73,451.85) 

  
223,021.14  

    
4,738.09  

  
15,803.80  

2035-
2046 

       
36,420.93  

     
45,575.44  

      
60,494.23  

   
92,973.80  

  
174,772.42  

  
(71,127.41) 

               
245,899.83  

      
(343.35) 

  
(12,874.56) 

  
(27,371.05) 

  
(139,796.98) 

  
426,285.77  

    
9,091.73  

  
 סך הכל   30,303.44

 
 מייצגים שווי הוגן.מסוים או בלא שיעור היוון, מייצגים ערך נוכחי אך לאו דווקא היוון , בין אם חושבו בשיעור יובהר כי נתוני תזרים מהוונים
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. הנותנים לעיל 1968-ח" ערך, תשכרת המונח בחוק ניירות נתוני התזרים המהוון כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, כהגד – אזהרת מידע צופה פני עתיד
עוליות, הוצאות הוניות, הוצאות נטישה, שיעורי  פט והגז שיופקו, קצב ומשך מכירת הנפט והגז, עלויות תפס לכמויות הננחות שונות, ביניהן ביחמבוססים, על ה

ורות עשויות להיות שיופקו בפועל, ההוצאות האמורות וההכנסות האמ ן כי כמויות הנפט והגזתמלוגים ומכירי המכירה ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו. יצוי
ים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק ו/או תנאים ת מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעולישונו

 שיחולו. משינויים גיאופוליטיים או כתוצאה ממחירי המכירה בפועל ו/או כתוצאה /על של המאגרים בשדות ומסחריים ואו כתוצאה מהביצועים בפו
 

 )בדולר( שבוצע על ידי השותפות: 20192.131.תזרים המהוון )מחיר הנפט והגז( ליום להלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את ה 2.4
 

 ה רגישות/ קטוגרי 0%הוון  5%הוון  10%הוון  15%הוון  20%הוון  קטוגריה רגישות/  0%הוון  5%ן הוו 10%הוון  15%הוון  20%הוון  

 10%והגז בשיעור של גידול במחיר הנפט  10%קיטון במחיר הנפט והגז בשיעור של 

      991.59     1,146.79     1,365.34     1,689.05        2,181.72  C1    3,362.93     3,666.43     4,048.83       4,455.25       5,343.83  C1 

   8,967.62   11,109.82   13,049.42   16,461.16      22,181.30  C2  14,163.88   16,587.11   19,461.23     24,127.91     33,709.27  C2 

 32,788.04   42,215.29   60,465.59   92,473.53    154,221.13  C3  42,120.93   55,135.53   76,979.62   117,125.69   195,018.63  C3 

 15%בשיעור של גידול במחיר הנפט והגז   15%עור של טון במחיר הנפט והגז בשיקי

      388.61        496.12        658.25        915.02        1,326.52  C1    3,955.23     4,296.60     4,623.64       5,175.26       6,142.10  C1 

   7,678.15     9,353.15   11,797.69   14,583.68      19,346.39  C2  15,444.97   18,060.62   21,019.27     26,069.82     36,589.78  C2 

 30,385.63   40,464.94   56,282.84   86,257.58    143,964.84  C3  44,410.91   58,085.96   81,049.77   123,221.40   205,140.35  C3 

 20%בשיעור של נפט והגז  גידול במחיר ה 20%ור של קיטון במחיר הנפט והגז בשיע

     -214.37       -154.56         -48.83        140.99           471.33  C1    4,537.55     4,907.88     5,260.98       5,852.23       6,889.32  C1 

   6,359.90     8,024.17   10,197.97   12,578.25      16,313.66  C2  16,610.14   18,693.03   22,321.75     27,697.19     39,040.04  C2 

 28,038.04   37,433.15   52,220.25   80,215.75    133,929.70  C3  46,757.45   61,981.23   85,195.12   129,397.13   215,575.94  C3 
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 ן מונחים מילו .3
ככמויות של  PRMS-פי המוגדרים על  – " (Contingent Resources)משאבים מותנים " 

הפקה ממאגרים ידועים על ידי יישום של -הידרוקרבונים שנכון ליום נתון עשויים להיות בני
י אחד או  לכלית, כתוצאה מתנאהפקה מבחינה כ-תכניות פיתוח, אך שעדיין אינם נחשבים בני

 יותר.   
 

ח פיתו( של "הצדקת Project Maturity Sub-Classבים מותנים בשלב בשלות )משא
ככאלו המצויים במאגר   PRMS -מוגדרים על פי ה - (Development Pending) בבחינה"

 בו מתקיימות נסיבות להצדקת הפקתם הכלכלית בטווח הנראה לעין.
 

 "MMSTB " - ני האדמה מיליוני חביות נפט בתנאי פ(Millions of stock tank barrels). 
 

 "BCF " –  רגל מעוקב מיליארדי(Billions of cubic feet).       מידת נפח גז בתנאים
 סטנדרטיים. 
 

 על הפערים   והסברלדוח האחרון  כןדהמעו המשאביםבין נתוני דוח  השוואה .4
 וחמאז הדוח האחרון של המעריך נקדח קידוח נוסף בשטח הפרויקט קיד

2-35 NORTH CHARDONNA בנוסף, במהלך ההפקה המסחרית הסדירה נאסף מידע .
האחרון בוצע עיבוד מחדש  פרויקט. לאחר סיום הקידוח מאגרים בשטח הה חשוב על התנהגות

 של הסקר הסייסמי שבו שולב מידע שנאסף בקידוחים.
 

גר. ניתוח  המידע שנאסף מהמקורות השונים מאפשר מיפוי מדויק יותר של סלעי המא
ה, הכולל לימוד התנהגות הלחצים בשכבות המאגרים במהלך ההפקה, פקהיסטורית הה

השכבות שהוערכו בצורה מדויקת יותר.  למעריך לאמוד את המשאבים המותנים בשתי  שרמאפ
בדוח האחרון הערכה של האומדן הטוב ביותר של משאבי הנפט האקוויוולנטי עמדה על 

 LOWER -ו  UPPER STEVENSבותמיליון חביות בשכ 1.529 -ומיליון חביות  10.378
STEVENSכן הערכת הכמויות של האומדן הטוב ביותר  וד, בהתאמה. בדוח המשאבים המע

מיליון חביות   0.436 -ומיליון חביות  7.869של משאבי הנפט האקוויוולנטי עומדת על 
 , בהתאמה. LOWER STEVENS -ו   UPPER STEVENSבשכבות

 
ה משלושת הקידוחים בשטח הפרויקט הביאו את המעריך צופהעדכניים והפקה הר הנתונים 

וגמא, שעד סוף חודש פברואר  מאגר בדוח המשאבים המעודכן. יש לציין לדה להערכת גודל
חביות נפט. המעריך ציין שהמשאבים מותנים  336,000 -הופקו משלושת הקידוחים כ 2020

 ת. רבומהמשאבים יהפוך לרזבתוכנית פיתוח שכאשר תצא לפועל חלק 
 

 חוות דעת של מעריך המשאבים .5
 המעריך  הסכמתהכולל את  23.3.2020מיום המעודכן ם ביהמשאדוח  'גנספח מצורף בזה כ 

 להכללתו בדוח זה.
  

 הצהרת הנהלה .6
 ; 23.3.2020תאריך ההצהרה:  .א
 
 , שותפות מוגבלת;אנרגיה-מודיעיןציון שם התאגיד המדווח:   .ב

 
מנכ"ל השותף סגן יו"ר הדירקטוריון ו, רון מאור ים: בא בתפקיד להערכת המשאשם הנוש .ג

 ;תפוהכללי בשות
 
ידיעתי, נמסרו למעריך כל הנתונים הרלוונטיים הנדרשים לצורך  הריני לאשר כי, למיטב  .ד

 ביצוע עבודתו; 
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  הריני לאשר, כי לא בא לידיעתי כל מידע המצביע על קיום תלות בין המעריך לבין  .ה
 השותפות;

 
האומדנים ם אשר, כי למיטב ידיעתי המשאבים המותנים שדווחו ע"י המעריך הינלהריני  . ו

 והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;הרלוונטיים, הטובים 
 
הריני לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים המקצועיים המנויים בפרק   .ז

מבנה  –וטת התשקיף יערך )פרטי התשקיף וט ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות
 Resources(2007) -ב , ובמשמעות הנודעת להם1969-וצורה(, התשכ"ט

Management System  Petroleum ( כפי שפרסמו איגוד מהנדסי הפטרוליוםSPE  ,)
העולמית  ההמועצ(, AAPGהארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום הפטרוליום )

כתוקפם בעת פרסום  (, SPEEוליום )ר גוד מהנדסי הערכת הפטואי( WPCלפטרוליום )
 הדוח; 

 
את הגילוי בדבר המשאבים  עשה שינוי בזהות המעריך שביצענ הריני לאשר, כי לא .ח

 ידי השותפות; -בפרויקט, האחרון שפורסם על
 
 הריני מסכים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. .ט

 
  

        ___________________ 
 רון מאור           

 
 

 Cassiniויקט פר 1.6.4
 
 הצגת נכס הנפט 1.6.4.1
 

 נכס הנפט  פרטים כלליים אודות

 :הנפט נכס שם
 Cassiniפרויקט 

 

 , קליפורניה, ארה"ב Kernמחוז  :מיקום

 דונם(  10,360-אקר )כ  2,560-ל כ"( בפרויקט הינו בשטח שAMI)" תף רס המשוינטיזור הא א שטח:

 :נפטה נכס גוס

 ימות. (, ביחס לשכבות )עומקים( מסו"Mineral Rights"נפט )ות חכירה של זכוי
 

ה שהמדינה אינה מעניקה זכויות נפט אלא הזכויות בשטחי הקרקע נחלקות  ינגת בארה"ב ההשיטה הנוה
 . גופיםים / אנשאותם בהכרח על ידי  פט שאינם מוחזקות כויות נ וז  ת בקרקע לזכויו

 
באיזור המיועד לחיפושים  זכויות הנפט כמי חכירה עם בעלי  בהס תקשרים היזמים מגז ו  י נפטשלצורך חיפו

 נתיים ולתשלום תמלוגים מנפט שמופק משטח החיפוש. ש  ם דמי חכירה בתמורה לתשלו
 

 "Aera Energy LLC  "(Aera.)ידי   קות עלוחזת הנפט מ, זכויוCassiniבפרויקט 

נכס   של י מקור הענקה יךתאר
 :הנפט

- 

כס  נ של  מקורי פקיעה ךריתא
 :הנפט

- 

 הארכה  על הוחלט  בהם ש  תאריכים 
 :נכס הנפט של

- 

 - :פטהננכס  לפקיעת נוכחי  תאריך

נוספת   אפשרות  קיימת האם ציון
 :תקופת נכס הנפט להארכת

- 

 Aera :המפעיל שם ציון

הישירים   השותפים שמות ןציו
  כסהישיר בנקם ט וחלבנכס הנפ

ת השותף  הנפט, וכן, למיטב ידיע
עלי השליטה  ת בללי, שמוהכ

 :האמורים בשותפים

Aera – 28.75%בהכללי אין  . על פי מידע שנמסר לשותף-Aera  .בעל שליטה 
 

BL Cassini Holdings LLC "(BLC  )"– 35.625%לי אין בתף הכללשוע שנמסר . על פי מיד-BLC   בעל
 שליטה. 

 

 של השותפות בנכס בנפט   קהאודות חלים  כללי פרטים

 -שנרכש פט  החזקה בנכס נ עבור
 הרכישה: תאריך ציון

 . 1.9.2017-בתוקף מ
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חזקה בנכס  תיאור מהות ואופן הה
 ט:נפה

 חברה בארה"ב הבאמצעות  35.625% בשיעור  בפרויקט רכשה זכויות השותפות 
 
 

המשויך למחזיקי  בפועל לק ציון הח
ות  ותפשל השזכויות ההוניות ה

מנכס הנפט:  ות סבהכנ
  29

 

-עד החזר הוצאות ו  26.74% סות מנכס הנפט כויות ההוניות בהכנהז יבי המיוחס למחזיקיחלק אפקט 
 ת. אוחר החזר הוצ לא 24.96%

 
 ות. ר הוצא החזלאחר  24.96%-עד החזר הוצאות ו 26.74% –חלק אפקטיבי בזכות להשתתפות בהכנסות 

 
 . 0%  – לוגים חלק אפקטיבי בזכות לקבלת תמ

קם של מחזיקי הזכויות  חלסך 
קעה  בהשהוניות של השותפות ה

נפט )בין אם  המצטברת בנכס ה 
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות  

 (:הכספיים

 (.31.12.2019נכון למועד הדוחות הכספיים של השותפות ליום ) דולר  פיאל  2,357

 
 מפת נכס הנפט  1.6.4.2

 להלן מובאת מפה של נכס הנפט:   
 

 
 

למיטב  עבר מהותית שבוצעה בשטח נכס הנפט על ידי אחרים, פעילות  1.6.4.3
 : מוכר הזכויותשותף הכללי ועל פי מידע שנמסר ע"י ה ידיעת

וכן   3Dמים תלת מימדים ססייו בעבר סקרים בשטח הפרויקט בוצע
 ת דומות. בוכשמיקו נפט שהפחים קידו  2נקדחו בו 

 
רכשה  חרות בהן השותפות לאת איקט מופק נפט משכבובשטח הפרו

 זכויות. 
 
  הנפט תכנית עבודה בפועל ומתוכננת בנכס 1.6.4.4

יאור תמציתי של פעולות מתוכננות כפי שנמסרו על ידי מוכר  ת להלן
וחלקם בפועל של  ר לביצוע כל פעולהעמשוציון התקציב ה הזכויות, ב

  . יודגש כי העלויות ל השותפות בתקציב זהש תוייות ההונזכוקי המחזי
ם מבוססים על אומדנים כלליים בלבד ויכולות  וחות הזמנים המשועריול

כרות. עוד יצוין כי תכנית העבודה, העלויות ולוחות  ניבהן סטיות  להיות
 לו. קבות ממצאים שיתקבעת בעשויים להשתנוהזמנים המשוערים 

 
 להלן. 30 בה"ש בכפוף לאמור  29
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זמנים   ולות, עלויות ולוחות פע רבוהצפי בדלן שלה מובהר כי הנתונים
אשר אינו וודאי   ע צופה פני עתידמידהשונות מהווים  לותלביצוע הפעו

,  הדוחאצל השותף הכללי בתאריך ת רמציה הקיימוהמבוסס על אינפו
הפעולות   עיצוות שלו בדבר בוכולל הערכות של השותף הכללי או כוונ

ממצאים  לעמך בהסת נותלהשתאשר יכולות  הדוחריך נכון לתא
  או שלבים בקידוחים /ם ו)לרבות כחלק מהסקריחדשים שיתקבלו 

קבלת ב כגון עיכוב שיבוצעו( וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות
 אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים

ות  שוניות ועל ועלותן עשויות להפעולות שיבוצעו בפהך, וכדומה. לפיכ
 ם או המשוערים: י מן היעדים המוערכיותהמ באופן

 

 ופהתק
עולות שבוצעו בפועל לתקופה / תיאור תמציתי תיאור תמציתי של פ

תוכננת )תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על המנית העבודה של תוכ
 אושרו(ידי השותפים לפעולות שטרם 

משוער  לכולתקציב 
ולה ברמת נכס לפע

 הנפט 

היקף 
ם תפותהשת

ועל של פב
יקי זחמ

הזכויות 
ל ההוניות ש
השותפות 

  30בתקציב

 1.6.4.8.2)ראה סעיף  CASSINI 857Z-34יה אקספלורצקידוח  2018
ומקו הסופי ונמצאו סימני פטרוליום משמעותיים לעקידוח הגיע ה להלן(.

 קידוח. בקה יצוע מבחני הפבשבעקבותיהם הוחלט על 
 

4,262 2,236 

וניתוח תוצאות  ו מבחני הפקה.עצוב CASSINI 857Z-34בקידוח   2019
, כפי שנמסרו על ידי מפעילת מבחני ההפקה בקידוחלך הממצאים במה

בדבר קיומו של  ושל השותפותה ן של המפעילהקידוח, הניחו את דעת
ינה ר אנכון למועד הדוח הבא( של נפט בקידוח. Discoveryצא )ממ

 מפיקה כתוצאה מתקלה טכנית.

414 226 

 136 -כ 350 -כ  .בי המשך פיתוח השדהחלטה לגוה הבאר להפקה תשבות להעולפ 2020

   

 ט נסות בפרויקגילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכ 1.6.4.5
להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות  .א

בהכנסות ובהוצאות  וכן  השותפות בפרויקט  ההוניות של
 :31יקט פרוות בלרבות הצפויות, הקשור

 
 ריםהסב 100% -מגולם ל שיעור אחוז ר ההשתתפותויעש

על למחזיקי השיעור המשויך בפו
הזכויות ההוניות של השותפות בנכס 

 טהנפ

35.625% 
 

100%  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות 

 טבהכנסות מנכס הנפ
 
 

26.74% 
עד החזר 

 הוצאות

24.96% 
לאחר 
 החזר

 אותהוצ
 

75.05% 
החזר  דע

 הוצאות

70.06% 
אחר ל

החזר 
 הוצאות

 

"ק תחשיב בס אור
 להלן ב'

שיעור ההשתתפות בפועל של 
ת של מחזיקי הזכויות ההוניו

בהוצאות הכרוכות ת השותפו
 ופיתוח בנכס הנפט בפעילות חיפוש

54.574% 
למת עד הש

 קידוחים 2
ח טבש

 פרויקטה

38.88% 
לאחר 
 2השלמת 

קידוחים 
ח בשט

 קטרויהפ

167.92% 
עד השלמת 

קידוחים  2
טח בש

 הפרויקט

109.14% 
חר לא

 2השלמת 
קידוחים 
בשטח 
 הפרויקט

ראו תחשיב בס"ק 
 להלןג' 

 
קידוחים  2( מעלותם של 100%)מתוך  50%תממן תפות קט, השוויהזכויות בפרבהתאם להסכם לרכישת   30

 2בתקציב של השותפות  ותוניהה הזכויות יקט. בהתאם לכך, היקף ההשתתפות בפועל של מחזיקיבשטח הפרו
בהוצאות  ,ותת של השותפהוניולמחזיקי הזכויות ה עלי שיעור המשויך בפום האמורים חושב לפידוחיהק

 .54.574%-נפט של כנכס הפיתוח בו עילות חיפושהכרוכות בפ
 .לעיל 30בכפוף לאמור בה"ש   31
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ל ש תתפות בפועלשיעור ההש
מחזיקי הזכויות ההוניות של 
השותפות בהוצאות הכרוכות 

 תפעול בנכס הנפטבפעילות 

59.821% 
עד השלמת 

קידוחים  2
בשטח 
 הפרויקט

42.62% 
חר לא

 2 השלמת
קידוחים 
בשטח 
 הפרויקט

184.06% 
עד השלמת 

דוחים קי 2
בשטח 
 הפרויקט

 

119.64% 
לאחר 
 2השלמת 

קידוחים 
בשטח 
 הפרויקט

 תחשיב בס"ק ראו
 ' להלןד

 
הוניות  להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ה .ב

 32כנסות מהפרויקט: בה תשל השותפו
 

 פריט אחוז הסבר

 100.000% 
ת חזויות של נכס ותיכנסות שנה

 :לאחר התגלית )%(הנפט 

 :ום )הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית( ברמת נכס הנפטוט התמלוגים או התשלפיר

 :ילהמפע 0% 

כר זכות הנפט גים למו  מוכר זכות הנפט: (20%) 33תמלו

 :אחר נותן שירות וג אוגיאול 0% 

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

 :פטת נכס הנברמלות הכנסות מנוטר 80% 

 
35.625% 

 

 יך למחזיקי הזכויותהחלק המשו
כנסות נכס וניות של השותפות בההה

 הנפט המנוטרלות:

35.625%*80% 
28.5% 

 

מחזיקי הזכויות ל סה"כ חלקם ש
ההוניות של השותפות בשיעור 

נכס הנפט  ההכנסות בפועל, ברמת
ומים אחרים ברמת תשל )ולפני

 השותפות(:

 ברמת השותפות: נפטלית( בקשר עם נכס הזרים מההכנסות לאחר תגגהנשלומים )ו תים אפירוט תמלוג

 :ת השותפותברמ

)עד להחזר  35.625%*  4.95%
 הוצאות( 

)לאחר החזר  35.625%*  9.95%
ההוצאות( וזאת בהתאם להסכם 

 השותפות 

לאחר החזר 
 הוצאות

 תצאוועד החזר ה
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

תף ולשבתשלום  פותהשותשל 
 (1.76%) (3.54%) הכללי:

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

 סה"כ:   

 - 
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

קבלת ב בהכנסות עק של השותפות
 תמלוגים נוספים מהנכס:

 24.96% 26.74% 
על למחזיקי השיעור המשויך הפו

הוניות של השותפות ת הוהזכוי
 בהכנסות מנכס הנפט:

 
 
 
 

 
 .לעיל 30בכפוף לאמור בה"ש   32
ם גים לצדדים שלישיי( שיעור התמלו1)ן: כדלקמויקט, נקבע הזכויות בפר שתרכים כקון להסיעל אף האמור, בת  33

( 2(; )20%ום )במק 17% -ל חתט קסיני יופשר יקדחו בשטח פרויקאת ות הראשונוהבאר 4 -ב Aera -לרבות ל
בתוספת  ו בשטח פרויקט קסיני, ייערך ממוצע העלויות שלהןהבארות הראשונות אשר יקדח 4לאחר השלמת 

שתקדח בשטח  פתלות של כל באר נוס"(. במידה והעלבאר מוצעתעלות מות )" ות בלתי צפויצאהו 10%
( ואילו אם 20%)במקום  18% -ת לזו יופחר תמלוגים בבאמוצעת לבאר, שיעור המה ה על העלותט תעלהפרויק

באר על ה אותן יוגים בגליישאר שיעור התמ –ו נמוכה מהעלות הממוצעת לבאר העלות של הבאר תהיה שווה א
20%. 
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חזיקי הזכויות  ר ההשתתפות בפועל של מויעלחישוב שור ביא .ג
 : אות החיפוש מהפרויקטשל השותפות בהוצ יותההונ

 

 הסבר

 אחוז

 2 לאחר השלמת פריט
 רויקט בפקידוחים 

 2עד השלמת  
 בפרויקט קידוחים 

 

100.000% 
 כסות במסגרת של נהוצאות תיאורטי

 ט )ללא התמלוגים האמורים(הנפ

 :ות( ברמת נכס הנפטאוצ זרים מהההנגים )פירוט התשלומ

מפעיל זכאי לדמי ה
ר  עילמפ עו  4%בשי

 החיפוש והפיתוחבשלב 

 המפעיל: 4%

 
 
 
 
 

 לי:השותף הכל 0.000% 

 
0.000% 

 מוכר זכות הנפט:

 ==========  

 
ל ברמת נכס ר ההוצאות בפועסה"כ שיעו 104%

 ט:הנפ

 
ל ת שוניושיעורם של מחזיקי הזכויות הה 50% 35.625%

 הוצאות  נכס הנפט:בת השותפו

  ========== ==========  

104% * 50% 
104% *35.625% 

הזכויות  סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 52% 37.05%
יות של השותפות בהוצאות, ברמת ונהה

רמת שלומים אחרים בנכס הנפט )ולפני ת
 השותפות(

 
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של  0.000%

ם הנגזר ושלבקבלת ת פותהשות
 די השותפות:מההוצאות על י

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

 סה"כ 52% 37.05% 

 :ברמת השותפות

 זרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:נגתשלומים )ה פירוט

 ותפות:ל בשמפעי 0.000% 

52% / 37.05% 
* 4.95%  
 

מפעיל ע"פ הסכם דמי 
ם גבלת הינהמופות השות

מחלקה של  4.95%שיעור ב
  השותפות

1.83% 
 

2.574% 
 

 השותף הכללי:

 מוכר זכות הנפט: 0.000% 

 ====== ======  

 
38.88% 

 
54.574% 

 

שיעור המשויך בפועל למחזיקי ה
השותפות, הזכויות ההוניות של 

יפוש, ת חוילבהוצאות הכרוכות בפע
 :פיתוח או הפקה בנכס הנפט
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הזכויות  תפות בפועל של מחזיקי תהששיעור ה  שובלחי ביאור .ד
 לב התפעול בפרויקט:ותפות בהוצאות בשהש ההוניות של

 

 הסבר

 אחוז

 2לאחר השלמת  פריט
 יקט רוקידוחים בפ

 2עד השלמת  
 קידוחים בפרויקט 

 

100.000% 
צאות תיאורטיות במסגרת של נכס הו
 )ללא התמלוגים האמורים(פט נה

 :( ברמת נכס הנפטתאוים מההוצ גזר)הנ פירוט התשלומים

עיל זכאי לדמי המפ
עור ל במפעי  14%שי

 חיפוש והפיתוחבשלב ה

 המפעיל: 14%

 
 
 
 
 

 לי:השותף הכל 0.000% 

 
0.000% 

 מוכר זכות הנפט:

 ==========  

 
ר ההוצאות בפועל ברמת נכס סה"כ שיעו 114%

 הנפט:

 
ל ת שוניושיעורם של מחזיקי הזכויות הה 50% 35.625%

 הוצאות  נכס הנפט:בת השותפו

  ========== ==========  

114% * 50% 
114% * 35.625% 

י הזכויות סה"כ שיעורם בפועל של מחזיק 57% 40.61%
ניות של השותפות בהוצאות, ברמת הוה

תשלומים אחרים ברמת נכס הנפט )ולפני 
 השותפות(

 
 שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 0.000%

ום הנגזר לתשת בקבלת תפוהשו
 ידי השותפות:מההוצאות על 

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

 סה"כ 57% 40.61% 

 :ברמת השותפות

 :גזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפותהנט תשלומים )פירו

 מפעיל בשותפות: 0.000% 

57% / 40.61% 
* 4.95%  
 

מפעיל ע"פ הסכם דמי 
 נםוגבלת היהמ תפותהשו

 מחלקה של 4.95%בשיעור 
  השותפות

2.01% 
 

 
2.821% 

 
 

 י:השותף הכלל

 מוכר זכות הנפט: 0.000% 

 ====== ======  

 
42.62% 

 
59.821% 

 

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
של השותפות, הזכויות ההוניות 

ת חיפוש, ילועבהוצאות הכרוכות בפ
 :פיתוח או הפקה בנכס הנפט

 



                                                             

83 
 

 
פוש בפרויקט  ולמו במהלך פעילות החישש ותשלומיםים גמולת 1.6.4.6

iCassin ()באלפי דולר 
 

סה"כ שיעורם של מחזיקי  טפרי
הזכויות ההוניות של 

ת בהשקעה השותפו
 פה זו בפרויקט קובת

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 
ההוניות של  הזכויות

השותפות בתשלומים 
 כללי  ותףשל

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 
ת של ניוההו הזכויות

ת בתשלומים ותפהשו
 למפעיל

    

ל פועתקציב שהושקע  ב
ות )לרב 2018בשנת 

 התשלומים האמורים(

2,236 105 - 

פועל ב  תקציב שהושקע
)לרבות  2019בשנת 

 התשלומים האמורים(

226 11 - 

 
 נפטהשותפים בנכס התיאור הסכמים מהותיים בין  1.6.4.7

 הסכם רכישת זכויות (א)
ות החברה צע)באמ פותשותה והתקשר 28.9.2017ביום 

ת זכויות  כישלר Aera בהסכם עם BLC–בארה"ב( ו 
  1.10.2017. לפרטים ראו דוח מיידי מיום בפרויקט

המידע הכלול בדוח האמור   (. 2017-01-086248)אסמכתא 
 34 מובא כאן על דרך ההפניה. 

 
 משותףהסכם תפעול  (ב)

קשרו התה על הסכם רכישת הזכויות, יל לחתימבמקב
ית . לתמצ(JOAפעול משותף )ת בפרויקט בהסכםים השותפ

דוח מיידי  ור ראו תפעול המשותף האמל הסכם ההוראותיו ש
המידע  . (2017-01-086248כתא )אסמ 1.10.2017מיום 

 הכלול בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה. 
 

 ויקטקידוחים ומשאבים בפר 1.6.4.8
החליט דירקטוריון השותף הכללי  7.3.2018ביום  1.6.4.8.1

ביצוע קידוח  ב תתפות השותפותהש לאשר את
הפרויקט.  בשטח CASSINI 857Z-34 אקספלורציה

ח ראו אודות נימוקי ההחלטה וכן אודות הקידו לפרטים
-2018-01)אסמכתא  8.3.2018ם ח מיידי מיודו

על (. המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן 022333
 ניה. דרך ההפ

 
פרסמה השותפות דוח מיידי   10.4.2018ום בי

 ( בדבר התחלת ביצוע 2018-01-036079מכתא )אס
המופיע  בפרויקט. המידע CASSINI 857Z-34קידוח 

 הפניה. בדוח האמור מובא כאן על דרך ה
 

 
 לעיל. 30ה"ש ראה גם   34
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יידי  פרסמה השותפות דוח מ 29.4.2018ביום 
( בו היא מודיעה כי 2018-01-041764)אסמכתא 

ילת הפרויקט כי הקידוח הגיע ידי מפע נמסר לה על
בוצעו בדיקות  חדוכי במהלך הקי ,פילעומקו הסו

ג  קדיחה בדיקות מסובסיום ה וכמו כן בוצעושוטפות 
WIRE LINE LOGGING לע מקיר ונלקחו דוגמאות ס

בסיס הבדיקות (. על SWC - side wall coreהקידוח )
ת למסקנה כאמור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפו

קיימים סימני פטרוליום משמעותיים  בוססת כימ
ע טו השותפים בפרויקט לבצלי לאור זאת, הח וח.בקיד

ית לביצוע  לפרטים בדבר התכנבקידוח. מבחני הפקה 
  9.7.2018מיום מבחני ההפקה ראו דוח מיידי 

דע המופיע בדוח המי (.2018-01-061794 תא)אסמכ
 האמור מובא כאן על דרך ההפניה.

 
מה השותפות דוח מיידי אודות פרס 22.9.2019 ביום

ח כפי שנמסרו על ודחני ההפקה בקימב בדברפרטים 
  22.9.2019מיידי מיום ראו דוח . עילת הקידוחידי מפ

דוח המופיע ב המידע (.2019-01-097654)אסמכתא 
 .א כאן על דרך ההפניהובהאמור מ

 
תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה 

די מפעילת הקידוח, הניחו  סרו על יוח, כפי שנמבקיד
בדבר קיומו של  תלה ושל השותפופעיאת דעתן של המ

 ח.  פט בקידו( של נDiscoveryממצא )
 

יות הפיתוח של ויקט בוחנים את אפשרוהשותפים בפר 
 ם נוספים בשטח הפרויקט. חיבוחנים קידומאגר וכן ה

 
שר פרסמה השותפות דוח מיידי בק 11.11.2019ביום  1.6.4.8.2

בים מנובאים )פרוספקטיביים( ערכת משאעם דוח ה
ח הפרויקט )להלן: טשב Cassiniפקט רוסבפומותנים 

 "( אשר הוכן על Cassiniקט משאבים בפרוספדוח " 
  , .Petrotech Resources Company, Incידי חברת 

מומחה, מוסמך ובלתי תלוי   ות מעריך רזרב
י פי כללי המערכת לניהול משאב-)"המעריך"(. על

 (.  SPE-PRMS)פטרוליום 
 

)אסמכתא  11.11.2019לפרטים ראו דוח מיידי מיום 
ר פיע בדוח האמו(. המידע המו2019-01-096645

 . אן על דרך ההפניהמובא כ
 

בים  בדוח המשארטים אשר הובאו לא חל כל שינוי בפ
 . Cassiniט בפרוספק

 
 להכללת המעריךלפרק זה מצורפת הסכמת  'דנספח ב

ו  וכן אישורזה בדוח ור האמלפרויקט דוח המשאבים 
 .וחלאור חלוף הזמן ממועד הד 
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גי הפטרוליום  וני הפקה בפילוח לפי סותנגילוי בדבר  1.6.4.8.3
 נכס הנפט:שהופקו ב

 
 תשנ  

2019 
 הערות

הפקת 
פטרוליום 
 מסוג נפט

  4.3 100%-עבור ה –באלפי חביות[ ] בתקופה פוקהת סך הכל

הזכויות למחזיקי המשויך  -סך הכל תפוקה בתקופה ]באלפי חביות[  
 ניות של התאגיד המדווחההו

1.5  

ניות של ת ההוי הזכויודת תפוקה המשויך למחזיקיחמחיר ממוצע לי 
 רה"ב(דולר א/bbl( )דולר ארה"ב לחביתהתאגיד המדווח )ב

66.8/bbl  

 ******** ******** ********* 

מההכנסה  תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק לרבות 
קה תפובעת מנכס הנפט( ממוצעים ששולמו ליחידת רוטו הנוב

ולר ווח( )בדשל התאגיד המדקי הזכויות ההוניות חזימל)המשויכים 
 דולר ארה"ב(/bbl) ארה"ב לחבית(

14.7/bbl  

תפוקה )המשויכות למחזיקי הזכויות ת וצעות ליחידהפקה ממ יותעלו 
לר דו/bbl) ווח( )בדולר ארה"ב לחבית(ההוניות של התאגיד המד

 ארה"ב(

16.9/bbl  

יות מחזיקי הזכו)המשויכים ל החידת תפוקם ליצעיתקבולים נטו ממו 
דולר /bblארה"ב לחבית( )המדווח( )בדולר  ל התאגידההוניות ש

 רה"ב(א

35.2/bbl  

 ******** ******** ******** 

הפקת 
פטרוליום 

 גזמסוג 

  46.1 100%-עבור ה –[ MCFסך הכל תפוקה בתקופה ]

ת ויהזכויות ההונ יקיהמשויך למחז -[ MCFהכל תפוקה בתקופה ] סך 
 של התאגיד המדווח

16.4  

מחזיקי הזכויות ההוניות של ת תפוקה המשויך לצע ליחידמחיר ממו 
 דולר ארה"ב(/MCF( )MCFלר ארה"ב להתאגיד המדווח )בדו

2.6/MCF 

 

 

ה ת מההכנסתמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק לרבו 
 ליחידת תפוקה למוהנפט( ממוצעים ששוברוטו הנובעת מנכס 

המדווח( )בדולר התאגיד  ההוניות של ותהמשויכים למחזיקי הזכוי)
 דולר ארה"ב(/MCF( )MCFרה"ב לא

0.6/MCF 

 

 

ות ליחידת תפוקה )המשויכות למחזיקי הזכויות צעות הפקה ממועלוי 
דולר /MCF( )MCFה"ב לההוניות של התאגיד המדווח( )בדולר אר

 ארה"ב(

0.7/MCF 

 

 

יקי הזכויות זדת תפוקה )המשויכים למחיחטו ממוצעים לים נתקבולי 
דולר /MCF( )MCF( )בדולר ארה"ב לשל התאגיד המדווחההוניות 
 ארה"ב(

1.3/MCF 

 

 

ל כמויות הפטרוליום ילה בתקופה המדווחת בקשר לסך כזא רשיעו 
 מאגרבוגז מסוג נפט 

0.05%  

 
 hidelerS פרויקט 1.6.5

 
 הצגת נכס הנפט 1.6.5.1
 

 ות נכס הנפט אודפרטים כלליים  

 :הנפט נכס שם
 Shidelerפרויקט  

 

 רה"ב , קליפורניה, אKernמחוז  :מיקום

 דונם(  3,237.5-אקר )כ 800-של כ  טחיקט הינו בש "( בפרוAMIאיזור האינטרס המשותף )" שטח:
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 :הנפט נכס סוג

 ביחס לשכבות )עומקים( מסויימות.  (, "Mineral Rights"חכירה של זכויות נפט )
 

חלקות  ות בשטחי הקרקע נלא הזכויזכויות נפט א  קה נה שהמדינה אינה מעניהינוהגת בארה"ב ה ההשיט
 אנשים / גופים. י אותם יד ת בהכרח על  לזכויות בקרקע וזכויות נפט שאינם מוחזקו

 
ות הנפט  באיזור המיועד לחיפושים  עלי זכוילצורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם ב

 פוש. משטח החימנפט שמופק  םגישנתיים ולתשלום תמלו רה תשלום דמי חכיה לבתמור
 

 . Aeraחלק מזכויות הנפט מוחזקות על ידי ,  Shidelerבפרויקט  

נכס   של מקורי  הנקהע תאריך
 :הנפט

- 

נכס   של  מקורי פקיעה תאריך
 :הנפט

- 

 הארכה  על הוחלט  שבהם  תאריכים 
 :נכס הנפט של

- 

 - :הנפטכס נ לפקיעת נוכחי  תאריך

ת  נוספ אפשרות  קיימת אםה ציון
 :נכס הנפטתקופת   הארכתל

- 

 :עילהמפ שם ציון
BL Shideler Holdings LLC "(BLS )"ט. יק מפעילת הפרותשמש כ 

 

הישירים   השותפים שמות וןצי
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס  

ף  יעת השותהנפט, וכן, למיטב יד
הכללי, שמות בעלי השליטה  

 :םוריבשותפים האמ

Aera – 25% .הכללי אין ב תףעל פי מידע שנמסר לשו-Aera שליטה.  בעל 
BLS – 37.5%על פי מידע שנמסר לשותף הכללי אין ב .-BLS  .בעל שליטה   

 לליים אודות חלקה של השותפות בנכס בנפט פרטים כ

 -החזקה בנכס נפט שנרכש  עבור
 הרכישה:תאריך  ןציו

 . 1.9.2017-בתוקף מ

  כס ופן ההחזקה בנוא תיאור מהות
 הנפט:

 רה בארה"ב חבהבאמצעות  37.5% בשיעור  בפרויקט יות וזכ רכשה  השותפות 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי  
תפות  של השו ותכויות ההוניהז

 בהכנסות מנכס הנפט: 

–עד החזר הוצאות ו   31.85%ס הנפט נסות מנכחלק אפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בהכ
 . ות אחר החזר הוצאל  33.73%

 
לאחר החזר   33.73% –ת ו עד החזר הוצאו 31.85%–ות שתתפות בהכנס הל  חלק אפקטיבי בזכות

 הוצאות. 
 

 0%  –מלוגים ת בזכות לקבלת חלק אפקטיבי 
 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות  
ההוניות של השותפות בהשקעה  

בין אם  ס הנפט ) המצטברת בנכ
הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות  

 ים(:ספיהכ

 (.31.12.2019ליום  שותפות ה ת הכספיים של והדוחנכון למועד )דולר  פיאל  1,523

 
 מפת נכס הנפט  1.6.5.2

 הנפט:להלן מובאת מפה של נכס    
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למיטב   ים,הותית שבוצעה בשטח נכס הנפט על ידי אחרות עבר מפעיל 1.6.5.3
 : תויור הזכמוכר ע"י שנמסע תף הכללי ועל פי מידוהשידיעת 

וכן   3Dט בוצעו בעבר סקרים סייסמים תלת מימדים בשטח הפרויק
של המאה הקודמת שהפיקו נפט   40-וחים בשנות הידק  2קדחו בו נ

ות שלא נבדקו  חול נוספקיימות שכבות  AMI-משכבה אחת. בשטח ה
   עד כה.

 
  פטנה ומתוכננת בנכסעל תכנית עבודה בפו 1.6.5.4

די מוכר  פי שנמסרו על ית כוכננופעולות מתשל  תילהלן תיאור תמצי
בפועל של ם פעולה וחלק הזכויות, בציון התקציב המשוער לביצוע כל

יקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה. יודגש כי העלויות  מחז
ויכולות  בד המשוערים מבוססים על אומדנים כלליים בלהזמנים  ולוחות
ת  העלויות ולוחו דה,העבו כי תכנית צויןי ן סטיות ניכרות. עודהב להיות

שיתקבלו.  הזמנים המשוערים עשויים להשתנות בעקבות ממצאים
ם שלהלן והצפי בדבר פעולות, עלויות ולוחות זמנים  הר כי הנתוניובמ

אשר אינו וודאי   מידע צופה פני עתידים נות מהוולביצוע הפעולות השו
,  דוחהבתאריך  כלליה יה הקיימת אצל השותףצרמבוסס על אינפווהמ
שותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות  לל הערכות של הוכו
להשתנות בהסתמך על ממצאים  אשר יכולות חדוהון לתאריך נכ

ידוחים  שלבים בקחדשים שיתקבלו )לרבות כחלק מהסקרים ו/או 
ון עיכוב בקבלת גכ  חיצוניות רבותות שיבוצעו( וכן ממגבלות ו/או השפע

ונות, תלות בקבלנים צוע הפעולות השלבירשים יתרים הנדם והריאישו
היות שונות  ותן עשויות לעלצעו בפועל ווכדומה. לפיכך, הפעולות שיבו

   באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשוערים:
 

 פהתקו
תיאור תמציתי /  תי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופהתיאור תמצי

ושרו על שא בין פעולותחנה ך אבתות העבודה המתוכננת )יכנשל תו
 ותפים לפעולות שטרם אושרו(ידי הש

ר תקציב כולל משוע
נכס  מתלפעולה בר

 הנפט 

היקף 
שתתפותם ה

בפועל של 
מחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
השותפות 

  35בתקציב

יבוד צפוי הע .חדש של מידע סייסמי בשטח הפרויקטעיבוד מ • 2018
 דשים הקרובים.ובחלהסתיים 

 163.6-כ .דולרלפי א 300-כ
י אלפ

 דולר.

קיימים וח נמצא כי בקיד. Shideler-1 אקספלורציה קידוח • 2019
מבחני והוחלט לבצע תיים בקידוח ני פטרוליום משמעוימס

דצמבר ח החלו בחודש מבחני ההפקה בקידו הפקה בקידוח.
מבחני  לךהמב ה.ח זדו מועדל ןוהם נמשכים נכו 2019

 .נפט ונמכרקה מופק פהה
 

2,195 1,198 

 - - .פרויקטפעילות בחלטה על המשך המבחני הפקה וה סיום • 2020

 
 
 
 
 

 
עיבוד מחדש ( מעלות 100%)מתוך  %50תפות תממן , השושת הזכויות בפרויקטכיכי בהתאם להסכם ר ,יצויין  35

התאם לכך, היקף ההשתתפות בשטח הפרויקט ומעלותו של קידוח אחד בשטח הפרויקט. ב ייסמימידע ס של
ך בפועל שב לפי שיעור המשויור חוהקידוח האמ ותפות בתקציבהששל ת ות ההוניובפועל של מחזיקי הזכוי

 –כ נפט של ה ופיתוח בנכסוכות בפעילות חיפוש רהכ, בהוצאות ותפותויות ההוניות של השזכלמחזיקי ה
54.574%. 
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 וצאות ובהכנסות בפרויקט  שתתפות בפועל בהההניין שיעור גילוי לע 1.6.5.5
הזכויות  יקי להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחז .א

ובהוצאות לרבות  ותכנסהוניות של השותפות בפרויקט וכן בהה
 :ויות, הקשורות בפרויקטפהצ

 
 הסברים 100% -מגולם ל שיעור זאחו השתתפותעור היש

קי השיעור המשויך בפועל למחזי
ת בנכס וניות של השותפוהההזכויות 

 הנפט

37.5% 
 

100%  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
ותפות יות של השההונהזכויות 

 בהכנסות מנכס הנפט

31.85% 
ר חזד הע

 הוצאות

33.73% 
ר חלא

החזר 
 הוצאות

 

84.93% 
חזר העד 
 וצאותה

89.94% 
לאחר 
החזר 
 הוצאות

 

תחשיב בס"ק  ראו
 ב' להלן

ל פות בפועל ששיעור ההשתת
ההוניות של מחזיקי הזכויות 

השותפות בהוצאות הכרוכות 
ה בפעילות חיפוש, פיתוח או הפק

 כס הנפטבנ

54.574% 
עד השלמת  

קידוח 
בשטח 

 יקטהפרו

40.93% 
לאחר 
 השלמת

דוח יק
בשטח 
 הפרויקט

 

145.53% 
למת עד הש

קידוח 
שטח ב

 ויקטהפר

109.14% 
לאחר 

השלמת 
קידוח 
בשטח 
 הפרויקט

 

תחשיב בס"ק  ראו
 להלן ג'

שתתפות בפועל של שיעור הה
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

כות השותפות בהוצאות הכרו
 פעול בנכס הנפטבפעילות ת

59.821% 
עד השלמת 

 וחקיד
בשטח 
 הפרויקט

44.866% 
לאחר 

השלמת 
קידוח 

שטח ב
 טפרויקה

159.5% 
השלמת  עד

קידוח 
בשטח 
 הפרויקט

119.64% 
לאחר 

השלמת 
קידוח 
 בשטח

 הפרויקט

תחשיב בס"ק ו רא
 הלןד' ל

 
להלן הערכה של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות   .ב

 : בהכנסות מהפרויקטהשותפות  יות שלההונ
 

 ריטפ אחוז הסבר

 100.000% 
ות חזויות של נכס ינתהכנסות ש

 :ית )%(ר התגלחלא הנפט

 :פטברמת נכס הנלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית( רוט התמפי

 המפעיל: 0% 

כר זכות הנפטת גים למו  מוכר זכות הנפט: (20%) מלו

 :שירות אחרנותן  גיאולוג או 0% 

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

 :פטרלות ברמת נכס הנמנוטות הכנס 80% 

 
37.5% 

 

זכויות זיקי החלמ החלק המשויך
השותפות בהכנסות נכס יות של ההונ

 הנפט המנוטרלות:

37.5%*80% 
30% 
 

יות קם של מחזיקי הזכוחלסה"כ 
ההוניות של השותפות בשיעור 

ההכנסות בפועל, ברמת נכס הנפט 
חרים ברמת תשלומים אולפני )

 השותפות(:

 :השותפותהנפט ברמת  עם נכס קשרההכנסות לאחר תגלית( במם תשלומים )הנגזרי ם אווגיפירוט תמל

 :ברמת השותפות

)עד להחזר  37.5%*  4.95%
 ות( הוצא

)לאחר החזר  37.5%*  9.95%
ההוצאות( וזאת בהתאם להסכם 

 השותפות 

לאחר החזר 
 הוצאות

 הוצאותעד החזר 
ל מחזיקי הזכויות ההוניות שיעורם ש

תשלום לשותף ות בותפשל הש
 (1.85%) (3.73%) י:הכלל

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

 סה"כ:   
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 ריטפ אחוז הסבר

 - 
שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

ב קבלת עקות בהכנסות של השותפ
 ספים מהנכס:תמלוגים נו

 33.73% 31.85% 
השיעור המשויך הפועל למחזיקי 

השותפות וניות של יות הההזכו
 בהכנסות מנכס הנפט:

 
  יות בפועל של מחזיקי הזכו תפוישוב שיעור ההשתתר לחיאוב .ג

 : ות החיפוש מהפרויקטת בהוצאת של השותפוההוניו
 

 הסבר

 אחוז

מת לאחר השל פריט
 יקט רוקידוח בפ

ח עד השלמת קידו
 בפרויקט

 

100.000% 
הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט 

 ורים(לוגים האמלא התמ)ל

 :טות( ברמת נכס הנפהוצאמה פירוט התשלומים )הנגזרים

יל המפעיל זכאי לדמי מפע
פוש בשלב החי 4%שיעור ב

 .יתוחוהפ

 המפעיל: 4%

 
 
 
 
 

 השותף הכללי: 0.000% 

 
0.000% 

 כות הנפט:ז מוכר

 ==========  

 
סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס  104%

 הנפט:

 
מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם של 50% 37.5%

 וצאות  נכס הנפט:ת בהתפוהשו

 ========== ==========  

104% * 37.5% 
104% * 50% 

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות  52% 39%
ות בהוצאות, ברמת תפניות של השוההו

נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת 
 השותפות(

 
ות ההוניות של יקי הזכוישל מחזשיעורם  0.000%

זר הנג לוםהשותפות בקבלת תש
 השותפות: דימההוצאות על י

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

 סה"כ 52% 39% 

 :ברמת השותפות

 וברמת השותפות:בקשר עם נכס הנפט ( ים מההוצאותפירוט תשלומים )הנגזר

 מפעיל בשותפות: 0.000% 

52%  /39% 
* 4.95%  
 

סכם עיל ע"פ המפדמי 
השותפות המוגבלת הינם 

מחלקה של  4.95%ר בשיעו
  תהשותפו

1.930% 
 

2.574% 
 

 לי:להכ השותף
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 הסבר

 אחוז

מת לאחר השל פריט
 יקט רוקידוח בפ

ח עד השלמת קידו
 בפרויקט

 נפט:זכות ה מוכר 0.000% 

 ====== ======  

 
40.93% 

 
54.574% 

 

 ל למחזיקי הזכויותוער המשויך בפהשיעו
ההוניות של השותפות, בהוצאות 

 הכרוכות בפעילות חיפוש, פיתוח או
 :בנכס הנפטהפקה 

 
ת  של מחזיקי הזכויוועל בפ ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות .ד

 יקט:התפעול בפרובשלב  ותצאהוניות של השותפות בהוה
 

 הסבר

 אחוז

לאחר השלמת  פריט
 קידוח בפרויקט 

למת קידוח עד הש
 רויקטפב

 

100.000% 
הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט 

 )ללא התמלוגים האמורים(

 :פט)הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנהתשלומים פירוט 

ל יפעפעיל זכאי לדמי מהמ
בשלב  14%בשיעור 

 .לעוהתפ

 מפעיל:ה 14%

 
 
 
 
 

 השותף הכללי: 0.000% 

 
0.000% 

 מוכר זכות הנפט:

 ==========  

 
צאות בפועל ברמת נכס סה"כ שיעור ההו 114%

 הנפט:

 
ניות של ות ההושיעורם של מחזיקי הזכוי 50% 37.5%

 שותפות בהוצאות  נכס הנפט:ה

 ========== ==========  

114% * 37.5% 
114% * 50% 

של מחזיקי הזכויות  בפועל סה"כ שיעורם 57% 42.75%
ברמת ההוניות של השותפות בהוצאות, 

חרים ברמת ט )ולפני תשלומים אפנכס הנ
 השותפות(

 
של  שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 0.000%

לת תשלום הנגזר ותפות בקבהש
 ת:ותפוהש מההוצאות על ידי

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

 סה"כ 57% 42.75% 

 :ותהשותפ ברמת

 ת השותפות:מכס הנפט וברפירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נ

 מפעיל בשותפות: 0.000% 
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 הסבר

 אחוז

לאחר השלמת  פריט
 קידוח בפרויקט 

למת קידוח עד הש
 רויקטפב

57%  /42.75% 
* 4.95%  
 

מפעיל ע"פ הסכם דמי 
הינם  ת המוגבלתהשותפו
מחלקה של  4.95%בשיעור 

  ותותפהש

 הכללי: ףותהש 2.821% 2.116%

 :ת הנפטכוז מוכר 0.000% 

 ====== ======  

 
44.866% 

 
59.821% 

 

קי הזכויות השיעור המשויך בפועל למחזי
בהוצאות  הוניות של השותפות,ה

הכרוכות בפעילות חיפוש, פיתוח או 
 :הפקה בנכס הנפט

 

)באלפי  קט רויששולמו במהלך פעילות החיפוש בפ ותשלומים גמוליםת 1.6.5.6
 (רולד

 
זיקי ל מחסה"כ שיעורם ש פריט

יות של כויות ההונזה
בהשקעה השותפות 

 בתקופה זו בפרויקט 

 ם של מחזיקימתוכו, שיעור
 הוניות שלהזכויות ה

השותפות בתשלומים 
 לשותף כללי 

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 
יות של ת ההונהזכויו

ותפות בתשלומים הש
 למפעיל

בפועל קע  הושתקציב ש
בות ר)ל 2017בשנת 

 התשלומים האמורים(

128 6 - 

ע  בפועל קציב שהושקת
)לרבות  2018בשנת 

 התשלומים האמורים(

125 6 - 

ע  בפועל תקציב שהושק
)לרבות  2019שנת ב

 התשלומים האמורים(

1,270 60 - 

 

 הנפט ין השותפים בנכסתיאור הסכמים מהותיים ב 1.6.5.7
 

 הסכם רכישת זכויות (א)
באמצעות החברה ) תהשותפו ושרהתק 28.9.2017ביום 

לרכישת זכויות   Aera עם םבהסכ BLC–ו בארה"ב(
  1.10.2017די מיום . לפרטים ראו דוח מיי פרויקטב

כלול בדוח האמור  (. המידע ה2017-01-086248תא )אסמכ
 מובא כאן על דרך ההפניה. 

 
 משותףהסכם תפעול  (ב)

ו קשרהתתימה על הסכם רכישת הזכויות, במקביל לח
ת תמצי. ל(JOAתפעול משותף ) םסכבפרויקט בההשותפים 

דוח מיידי  האמור ראו  ם התפעול המשותףיו של הסכתהוראו
המידע  . (2017-01-086248סמכתא )א 1.10.2017מיום 

 ח האמור מובא כאן על דרך ההפניה. הכלול בדו
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 ויקטקידוחים ומשאבים בפר 1.6.5.8
 קשרפרסמה השותפות דוח מיידי ב 29.8.2018ביום  1.6.5.8.1

ובאים )פרוספקטיביים( נמ רכת משאביםעם דוח הע
דוח  לן: " ח הפרויקט )להשטב Shidelerספקט בפרו

  הוכן על ידי "( אשר Shidelerמשאבים בפרוספקט 
,  .Petrotech Resources Company, Incחברת 

מעריך רזרבות מומחה, מוסמך ובלתי תלוי  
י כללי המערכת לניהול משאבי פ-"המעריך"(. על)

 (.  SPE-PRMSום )וליפטר
 

סמכתא )א 29.8.2018ראו דוח מיידי מיום  םטילפר
המידע המופיע בדוח האמור (. 2018-01-081966

 ההפניה. כאן על דרך  מובא
 

ם  או בדוח המשאביוי בפרטים אשר הובחל כל שינ לא
 . Shidelerבפרוספקט 

 
להכללת  מעריךההסכמת מצורפת  לפרק זה 'הנספח ב

ו  רשו וכן איבדוח זה האמור קט לפרוידוח המשאבים 
 .וחד הד לאור חלוף הזמן ממוע

 
בדבר  דוח מיידיתפות פרסמה השו 23.10.2019ום בי 1.6.5.8.2

את  ותפות לאשרתף הכללי בשרקטוריון השוהחלטת די
ח אקספלורציה ות בביצוע קידוהשתתפות השותפ

SHIDELER 1- או דוח ר ."(וחהקיד"  ה:)להלן בסעיף ז
-2019-01כתא אסמ) 23.10.2019 מיידי מיום

ל א כאן ע מוב ידע המופיע בדוח האמורמה (.089769
 יה. דרך ההפנ

 
ידי לפי  ת דוח מי פרסמה השותפו 20.11.2019ביום 
  20.11.2019מיום  דוח מיידי  ראו וח החל. הקיד

(. המידע המופיע בדוח 099918-10-2019 )אסמכתא
 פניה.דרך הה א כאן עלהאמור מוב

 
ו  על פי פות דוח מיידישותפרסמה ה 12.12.2019ביום 

ע קידוח הגי יקט כי ההפרומסר לה על ידי מפעילת נ
קות , כי במהלך הקידוח בוצעו בדילעומקו הסופי

יחה בדיקות מסוג  בסיום הקד מו כן בוצעושוטפות וכ
ELECTRIC     LOGGING.    על בסיס הבדיקות

השותפות למסקנה קידוח ופעילת ה כאמור הגיעו מ
 םיי מני פטרוליום משמעותסי  מבוססת כי קיימים

לת ליצה מפעיכאמור המקות על בסיס הבדיבקידוח. 
מיידי   ראו דוח .מבחני הפקה בקידוח לבצעהקידוח 

(.  108540-01-9201אסמכתא ) 2.12.20191מיום 
ח האמור מובא כאן על דרך פיע בדוידע המוהמ

 ההפניה.
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ה השותפות דוח מיידי בדבר פרסמ 23.12.2019ביום 
ראו דוח  בקידוח. קהנית לביצוע מבחני הפהתכפירוט 

01-2019-כתא )אסמ .201923.12ם מיו מיידי
על מור מובא כאן (. המידע המופיע בדוח הא232311

 יה. דרך ההפנ
 

והם   2019דצמבר ש לו בחודההפקה בקידוח הח  מבחני
 מבחני ההפקה לךהמב מועד דוח זה.ל ןנמשכים נכו

 . נפטונמכר מופק 
 

 בדנמרק פרויקט 1.6.6
 יה לרכישתלת אופצם לקבבהסכהתקשרה ותפות כי השה הודיע 25.7.2019יום ב 

וח מיידי  דראו פרטים ל .לחיפושי נפט וגז טבעי בדנמרקימי רויקט זכויות נפט בפ
יע בדוח האמור (. המידע המופ076834-01-2019מכתא )אס 25.7.2019יום מ

 . 31.3.2020ליום האופציה ניתנת למימוש עד  . היההפנאן על דרך מובא כ
 

ל סיפה כללית שדוח זימון אא' ל נספח ראודנמרק ם הפרויקט בע שרטים בקלפר 
-2019-01כתא )אסמ 25.7.2019בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות מיום 

 .  ח האמור מובא כאן על דרך ההפניההמופיע בדוהמידע (. 077224
 

 .מימשה השותפות את האופציה כאמור ועד דוח זה טרםנכון למ 
 

 באנגליה פרויקט 1.6.7
רכישת בלת אופציה לבהסכם לקרה התקש ות כיהודיעה השותפ 12.8.2019ם ביו 

דוח מיידי  ראו ים לפרט גליה.באנ גז טבעי לחיפושי נפט ו ימי זכויות נפט בפרויקט 
ר בדוח האמו יע(. המידע המופ2019-01-083317א )אסמכת 12.8.2019מיום 

השלמת  חרלאיום  60ת למימוש עד יתנהאופציה נ .א כאן על דרך ההפניהבמו
 ון למועד זה טרם הושלמו.  נכ  הפרויקט. בשטח D3סמי ר סיישל סקעיבוד ופענוח 

 
ית של אסיפה כלל א' לדוח זימון ספחראו נגליה באנהפרויקט לפרטים בקשר עם  

-2019-01כתא מ)אס 25.7.2019 וםיחידות ההשתתפות של השותפות מיבעלי 
   .דרך ההפניה  עלן בדוח האמור מובא כא  יעפ מידע המוה. (077224

 
 ת האופציה כאמור.שה השותפות אזה טרם מימ ד דוחלמוע נכון 

 
, הגישההשותפות כי  הודיעה 13.11.2019יום בהמשך לאופציה האמורה, ב 

 Modiin Energy UK) לות מלאה שנרשמה באנגליהחברה בת בבעבאמצעות 
Ltd.)רישיון ימי  לתקבבאנגליה, בקשה ליקט פרו, יחד עם חלק מבעלות הזכויות ב

לפרטים  . מאותו פרויקט באנגליההמהווה חלק  ,טח הפרויקטשוך לח הסמנוסף בשט
יע  המופ(. המידע 2019-01-097356 כתא)אסמ 13.11.2019מיום  דוח מיידיראו 
 . האמור מובא כאן על דרך ההפניה בדוח

 
 הלותים הנוגעים לפעילות השותפות בכלנעניי -חלק ד' 
 

 שרותי מפעיל  1.7
חראי המופקד על  טעמו יהיה האללי או מי מף הכ, השותסכם השותפות המוגבלתלה אםבהת

בהם יש  סי הנפט שאו הפקה במסגרת נכ/ ות פיתוח ושי הנפט לרבניהול וביצוע כל פעולות חיפו
מטעמו יהיה זכאי להתמנות  י "( והוא או מילהמפעפות המוגבלת אינטרס )להלן: " לשות

 ה לה אינטרס בעתיד.יהים מסגרת נכסי הנפט שבהל בכמפעי
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שבהם  לי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל נכסי הנפטר, השותף הכלירותים כאמולש ורהבתמ
עיל נוסף ל"דמי פמדים מוחזקים שלה אינטרס, גם אם קיים ותפות ו/או לתאגיאו יהיה לשיש ו/

דולרי(   יסת של השותפות )על בסצאומ( מסך כל ההו)בצרוף מע"  4.95%ל פעיל" בשיעור שמ
חושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס , שיאו הפקה/ו/או פתוח והנפט  פושי בגין פעולות חי

ך, יערכו על ידי רואה חשבון הצור תדהחזר, במיהסכומים ו רת על התאמתמצטבר. ביקו
 ית.ף כל שנה קלנדרהמפקח, בסוהשותפות ובאישור 

 
עם קשר ות ביהיו לשותפות הוצא בותתפות בו, אשר ות השכויגבי כל נכס נפט שלשותפות זל

עיל  היו דמי המפמתקנים להפקת נפט )לא כולל הוצאות קידוח(, יאו התקנה של דות בניה ו/עבו
 לקמן: שיעורים כדהתקנה של מתקנים להפקת נפט בנכס הנפט כאמור בו/או  הבודות בניבגין ע

 
 דמי מפעיל     הוצאות

 4.95%  מיליון דולר  100עד 
 3.25% ליון דולרימ 200 -ל 100בין 

 2.5%  דולר יליון  מ 200מעל 
 

גין  כסי נפט, בויהיו לה נ האמורים ישולמו בכל תקופה בה תתקיים השותפותדמי המפעיל 
ם בהם היא  גיאוגרפייל בכל נכסי הנפט של השותפות המוגבלת בתחומים ההמפעי תפעולו
י  להסרת ספק יובהר כי דמ  ו.ובין אם ייגרע  וספיםם נת למועד זה, בין אם יתווספו נכסיפועל

  גין ולא ישולמו בפעול השוטף של השותפות המוגבלת הוצאות התין א ישולמו בגפעיל להמ
 צאות עבר.והחזר ה

 
נוספים   יצורפו שותפיםי המפעיל האמורים גם אם השותף הכללי יהיה זכאי לקבל את דמ

יצד תחולק החבות  לת ושותפיה הנוספים כוגבהמ ותזה יקבעו השותפלנכסי הנפט. במקרה 
 הם.יניב
 

  ו ל אפקידיו כמפעיל, כולם או מקצתם, באמצעות מפעיללי יהיה רשאי לבצע את תף הכהשות
 ע מאחריותו. שימצא לנכון, אך אין בכך כדי לגרו  משנה, כפי ימפעיל

 
 

פת שותהמ קהים בנוסף לדמי מפעיל המשולמים למפעילי העסל כאמור משולמדמי המפעי
 ות. השותפ בהם משתתפתשותפות המתמנים בעסקאות מ

 
 ת מוכרות לצרכי מסהוצאו 1.8

 יחידה תבשל החזק יאזכ למחזיק מס רכילצ ההוצאות סך נקבעו טרםלמועד דוח זה ון נכ
ה ההוצאה עם קביעת גוב .2016-2015 המס לשנות השותפות שלת ההשתתפו מיחידות

לצרכי וב ההוצאה ורך חיש, יוצאו התעודות לצ2016-2015 לצרכי מס למחזיק זכאי בגין השנים
  יפורסם דיווח מיידי בהתאם.ר וזכאי בגין השנים כאמומס למחזיק 

 
 (. 2019-01-004032)אסמכתא  31.12.2018 םמיידי מיו  ראו דוח לפרטים

 
יכו למחזיק ביחידת השתתפות אחת בשנים כי מס כפי ששולהלן פירוט הוצאות מוכרות לצר

השתתפות  חידותלמחזיק בי וייכותרות לצורכי מס המשצאות מוככן אומדן להו, ו2013-2014
 : 2014-2017 אחת בשנים

 

ביחידת  קלמחזי וחסושי רכי מסלצ הוצאות מוכרות שנה
 .נ.ע ₪  0.01 בת אחת תתפותהש 

 ח(")בש 

2013 0.10465 

2014   3.64572 
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 0.91726 אומדן(* ) 2015

 0.26705 )אומדן(*  2016

שותפות ה של הפקפוש, הפיתוח וההעיקר הוצאות החי וון שכי   2017
 לשותפותפט בארה"ב בהם יש היו בגין נכסי הנ 2017ת בשנ

הוצאות ין שנה זו תהיינה בג אכל הנראה ל, כזכויות השתתפות
 תתפותביחידת הש למחזיק שיוחסו לצרכי מס מוכרות

פות שותה לש פיתוח וההפקהכיוון שעיקר הוצאות החיפוש, ה   2018
 תלשותפויש  "ב בהםי הנפט בארהין נכס היו בג  2018בשנת 

הוצאות ין שנה זו נראה לא תהיינה בג, ככל הזכויות השתתפות
 ביחידת השתתפות למחזיק חסוושי צרכי מסל מוכרות

ותפות וההפקה של הש כיוון שעיקר הוצאות החיפוש, הפיתוח   2019
 לשותפות יש הםבב בגין נכסי הנפט בארה" היו  2019בשנת 

הוצאות זו  ה בגין שנהתהיינ , ככל הנראה לאפותתתזכויות הש
 ביחידת השתתפות למחזיק ושיוחס מס לצרכי מוכרות

 טרם נקבע סך ההוצאות לצרכי מס לשנה זו.              *                            

רה של יחידות  מכי ה וקחזלים לחישוב המס בשל התקנות מס הכנסה )כל ין כי תוקפן שליצו
למועד   ונכון 30.6.2015הינו עד ליום  1988 –התשמ"ט נפט(  ת בשותפות לחיפושיפוהשתת

 ר. מאוחר יותדוח זה הן טרם הוארכו למועד 
 

רשויות המס ייקבעו רק לאחר הגשת שומה ל 2019וכרות לצרכי מס בגין שנת הוצאות מ
 ס.  שורה ע"י רשויות המואי

 
 הון אנושי 1.9

ללי )לפרטיו  "ל השותף הכן כמנכמר רון מאור מכה .לליידי השותף הכ-על הלתמנו ותהשותפ
 ' להלן(.בפרק ד 26תקנה   ורא
 

וכן מעניק שירותי חשבות לשותפות  יהשותף הכללל ל כספים שסמנכ" מר אייל סאבו מכהן כ
 בפרק ד' להלן(. א26תקנה   ו)לפרטיו רא

 
 גדעון ברעם. וג שרה מלאה מהגיאולל מף שקהירותי ייעוץ גיאולוגי בהשותפות שוכרת שי

 
 הנדסיים וכלכליים( לפי הצורך.  מם, יאופיסיים נוספים )גיאולוגיים, ג וכרת שירותיתפות שהשו

 
 ביטוחים 1.10

 להלן.  1.21.2י נפט נתונות לסיכוני תפעול כמפורט בסעיף ולות חיפושפע 1.10.1
  

ת,  ת לעמע וכןעובר למועד התחלת הפעילות, נים אלו, כנגד חלק מסיכו 1.10.2
רגיה לתחום האנ ברה" ובא אלבישרוחים המקובלים ביט רוכש המפעיל

שות  מדרי בשינויים המחויביםזאת ; גז טבעיונפט ת פקלחיפוש, פיתוח וה
 תנאי הרישיון,, והן מחוצה להלבנטית )הן בישראל הר רגולציהחוק, הה

ת לויהיקפי הפע ,, תנאי הנכסמימון( קייםשככל )ופים המממנים דרישות הג
משנהו דוחים אחד לאתר קיהיקף הכיסוי משתנה מ .בארץ ובחו"ל פותחשיוה

חים  הביטומלא לחשיפות הנובעות מפעילות הקידוח.  ואינו בהכרח כיסוי
לויות השונות של עימכסות את הנכסים והחבויות בפבפוליסות ה ערכיםנ

יכונים האפשריים, כמקובל בענף מהס קאת רק כנגד חלז, השותפות
בסעיף   לאמור , הכל בכפוףרוקרבונטיםהיד ח וההפקה שליתו, הפיםשהחיפו
יתר, הוצאות בגין אובדן שליטה בבאר מערך הביטוח מכסה, בין הזה. 

(Control of Well ,) וש שנגרם לצד  חבויות בגין נזק לגוף ולרכוכן נזקי רכוש
   .ילותפעהשלישי עקב 
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ו  וני התפעול ו/אסיכסוי כיל טחון שניתן יהיה בעתיד לרכוש ביטוחיםב אין כל 1.10.3

הכיסוי   טוחים ואין כל בטחון, כי ם בסעיף הבימתוארילכיסויים הביטוחיים ה
 מספיק.  רכשו, יהיהככל שיישו, ידי פוליסות הביטוח שיירכ-שיינתן על

 
 יליםע"י המפע הנרכש יצוין כי השותפות בוחנת מעת לעת את היקף הביטוח 1.10.4

האנרגיה  בענף  ע הביטוחהיצוח ויטהבלעלויות בכפוף על פי החשיפה, זאת 
יט על שינוי  יכולה להחלמכך, השותפות . כתוצאה ותהשותפ למקום בו פועלת 

שלא לרכוש החליט לרכש ו/או יטוח הנם הבהכיסוי הנרכש ו/או שינוי של סכו
 . כלל ביטוח עבור סיכון זה או אחר

 
שר בקם ת בכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרשהשותפות מבוטח על אף  1.10.5

מלא   תנים לכיסוי או ני יכונים האפשריים מכוסיםלותה, לא כל הספעיל
וליסות פוש ניתן יהיה לרככי  ודאותאין כל ערכו. כמו כן השונות שנ בפוליסות

ת הסיכון  תיד בתנאים מסחריים סבורים או בכלל. לפרטים אודומתאימות בע
 להלן. 1.21.2יטוחי ראה סעיף בהיעדר כיסוי ב

 
א 29 ם ונושאי משרה ראה תקנהחריות דירקטוריח אביטור דבלפרטים ב 1.10.6

 .פרק ד' להלןל
 

 הון חוזר 1.11
 

 

לל הסכום שנכ
  בדוחות הכספיים 

)אלפי  2019לשנת 
 דולר(

ה )לתקופ אמותהת
 דשים(חו 12של 

 סך הכל

 2,452 - 2,452 נכסים שוטפים

 439 - 439 פותטהתחייבויות שו

ים השוטפים על עודף הנכס
 פותוטהשההתחייבויות 

2,013 - 2,013 

 

 ימוןמ 1.12
מאת עתו, באישור בכתב ומראש לפי שיקול דלקבל, כללי רשאי ההשותף  1.12.1

וגבלת,  מת השותפות ההמפקח, אשראי בשם השותפות המוגבלת למטרו 
ורך זה ת המוגבלת, ולשעבד לצופיתוח נכסי נפט של השותפו ורך תפעוללצ

 גבלת.ותפות המוהש את נכסי
 

קובע כי השותפות לא  ניתן לשותפות, שר סה אכנההאישור סגן נציב מס  1.12.2
ס מהמשקיעים בשותפות מהסכום שיגוי  3%עולה על אות בסכום הח הלוותיק

 הכנסה. מנציבות מס אלא בתיאום ואישור מראש
 

מהשקעות  באמצעות כספים שנבעו , מימון השותפות נעשההדוחד כון, למוענ 1.12.3
 הון השותפות.המוגבל ב ותףשל הש

 
 מיסוי 1.13

ושא מיסוי נות בנהשותפות ו/או סוגיות שוהמס החלים על  יניבר דבדם לפרטי 1.13.1
 יים.  לדוחות הכספ 12ביאור  אור
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 רה"בהיבטי מיסוי של השקעה בחיפושי נפט בא 1.13.2
"( הפקודה)להלן: "  1961-ה ]נוסח חדש[, התשכ"את מס הכנס)ד( לפקוד63סעיף 

פקודה  ן הלענין ותבצו סוגי שותפויות שיראו אאי לקבוע רש ע, כי שר האוצרקוב
כאילו היא חברה לעניין  את השותפות יראו  אם שר האוצר עשה כן אזיכחברה, ו

 נד. דאותם כדיבי  הפקודה, וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים יראו
 

 לראותן כחברה(,)סוגי שותפויות שיש  פורסם ברשומות צו מס הכנסה 1.1.2017 ביום
הם כדי  שותפות לעמוד בעל ים שנאהת"(, בו נקבעו הצו)להלן: "  2017-שע"זהת

וקה של השותפות,  ם העיקריים הינם כי עיס. שני התנאירכי מסלהיחשב כחברה לצ
והן בעקיפין, בארץ או  ן במישריןשל נפט, ה תוח או הפקהחלקו או כולו, הוא חיפוש, פי

ס הכנסה )כללים לחישוב בתקנות מ רתהנה שותפות כהגדל, וכן כי השותפות איבחו" 
-פט(, התשמ"טנפושי ות השתתפות בשותפות לחיומכירה של יחידקה החז שלב המס

ם הנ"ל, . השותף הכללי מעריך, כי השותפות עומדת בתנאי"(התקנות)להלן: "  1988
הנפט בארה"ב בהם יש  אות השותפות היו בגין נכסיעיקר הוצ 2019בשנת  שכן

עיקר   2020 לשנתת פותוכנית העבודה של השותלפי  גם .תפותהשתזכויות  שותפותל
על  הוראות הצו הנ"ל יחולו . לפיכך, "בט בארהת תהיינה בגין נכסי הנפההוצאו

 השותפות. 
 

חברה לכל אילו היא פות יהא כתיחול על השו בהתאם להוראות הצו, משטר המס ש
והוצאותיה סותיה הכנומה לצרכי מס ום ששותפות בד"כ אינה נישדבר ועניין, הג

 . מיוחסות לשותפים בה
 

כל עוד   קי היחידות,למחזי ת של השותפות לא ייוחסוהוצאות וההכנסו, ההתאםב
 ת שלה ותישאליה, והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבשהצו הנ"ל חל ע

המס  הייתה חברה, לפי שיעורי  ה החייבת שלה, כאילו היאגין ההכנסבמס החל ב
 ורט להלן. ה, כמפחברהחלים על 

 
 פותהשותל ע שיעורי המס החלים .א

חברות   ה חייבת במסשל חבר, ההכנסה החייבת 1.1.2018בתוקף מיום 
ס מאחר שהשותפות נישומה כחברה היא תהא כפופה למ. 23%בשיעור של 
 ור הנ"ל.עחברות בשי

 
 

 פות וקת דיבידנד על ידי השותמיסוי חל .ב
ות כאילו הם דיבידנד והם  השותפ ידי חים שחולקו עלבהתאם לצו יראו רוו

 ידנד.  יחידות כאילו קיבלו דיבס בידי מחזיקי הלמ פים פוכ יהיו
 

 ה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן:  ימוסה בידי מחזיק יחיד הדיבידנד
 
 25% ד בשיעור של על דיבידנ חייב במסל ד תושב ישראככלל, יחי (1

ותי  יות מהעל מניחיד שהינו ב ( לפקודה( , למעט 1ב')125 יף)סע
חודשים  ה 12 -עד כלשהו בבמואו ד נבתאגיד במועד קבלת הדיביד

מניות )להגדרת "בעל  30%הינו המס לגביו שיעור שקדמו לו, אשר 
 מהותי", ראה להלן(. 

 
בגין הדיבידנד  ב במס נוסף לא יחו ע"מהינו חברה במחזיק יחידה ש (2

 .  נדדיבידה תמקבלהחברה בהכנסה החייבת של  לייכלוהוא לא 
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ייב במס יות מהותי יהיה חמנ בעלו נדיבידנד בידי תושב חוץ שאי (3
ב חוץ חיד או חבר בני אדם תושדנד בידי י. דיבי25%בשיעור של 

-בכלשהו  ועדבידנד או במשהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת הדי
מנות  והכל בכפוף לא 30%שיעור של ם שקדמו לו, ימוסה בהחודשי 12

 מדינת ישראל.  מהן חתוהמס עליה
 
י חויב במס בהתאם לשיעורן נאמנות חייבת יקר ידיב לדיבידנד המתקב (4

וכן קופות גמל וגופים   יחיד. קרן נאמנות פטורההחלים על ההמס 
ממס  יהיו פטורים לפקודה ( 2)9אם לסעיף אחרים הפטורים ממס בהת

  ידיהם אינן מהוות ב אמור, ובלבד שההכנסות כאמורבגין דיבידנד כ
 כנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".  ה

 
מסוימים(,  ווחים מריבית, מדיבידנד ומר מס הכנסה )ניכוי נותלתקם אבהת

"( קיימת חובה לנכות מס נות הניכוי במקורתק)להלן: "  2005-התשס"ו
י המס במקור י היחידות. יצוין, כאמור למחזיקבידנד כדי ר בעת חלוקתבמקו

בל הדיבידנד. לפיכך, מחזיק  מקל על חשבון המס שח מהווה מקדמה על
תי שלו, וח השנלדווח עליו במסגרת הד ידנד כאמור יידרשדיבבל יקשיחידה 

לא יחול   –שנוכה הינו בגובה המס החל עליו ככל ששיעור המס במקור  אך
ת במקור על שיעור המס שיש לנכו יכוי במקור,קנות הנלת נוסף. בהתאםמס 

בני אדם( בגין דיבידנד, לרבות   בריד וחלתושב חוץ )יחדיבידנד ליחיד ו
מועד קבלת גיד, בה בעל מניות מהותי בתאמניות כאמור שהי בעלה לוקלבח

החודשים שקדמו לו, ואשר מניותיו   12 -ו בהדיבידנד או במועד כלשה
י יחיד או . לגב25%בשיעור של  שומים, יהיהברת הריבח ות ומוחזקותרשומ

 ניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקותמ י אשרעל מניות מהותתושב חוץ שהינו ב
ר אמור בשיעוידנד כבמקור בשל הכנסות מדיבישומים ינוכה מס הר ברתבח

 .  30%של 
 

ות וגופים  ס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנלא ינוכה מ
  כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד מס במקור לפי הדין. רים מניכוי ים הפטווספנ

נקבע גם  ר שיעוהש על פי דין, ינוכה מס במקור על פי בלס מוגנקבע שיעור מ
לגבי תושב חוץ שיעור  שב ישראל. אדם תוהיחידה הינו חבר בני  אם מחזיק

כל כעת כפל מס יכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמנה למנינה
של המקבל וקבלת אישור  שראל למדינת תושבותובין מדינת ישנכרתה 

   ש.ם מראם מרשות המיסימתאי
 

 " כאיז קאי תחולת התקנות בעניין "מחזי .ג
נות, אשר הוראות התקחברה, השותפות והיא ממוסה כ כל עוד הצו חל על

מחזיקי פן ייחוס ההכנסות וההוצאות של שותפות נסחרת למסדירות את או
 נה על השותפות. יקים זכאים" לא תחולשהינם "מחז השתתפותות יחיד

 
 וצאה שוטפתכהנפט  הוצאות חיפושיאי הכרה ב .ד

ת אשר מעניקות ראל, הותקנו תקנובישגז ו טבמטרה לעודד חיפושי נפ
ראל. תקנות אלה ים בחיפושי נפט וגז בישמות למשקיעס מסויהטבות מ

ויות נפט(,  בעלי זכסת יכויים מהכנידועות בשם תקנות מס הכנסה )נ
  היתר, מאפשרות, בין "(. תקנות הנפט תקנות הנפט" )להלן:  1956-התשט"ז

כי מס כהוצאה שוטפת לצרגז ט ונפ נכות את הסכומים המושקעים בחיפושיל
 ית במהותם.אה הונעל אף היותם הוצ
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כי  אם לצו כמתואר לעיל, ולאור עמדת רשות המסים, דוח ובהתהנכון למועד 
והשקעותיה בשנת פות שעיקר הוצאותיה ורק על שות חלות אךפט תקנות הנ

 הנפט לא יחולו על השותפות.ת תקנו י נפט בישראל,המס הן בנכס
 

 מכירתן  זיקי היחידות בעתמח של מס היבטי
 רות הערך רת ניירווח הון ממכי (1

ממכירות ניירות ערך על   36רווח הון ריאלי לפקודה  91בהתאם לסעיף 
מס השולי של היחיד מס בשיעור החייב ב ראלחיד תושב ישידי י

, ויראו  25% לה עלבשיעור שלא יעלפקודה, אך  121התאם לסעיף ב
זאת, בת. סולם הכנסתו החייר ביותב האת רווח ההון כשלב הגבו

מניות  "בעלעל ידי יחיד שהינו יירות ערך כירת נרווח ממלמעט 
חד  בדו או יל או בעקיפין,קרי, המחזיק, במישרין  –בחברה  מהותי"

 38או יותר מאמצעי השליטהלפחות באחד  10% -ב 37עם אחר 
 12 -רות הערך או במועד כלשהו ביירת נבמועד מכי –ה בחבר

  וח הון אשר שיעור המס לגבי רו ו למכירה כאמור,קדמם ששיודהח
. כמו כן, יחיד שתבע 30%ה על יו יהיה בשיעור שלא יעלריאלי ביד

רך יחויב במס   ניירות הע צמדה בשלה אלית והפרשיהוצאות ריבית רי
, עד  30%ל ור שרות הערך בשיע רווח ההון הריאלי ממכירת נייבגין 

פי סעיף  ריבית ריאלית ל אותהוצי כולקביעת הוראות ותנאים לני
 ודה.  ( לפק9א)א()101

 
ת הערך היא בגדר הכנסה נסה בידיו ממכירת ניירויחיד שההכ

אם יב במס בהתקודה יחולפ( 1)2סעיף  מ"עסק", בהתאם להוראות
 לפקודה.   121י לפי סעיף לשיעורי המס השול

 
ך  ער ותירבמס על רווח הון ריאלי ממכירת ני יבה חיר בני אדם יהיחב

ת המס שנמה )לפקוד 126הקבוע בסעיף  שיעור מס החברותב
 (.  23% –ואילך  2018

 
ס לפי סעיף אמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממקרן נ

ממכירת ניירות ערך  ממס בגין רווחי הון ה, פטורים ( לפקוד2)9
עיף. על הכנסותיה של קרן  הסנאי תאם ובכפוף לתכאמור, בה
ול שיעור המס החל על ת ניירות ערך יחכירממ בתיינאמנות ח

הכנסה מ"עסק" או כנסה אינה מהווה בידיו ל יחיד שההנסתו שהכ
 מ"משלח יד".

 
על רווחי הון  פטור ממס  בני אדם(ר )יחיד או חבככלל תושב חוץ 

ן אינו  הווח הבישראל, אם רוניירות ערך הנסחרים בבורסה  במכירת
ר  הערך נרכשו לאח רותנייש בדבמפעל הקבע שלו בישראל ובל

חול לגבי חבר בני אדם  לעיל לא י האמור שנרשמו למסחר בבורסה.
 הנהנים, או ושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, אות
וחים של חבר בני תר מההכנסות או מהרואו יו 25% -זכאים לה

א 68יפין כאמור לפי סעיף עק או בחוץ, במישרין האדם תושב ה
, ככלל, אפשר שיחולו ר כאמור אינו חלפטוה שקרבמלפקודה. 

ינת התושבות של ם קיימת( בין ישראל למדמנת המס )אראות אהו
 ים מרשותתאשל אישור מ תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש

 המסים. 

 
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף    36
 לפקודה. 88גדרת מונח זה בסעיף כה  37
 דה.לפקו 88 ה בסעיףכהגדרת מונח ז  38
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,  ת ניירות הערךקור מרווח ההון הריאלי במכירלעניין ניכוי המס במ

מרווח הון   או לוםתשמ ם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, תאבה
או בעסקה  קרן נאמנותחידה ברת  נייר ערך, במכירת יבמכי

, חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות 2002-ס"געתידית(, התש
, במכירת ניירות הערך יחיד תמורהכר שהוא מוות( המשלם להאמור

התשלום לפי מ י אווח ההון הריאלמרו 25%ינכה מס בשיעור של 
 העניין.  

 
בע חוץ ינוכה מס במקור מוד למדד או למטו צאינש רךלגבי נייר ע

בר בני אדם תמורה  ייב המשלם למוכר שהוא ח. ח15%של  בשיעור
לפי סעיף  החברות  מסבשיעור של  במכירת ניירות הערך ינכה מס

  שורי פטור )או ההון הריאלי. זאת, בכפוף לאי )א( לפקודה מרווח 126
המיסים ות רש דיי מופחת( מניכוי מס במקור שהופק על ורשיע

 ור לבצע. כה במקקיזוז הפסדים שרשאי המנובכפוף ל
 

במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים   לתושב חוץ לא ינוכה מס
  ס במקור לקופות גמל, לא ינוכה מכמו כן, . בתקנות הנ"להקבועים 

 במקור לפי הדין. ס וי מהפטורים מניכ קרנות נאמנות וגופים נוספים
  

מרווח ההון הריאלי,  מלוא המס במקור כה נו לאה אם במועד המכיר
כוחו בדבר דיווח  )ד( לפקודה וההוראות מ91אות סעיף לו הוריחו

ביולי   31 ור, ביוםאמגין מכירה כותשלום מקדמה על ידי המוכר ב
רות ערך בששת כל שנת מס, בשל מכירה של נייבינואר של  31וביום 
   ם שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.שיהחוד

 
המס  שיעור יימחקו מהמסחר בבורסה, כל שניירות הערך, ככללכ

  30%חר המחיקה( יהיה ה במקור בעת מכירתם )לאשינוכ
מורה על השומה ה ידא אישור מפקמהתמורה, כל עוד לא הומצ

 מקור(. אחר )לרבות פטור מניכוי מס בעור ניכוי מס במקור שי
 

ת החלות על  חדומיוה ותלא יחולו על מחזיקי היחידות ההוראי ן, כיצוי 
ור בהתאם להוראות ", שכן כאמק זכאיי רווחי הון בידי "מחזימיסו
 השותפות תמוסה כחברה. הצו, 

 
 קיזוז הפסדים  (2

הם  בקיזוז רק במקרים ב ערך, יותרוניירות הת פסדים ממכירככלל, ה
. הפסד הון ממכירת  מסים בן הם היו חייב אילו היו נוצרים רווחי הו

  ה לקיזוז כנגד רווח הון חברה, ניתן יהי או  חידי דיניירות הערך בי
לפקודה, בין אם   92רונות הקבועים בסעיף על פי העק ריאלי

ם אל, ובין איר( בישרסחת נייר ערך ההפסד/רווח נוצרו מנכס )לרבו
-ל 1ז ביחס של וח אינפלציוני חייב אשר יקוזמחוצה לה )למעט רו

3.5.)   
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ז גם רך יהיה בר קיזוהע רותיינ הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת
שהיה ו נייר הערך. הפסד הון ריבית מאותנד או כנגד הכנסות דיביד

ת המס, שנזוז, באותה בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קי
ת מניירות ערך אחרים, ובלבד סות דיבידנד או ריבים כנגד הכנג

ם ריריבית או הדיבידנד מניירות ערך אחה ל עלששיעור המס הח
סעיף  קבוע באינו עולה על השיעור ה היחיד או החברה בלושקי
ואילך(. הפסד שלא ניתן לקזזו  2018משנת  23%( לפקודה ))א126

)ב( לפקודה  92סעיף בד כאמור בח הון בלוו קוזז כנגד רכאמור לעיל, י
ההפסד, ר נוצ לאחר השנה בה שנות המס הבאות, בזו אחר זו,ב

  ס בה היה ההפסד.המ שנתל וחובלבד שהוגש לפקיד השומה ד
 

קנות מס הכנסה )ניכוי תלם תיקון פורס 2011באוגוסט  31ביום 
  דה במכירת יחי תמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך,מ

. במסגרת התיקון 2011-סקה עתידית(, התשע"אמנות או בעבקרן נא
ר ב רווח ההון לצרכי ניכוי המס במקושות חינקבע כי במסגרכאמור 

סקאות נות ועם, יחידות של קרנות נאמיירות ערך נסחרית נכירממ
יקזז החייב בניכוי המס במקור את הפסד יות )"ניירות סחירים"( עתיד

ניהולו ובכפוף לכך  רים שהיו בירות סחיניוצר ממכירת ההון שנ
ם יצירת  טרבין נוצר ההפסד,  הרווח נוצר באותה שנת מס שבהש

ינה החל  התיקון כאמור ה ולתתח ר.מוההפסד ובין לאחר המועד הא
   .2012 בינואר, 1מיום 

 
 ארה"במיסוי ב .ה

אושרה בארה"ב רפורמה מקיפה בחוק המס  22.12.2017ביום  (1
סגרתה נעשו ( שבמThe Internal Revenue Code)הפדראלי 

 ב,ארה" רות ויחידים במשמעותיים בשיעורי המס של חבתיקונים 
  21%לשיעור של ות חברה מסהכוללים, בין השאר, גם הפחתה של 

(  Alternative Minimum Taxם )מינימו( וביטול מס ה35%במקום )
 על חברות. שחל 

 
 רה"בשיעורי המס בנכסי הנפט בא (2

ימה השותפות שותפות  ויקטים בארה"ב, הקרההשקעה בפלצורך 
נל )להלן: יוגיה אינטרנשין אנרכללית חדשה בישראל בשם מודיע

הינה  "( אשר בהיותה שותפותלנושישותפות מודיעין אינטרנ" 
רה"ב מודיעין אינטרנשיונל הקימה בא פות, ושות"שקופה" לצרכי מס

נשיונל ריעין אינטשל חברת מוד( 100%ומחזיקה בכל ההון המונפק )
. "(מודיעין ארה"ביות )להלן: " נה  חברה מוגבלת במנאינק., שהי

חות פ ותפה בארה"ב על הכנסתה החייבת )הכנספועין ארה"ב כמודי
חברות פדרלי  מס והן ל (State Taxלמס מדינה ) הוצאות מוכרות( הן

(Federal Taxמס .)  המדינה מוכר כהוצאה לצרכי חישוב המס
 הפדרלי.  

 
ייבת. מההכנסה הח 8.84%וא דינה בקליפורניה המיעור מס הש

למס פדרלי בארה"ב  "במודיעין ארהכפופה בעקבות הרפורמה הנ"ל, 
 סגרת הרפורמה. המס המינימלי בוטל במ ,רמו. כא21%בשיעור 

 
תית ב שיעור המס בהנחה שההכנסה השנישוגמה לחלהלן דו

 : $100,000החייבת של החברה הינה 
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 $  100,000  הכנסה חייבת 
 ( $ 8,840)  ( 8.84%מס מדינה )

 $  1,1609  ה חייבת לצורך המס הפדרלי הכנס

 ות ברמס ח 21%
 

 
 

(19,143.60 $ ) 
 

 $  27,983.6  + פדרלי(  הנדיסה"כ מס )מ
 $  72,016.4  רווח לחלוקה 

 
עת כפל מס שנחתמה בין ()א( לאמנה למני2)12אם לסעיף בהת

 רה שמודיעין ארה"בק"(, בממנההא)להלן: "  ישראל לבין ארה"ב
עור של "ב בשידנד יהא כפוף למס במקור בארהתחלק רווחים, הדיבי

הרווח יחולק   לכ ם (. לפיכך בדוגמה שלעיל, א30%מקום )ב 25%
מהסכום ברוטו  25%ל ר שבשיעו ינוכה בארה"ב מס במקור כדיבידנד

יכוי  סכום נטו בנ$(. לפיכך, בדוגמה הנ"ל ה 18,004-נד )כשל הדיביד
-$ )כ  54,012של  השותפות יעמוד על סךמקור שיתקבל בידי בהמס 
 ת(. החייב מההכנסה 54%

 
ו, היא תהא צהת השותפות תמוסה כחברה בהתאם להוראוו הואיל

קודת מס הכנסה, לפ )ד(126וי בהתאם להוראות סעיף זכאית לזיכ
המס במקור   ת ששולם על ידי מודיעין ארה"ב וכן בגיןבגין מס החברו

ה ממס החברות יל וסכום הזיכוי גבו "ב מהדיבידנד. הואהשנוכה באר
סף על ההכנסה שתתקבל על נובישראל מס  א יחולל (23%בישראל )

 אמור. כ ותידי השותפ
 

בפסיקה בבתי המשפט בישראל נו רם נדושורות בפעילות השותפות טסוגיות המס הק 1.13.3
יות  בואו הסוגאם וכאשר יבתי המשפט  לקבוע כיצד יפסקות לצפות או ן כל אפשרוואי

טיות, אין  ת המשפרעתם. כמו כן, לגבי חלק מהסוגיופטיות האמורות להכהמש
 מס. ה ותנאפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטו

 
ולות בו הטבות מס, לשינויים  שכליחודי ות השותפות חל משטר מס יהואיל ועל פעיל

ל, כאמור לעיות המיסים וי בעמדת רשין, פסיקה או שינות תיקון הד יגרמו בעקבש
ביום   ותפות. הותיות על משטר המס שיחול על השות להיות השלכות מיכול

 צר מינה וועדה לבחינתואה רפרסם משרד האוצר הודעה לפיה ש 13.4.2010
ת טל לבחון א)על הוועדה הונפט וגז בישראל בי שא משאהמדיניות הפיסקאלית בנו

ניות  ציע מדיט וגז ולהלמשאבי נפ ישראל בנוגעיסקאלית הנהוגה בהמערכת הפ
מסקנותיה הסופיות של עקבות "(. בועדת ששינסקי" להלן: )נית( פיסקאלית עדכ

  . 2011-י נפט, התשע"אחוק מיסוי רווח 30.3.2011 הוועדה, התקבל בכנסת ביום
על יל באופן משמעותי את נטל המס של החוק עלול להגד  ות, יישומו פותרכת השלהע

    תחום לעומת המצב ערב כניסת החוק לתוקף.חרים בים את ועל תאגידפוהשות
 

 םניהול סיכונים סביבתיים ודרכי 1.14
 תר,עשויים לנבוע, בין הי  ראש בפעילות קידוחים קיים סיכון של נזקים לסביבה 1.14.1

ות בציוד ו/או  , מתקלדליפה של גז ל נפט ו/אושה ו נזילכתוצאה מהתפרצות ו/א
ת הסיכונים משתנה מאירוע  . חומרוייםעים בלתי צפ רואו מאי/בנהלי עבודה, ו

 .ף היאשתנה אלאירוע, ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם מ
 

י נזקים לסביבה אם ניתן, ביטוח לכיסו ,ללכבדרך  המפעיל, לפני ביצוע קידוח, רוכש 1.14.2
 ת של נפט ו/או גז.  בלתי מבוקר ותמהתפרצהנובעים 
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בפרוייקטים בהם שותפה בתיים הסביל הסיכונים הויחס לנייצוין, כי ניהול המדיניות ב 1.14.3
בכל אחד מהפרוייקטים.   המפעילהשותפות, מיושמים, מפוקחים ומנוהלים על ידי 

ד מהפרוייקטים בהם היא ה משמשת מפעיל באף אחניא תהשותפו הדוחנכון למועד 
 ותפה.ש

 
טים  יק י הפרוי ל איכות הסביבה כלולות בתקציבת הקשורות לשמירה עויות פעולולע 1.14.4

ולמיטב ידיעת השותף הכללי, לא  הדוחנכון למועד פרסום  ר לכך,ומעבהשונים 
 תיות נוספות.  ות מהוצפויות עלוי

 
הל הליך משפטי ו/או השותף הכללי, לא מתנ תעדייולמיטב  הדוח נכון למועד פרסום  1.14.5

שותף הכללי בקשר עם השמירה מי מנושאי המשרה ב ותפות ו/אושה י כנגדמנהל
 .הסביבה על

 
 כללי, השותפות עומדת בדרישות הדין בנושא זה.שותף העת הלמיטב ידי 

 
 שותפות המוגבלתילות המגבלות ופיקוח על פע 1.15

 בישראל
זכות השתתפות   השותפות, מקנה לבעליה לש תכל אחת מיחידות ההשתתפו 1.15.1

ות על ידי הנאמן, בנאמנות , המוחזקות והמופעלבל בשותפותגמושותף הבזכויות ה
קוחו של מפקח אשר מונה על פי הסכם תחת פיות וחידות השתתפי בת בעלילטו

 "(, כפי שתוקן.הסכם הנאמנותהלן: " פקח )לנאמנות שנחתם בין הנאמן ובין המ
 

די  יל ע גבלתוח על ניהול השותפות המולמפקח סמכויות פיק הנקמת והסכם הנאמנ 1.15.2
פוחם,  קינוע את ח את זכויות בעלי היחידות ולמ, שנועדו להבטיכלליהשותף ה

 על מילוי התחייבויות השותף המוגבל והנאמן כלפי בעלי היחידות. פיקוח יות וסמכו
 

 ציפיתיקה ספחק 1.15.3
ז ושיווקו  ותיו. פעילות הולכת גנקות פעילות החיפושים וההפקה כפופה לחוק הנפט

 .הטבעי הגז שקמ לחוקבישראל כפופה 
 

 חוק הנפט   .א
 "(,חוקה: " זה גם דוח)בט חוק הנפי נפט בישראל מוסדרים בעיקר בחיפוש 

 .להלן( ג'  -ב' ו)כמפורט בסעיפים בתקנות הנפט ובתקנות הים 
 

 לנוסח החוק: קישור להלן 
 

aw01/315_001.htmlaw_html/l/ilvo.co.https://www.ne 
 

 הנפט"( ותן: "תקנ)להל 1953-תקנות הנפט, תשי"ג .ב
וסקות, בין היתר, בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה, ברישיונות  הנפט ענות תק 

, לרבות טפהנ יישומו של חוק "( וקובעות את אופן הזכויותלן: " ות )להובחזק
ות שיש פתיים, אגרותקדוחות שות לקבלת זכויות, הגשת הגשת בקבדבר 

רך  ת בד, מתן זכויוקהקה וההפלגבי תיחום ומיפוי שטחי ההחז לשלם, תנאים
 תחרות ותשלומי תמלוגים. של 

 
 להלן קישור לנוסח התקנות:

 
  3.html/law_html/law01/315_00ttps://www.nevo.co.ih 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/315_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/315_003.htm
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 6120-ז" עתשהפושי נפט והפקתו בים(, )עקרונות פעולה לחי נפטקנות הת .ג
 (הים"לן: "תקנות לה)
נפט  זכויות המבקש של כשירות ת תנאים מסוימים להוכח קובעותם הית ותקנ 

וצה  בקב ראו חב)להראות כי הוא  המבקש זכות נפט ניהם, עלם, בייב
וכן   שור כמפעיל יא ים לשםעומד בתנאים הנדרש (נפט המבקשת לקבל זכות

 ה. י הוא בעל יכולת כלכלית מתאימעליו להראות כ
 

 קנות:ח התקישור לנוס לןלה
 

mtps://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_481.hhtt 
 

 חוק משק הגז הטבעי  .ד
ת ראות בדבר אופן הקמהו קובעים ווחנות מכוהתק חוק משק הגז הטבעי 

 גז.   מערכת להולכה, שיווק ואספקת
 

להקמה האנרגיה יב קבלת רישיונות מאת שר עי מחיהטב חוק משק הגז 
י, של רשת חלוקה של גז טבעי, של גז טבעוהפעלה של מערכת הולכה של 

הקמה והפעלה של מיתקן  קן גז טבעי נוזלי ושלתימ להקמה והפעלה ש
 חסון.א

 
 נוסח החוק: לן קישור להל

 
  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/294m1_001.htm 

 
 פויותת השותפקוד .ה

(, 5השותפויות )מס'  ת ודק חוק לתיקון פ נכנס לתוקף 23.4.2015ביום 
יותר  ופות מעבר ארוכות ר קיימות תק כאש"(, וןהתיק)להלן: "  2015-תשע"הה

 .  ןק התיקולגבי מספר נושאים בהם עוס
 

פרק חדש שמתווסף לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[,  מעשה הוא להתיקון 
"(, והוא חל רק על שותפויות  ת השותפויותפקוד" )להלן: 1975-התשל"ה

או שלהן  מוגבלות שיחידות השתתפותוריות, קרי שותפויות ביצ תמוגבלו
 לציבור עומות למסחר בבורסה או שהוצעו לתף המוגבל בהן, רשבזכויות השו
 פי תשקיף.  

 
יקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי בשותפויות תו העמטר

 הממשל התאגידי בהן כאשר חלק גדול מהתיקון נעשה הסדרת ציבוריות ו
חוק " ן: )להל 1999-מחוק החברות, התשנ"טשל אימוץ של הסדרים  ךרבד

 תיקון:  מות הנדרשים. בין היתר, נקבע ב"( בשינויים וההתאהחברות
 

רית השותף הכללי יהיה חברה פרטית שאינה ציבו וגבלתשבשותפות מ -
ושעיסוקה הבלעדי הוא ניהול   בישראלחברת איגרות חוב, שהתאגדה 

 .לתבעסקי השותפות המוג
 

 ורת. חובת מינוי ועדת ביק -
 
 גמול. חובת מינוי ועדת ת -

 
 הכללי ובשותפות. יניות תגמול בשותףבת אישור מדחו -

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_481.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/294m1_001.htm
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 דח"צים. חובת מינוי  -
 

י המשרה בו חבים חובת זהירות וחובת אמונים  ונושאכללי כי השותף ה -
ף את טובת השותפות על פני טובת להעדי כלפי השותפות וכי עליהם 

 השותף הכללי.
 
רה  בחבהחלים הפטור, השיפוי והביטוח  חלו על השותפות הסדריו יי כ -

 ציבורית. 
 

ללי חובה כהשותף הה בשותף הכללי ועל בעלי מניות כי על בעל השליט -
 ת כלפי השותפות. הגינועול בלפ

 
בענין  יכריע כי על מחזיק יחידות השתתפות היודע שאופן הצבעתו  -

 לנהוג בהגינות.  –החלטת האסיפה הכללית 
 

  מקובלתפות לפעול בתום לב ודרך של מחזיק יחידות השתת הובח -
זיקים אחרים, השותף הכללי כוחו לרעה כלפי מחניעת ניצול ומ

 תפות.והשו
 

 נימי. בקר פובת מינוי מח -
 

 חובת מינוי ועדה לאישור הדוחות הכספיים.  -
 

 קרים מסוימים סמכויותיו הורחבו. אשר במהסדרה של מוסד המפקח כ -
 

חודשים   15 -ולא יאוחר מללית שנתית אחת לשנה כ פהיחובת קיום אס -
 אחרונה.פה השנתית האסילאחר ה

 
  תפות, הכללי ובשו ף טה בשותור עסקאות בעלי ענין ובעלי שלינוהל איש -

ן דומה לחברה ציבורית. בהתאם, על פי התיקון עסקה חריגה של באופ
 הטעונ –ל השליטה או שלבעל השליטה ענין אישי בה עם בע השותפות

ל נכס  ככ בתיקוןמעט דמי יוזמה המוגדרים שנים )ל 3ור מחדש כל שיא
 , בהתאםשותף הכללי או לבעלי השליטה בועל ידי השותפות ל  הניתן

מנכסים, מהכנסות או מרווחי השותפות, בין   הנגזרות, " להסכם השותפ
 ת"(.במזומן ובין בכל דרך אחר 

 
לי הממשל לכב תבצע את ההתאמות הנדרשוממשיכה להשותפות ביצעה ו

 פי התיקון. התאגידי על 
 

 יני הנפט ענינה על הנחיות הממו 1.15.4
נרגיה אפורסמו באתר האינטרנט של משרד ה 31.12.2015ביום  1.15.4.1

יר , שמטרתן להסד1952-לחוק הנפט, התשי"ב 76יף ין סעת לענהנחיו
ולשעבוד של  להעברת זכויות נפט בקשות את הפרוצדורה להגשת 

הממונה רשאי לקבל ת תנאים מנחים לפיהם עיקב זכויות נפט, תוך
)להלן: נותה בתנאים שונים או לדחותה להתאמור, בקשה כ

 "(. ההנחיות" 
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ושל טובת הנאה  40ת נפטל זכוש 39רהחלות על העב פי ההנחיות, הן-על  
שה להעברתה , שהבקבות שיעבוד זכויות נפט()לר 41בעניין זכות נפט 

 חר פרסומן. תוגש לא
 

 ההנחיות: חוסנלהלן קישור ל  
 

page/oil_law_76/he/oil_rights_lien.pdfneraler/geil/BlobFold.https://www.gov 
 
 ד האנרגיהשל משרשונות הנחיות  2.4.5.11

 :בקשר עם נכסי נפטלות ועפ ילגבפרסם הנחיות שונות רגיה האנמשרד 
 

 :ישור תגליתפט לאני הנונה על עניימהנחיות המ
 

  coverynts/Policies/oil_disemrtahttps://www.gov.il/he/Dep 
 

 :ות בעניין הגשת בקשות לאישור ייצוא גז טבעיהנחי
 

ons/he/licy/oil_search_publicati/poFolderhttps://www.gov.il/Blob

ng_export.pdf 
 

 : ה בזכויות נפטקפוה  נים מפעולות חיפושים, פיתוח הנחיות להעברת נתו
 

lder/policy/oil_search_publications/he/lobFo.il/Bs://www.govphtt

T_465_2018.pdfNF 
 

 : לחיפוש נפט יחהלות קד הנחיות לגבי פעו
 

nsneral/drill_instructiohttps://www.gov.il/he/departments/ge 
 

 :ט וגז טבעי ביבשהנחיות סביבתיות לקידוחי נפה
 

s/enviromental_info/Departments/Guide.il/hehttps://www.gov
x=2edInr?chapte   

 
 : ז טבעי בים פט וגוחי ניבתיות לקידבהנחיות ס

 
uides/enviromental_info.il/he/Departments/Gvo.gwhttps://ww

ndex=1erI?chapt 

 
ובין ורה , ולרבות הקצאה, בין בתמשהרך שהיא, למעט הורמשמעה העברה בכל ד "עברההההנחיות "  על פי  39

( העברה של חלק בזכות נפט או של 1ות כל אלה: ), לרבה כאמורולת ברירה לפעה, וכן מתן זכומורבת לאש
 אה של אמצעיהעברה או הקצ( 2ם; )הם שבינינאה בעניין זכות נפט בין חברים בקבוצה מכוח ההסכבת הטו

ם לו טובת קנימ ןלכקודם  קצאהו בידי הנעבר או מקבל הההיעם אמצעי שליטה ש ה אשר לבדם או ביחדשליט
שהיו בידי  ליטהרה או הקצאה של אמצעי שליטה אשר ביחד עם אמצעי ש( העב3נפט; )ת בעניין זכו הנאה

או חלק בזכות נפט  שבידיה זכותד או בקבוצה ה בתאגיטלו שלי הנעבר או מקבל ההקצאה קודם לכן מקנים
 בעניין זכות נפט. אהו שיש להם טובת הננפט א

 זקה.ון או חשיר מוקדם, רי" משמעה היתנפטות זכ"ת ההנחיופי  על  40
הנאה בעניין ", "טובת ת הנאה בעניין היתר מוקדםטוב" ", טובת הנאה בעניין זכות נפטעל פי ההנחיות "   41

תר מוקדם, הי( שליטה בבעל 1: )זקה של כל אחד מאלהות החלרב –" חזקההנאה בעניין טובת " -ו" ישיוןר
או בחזקה או בקבוצה לפי שיון דם, בריוקחלק בהיתר מאגיד שהוא בעל בת או ה,על חזקו בבבבעל רישיון א

בבעל יון או שבבעל רים מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל היתר מוקדם, חוזיא 25-( יותר מ2העניין; )
כות ( ז3ו בקבוצה, לפי העניין; )א ברישיון או בחזקה ל חלק בהיתר מוקדם,וא בעו בתאגיד שהחזקה, א

 וזיים.ם חגיומללת

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/oil_law_76/he/oil_rights_lien.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/oil_discovery
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/oil_discovery
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/ng_export.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/ng_export.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/ng_export.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/ng_export.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/ng_export.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/NFT_465_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/NFT_465_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/NFT_465_2018.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/drill_instructions
https://www.gov.il/he/departments/general/drill_instructions
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info?chapterIndex=0
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/enviromental_info?chapterIndex=1
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 : גז טבעי /י נפט הנחיות בטיחות למתקנ
 
/tionsrch_publicaa://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_sehttps

il_gas_safety_guidelines.pdfhe/o 
 

 Hydraulic fracturing design and - לי הידראוהנחיות לסידוק 
operations guidelines : 

 
search_publications/_loi/w.gov.il/BlobFolder/policyhttps://ww

.pdfhe/hydraulic_guidelines 
 

 רבקש למתן בטחונות תהנחיוהאנרגיה ם משרד , פרס18.7.2019 ביום 1.15.4.3
 "(. ההנחיותבסעיף זה: "  )להלןהנפט  זכויות עם

   
 ההנחיות:קישור לנוסח להלן   
 

cy/oil_search_publications/he/www.gov.il/BlobFolder/poli://https

f19.pdGuarantee20stOilRigh  
 

אלפי דולר   263 -כ ערבות בסך שלמידה הע השותפותמכוח ההנחיות 
 . משוןחזקת שבגין 

 
 רגולציה סביבתית 1.15.5

  ות של השותפות ראו סעיף ת שחלה על תחום הפעיליתיבבלפרטים בדבר רגולציה ס
 . להלן  1.21.28

 
 ארה"ב
 גופים מפקחים  1.15.6

כויות, כשה זבהם ריקום השדות מלהשותפות פעילה בארה"ב, ולפיכך ובהתאם 
יה.  ליפורנ יות הפדרליות של ארה"ב, כמו גם של מדינת קחלות עליה הרגולצ

קומיים,  פדרליים, מדינתיים ומ םמירידי גו-תעשיית הגז והנפט מפוקחת בארה"ב על
גורמים, ביניהם  הגורמים השונים תלויה במספרין ויות בכאשר חלוקת הסמכ

 הבעלות על הקרקע.
 

אשר מטרתן של הרגולציות ידי המדינות, כ-וקחים עלקה מפוההפ רוב הקידוח ,לככל
  ל עח ו ת איכות האוויר והמים, בטיחות עובדים, וכן פיקר הבטחהפדרליות היא בעיק

 ף היבשת החיצוני. במדרלית וילידים, אדמות בבעלות פדחיפוש והפקה באדמות  
 

לציה הרגו לרוב ים את הבסיסרצ כולל התיקונים המאוחרים יותר שלהם, היוהחוקים, 
 ים הבאים:הפדרלית, הינם החוק

 
The Clean Air Act (1963), The Clean Water Act (1972),The Safe 

Drinking Water Act (1974). 
 

 -ידי ה-גז, נוסחו עלט ושל נפ ברגולציית הקידוח וההפקהתפקיד המדינות 
Interstate Oil & Gas Compact Commission (IOGCC) בשנת , שנוסדה

1935 . 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/oil_gas_safety_guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/oil_gas_safety_guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/oil_gas_safety_guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/hydraulic_guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/hydraulic_guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/hydraulic_guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/hydraulic_guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/OilRightsGuarantee2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/OilRightsGuarantee2019.pdf
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 ,Federal Comprehensive Environmental Response-בנוסף, חל בארה"ב ה
Compensation and Liability Actיות על בעלי קרקעות רחא ל, לפיו ניתן להטי

עקב  ים שנגרמו בשטח ובסמיכות לונזקם, על חברות הפועלות בשטח מסויו
 פעילותם. 

 
 Federal Occupational-, הדרליתמה הפבארה"ב, בר לחלעניין בטיחות וגיהות, 

Safety and Health Actתפות בסיפוק מידע בדבר בת השו, שבהתאם לו מחויי
שימוש, לעובדיה,   פיקה או בהם היא עושהמ יאההחומרים המסוכנים אותם 

 .  בורת ולצילרשויו
 

מדינתית  היצרניות נפט. במדינות אלה קיימת רגולצימדינות  33בארה"ב ישנן 
רגולציה   ות פרטיות ואדמות מדינה.י והפקת נפט וגז, על אדמחיפושדירה המס

החוף לא  ו מק ם על קידוחי והפקת נפט וגז במים, כל עוד המרחקחלה ג מדינתית
ם משתנים ממדינה למדינה. חקי '. המרבו הם מוגדרים 'מי מדינהחורג מהמרחק 

תנות , המשומיותם הסדרות מקג וסף לרגולציות הפדרלית והמדינתית, ישנןבנ
 ממקום למקום. 

 
כנות להגנה על ה. הסולציה הפדרלית מתמקדת בעיקר בהגנה על הסביבהרגו

ים נקיים, ולרוב נ"ל, לשמירת אוויר ומ ה יםק ידי החו-( מוסמכת עלEPAהסביבה )
רשות לצורך עמידה בסטנדרטים  תח וליישם את הרגולציות הנדלפ מדינותמתירה ל

ותר, ובכללם ישירה י  EPA-רגולציית ה ם בהםתחומיזאת, ישנם  םע הפדרליים. 
, יש ללכוד את כל הגזים EPA-ת הלדריש תעשיית הפקת הנפט והגז. בהתאם

ה הסביב מנת למנוע את זיהום-, עלאר, בעת הכנתה לקידוחבמם יוהנוזלים הנובע
 רשת ציוד והליכים מיוחדים.  ל ידם. העמידה בדרישה זו דוע

 
The Bureau of Land Management ל( " :ההלן-BLM)" – כות בנוגע בעל הסמ

של גז ונפט על אדמות פדרליות ואדמות דוחים לכמעט כל הזכיונות, חיפושים, קי
דינתית המ גולציההפקה דורשים הלימה עם הרלענייני קידוח ו BLM-ה לילילידים. כ

, חלק 2018ן על חיים, רכוש ואיכות הסביבה. מאז והמקומית, ובאים להג
נשקלת מחדש, תחת הממשל הנוכחי  ית בענייני קידוח והפקה הפדרללציה מהרגו

 (. )ממשל טראמפ
 

 ליפורניה, ארה"בק 1.15.7
רלית, המדינתית לציה מחמירה ברמה הפדוגלר תחום חיפושי הנפט בארה"ב כפוף

 לרבות: ת הפעילויות המרכיבות אותו, קש על כל והמקומית
 

 מיקום הבארות והמרחק ביניהן -
 

 ונטישתןה, תפעול, תחזוקת בארות המרצ הפקה,דוח, מבחני יק -
 

 יםתכנון, ביצוע, תפעול ופירוק מתקנ -
 

 טות המרצהשי -
 

 השונים םייכלטיפול בנוזלי קידוח ועודפי מים בתה -
 

 מיסוי -
 

 רשימו -
 

 נטישהל ו, תפעובטוחות כספיות לקידוח -
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 בטיחות וגהות  -

 
ים  תחומ דיריםי גופים המסלעשהן הממשל הפדרלי והן הממשל המדינתי ב אף-על

ת, על ובטיחווהגז, כגון השלכות על הסביבה, על בריאות  מסוימים של הפקת הנפט
אנרגיה  דינתי כוננו מדיניות מהל שתחבורה והולכה, לא הממשל הפדרלי ולא הממ

בשלמותו. מכיוון  תחום משאבי האנרגיה שלהם,  את ת לנהלמנ-אחת כוללת, על
ועל בשוק חופשי, בכפוף  ה"ב פז בארה של נפט וגקפשכך, סקטור החיפוש והה 

מותיה השלטוניות. בעוד  ל כל רהסדרה הנוגעת לבריאות, לבטיחות ולסביבה, על
נרגיה של ארה"ב ותקדם  כך שתספק את צרכי הא ,תמיושקיים עידוד של הפקה מק

ספציפיות, המקדמות הפקה מסורתית לאומי, אין מדינתיות ממשלה ה הבטחונ את
ידי כוחות השוק, כך  -לוההשקעות בתחום מונעות עוגז, נפט  מסורתית של הנאו שאי

ם, וצונחות בעת ירידת מחירים, הנגרמת מאספקת מחירי שהן עולות בעת עליית
 ר.תי

 
ת פדרלית כוללת ניומץ מדיהקונגרס המכוונת שלא לא תוצאה נוספת של החלטת

ות המדינידי -יקר עלעבגיה, פיתוח נפט וגז יבשתי מקומי מוסדר בענייני אנר
ור ולאכוף מניעת בזבוז והגנה על בריאות הציב ונות, מכח סמכותן להסדירהש
המופקים באופן   זוג ביבה, תוך עידוד השימוש הרב ביותר האפשרי בנפטוהס

 מקומי. 

 

 רגולציה פדרלית

ליים, אשר יש להם השלכה רך רגולציה במספר תחומים כלעו הפדרליהממשל 
 ט וגז. קת נפח והפחיפוש, פיתו תישירה על פעולו

 

מצה היא אומביניהם, הוא תחום ההסדרה הסביבתית, כפי שהמשמעותי ביותר 
l nmentaU.S. Enviroומנוהלת בידי סוכנות ארה"ב להגנת הסביבה )

rotection AgencyP ה –, להלן"EPA"ה .)-EPA להינה הסוכנות האחראית ע 
 , et seqClean Air Act (42 U.S.C. § 7401, the ).(נקי )וויר הטמעת חוק א

ע ואחסון גז טבעי  ינופעלי שפעלי נפט וגז יבשתיים, מ אשר מציב סטנדרטים למ 
ean Cl) ק מים נקייםוחרכובות אורגניות נדיפות במפעלי עיבוד; ופליטות ת

.)et seqter Act (33 U.S.C. § 1251, Waשמטרת ,)ח על שחרור קפל ו
e Drinking Water Act (4Saf 2ם בטוחי ים זורמים; וחוק מי שתיהמזהמים למ

U.S.C. § 300f, et seq.)ה"ב, בשיתוף פעולה עם שלת אר, שבאמצעותו ממ
כולל זיהום מי תהום, מקורות מים מזיהום,  לען גממשלי המדינות, שואפת לה

( והזרקת מים המהווים תוצר  frackingי בפעולות כגון פיצול )פשרורו האשמק
 ז. קת הנפט והגפהלוואי ל

 

njection Underground I -א תכנית התי ביותר מבין כל אלה הימשמעוה
mControl Progra תה המדינות, בפיקוח החסו, שב-EPA סדירות את מ

 ההחדרה החוזרת של המים.

 

עלי השלכות על ל בהסדרת תחומים שהינם בב פעיארה"  רד הפנים שלשמגם 
 Bureau of Land-הן באמצעות ה ט וגז,תחום חיפוש, פיתוח והפקת נפ

 gementMana להלן(: "BLM" ) עות האמצוהן ב- eU.S. Fish and Wildlif
Service . 

 

https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-85
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/chapter-26
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/chapter-26
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-6A/subchapter-XII
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-6A/subchapter-XII
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-6A/subchapter-XII/part-C
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-6A/subchapter-XII/part-C
https://www.blm.gov/
https://www.blm.gov/
https://www.fws.gov/
https://www.fws.gov/
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  , שבמסגרתה מוקצים  amrgropoil and gas-י על ניהול תכנית האחרא BLM-ה
מיליארד דונם  2.8יליון דונם מתוך קרוב למ 105-ם כלגופים יחידים ותאגידיי

אחראי  BLM-גז. הנפט ויתוח רך חיפוש ופוצשנמצאים בבעלות פדרלית, ל
חראי של וח והאהקרקעות, לפיקוח עליהן ולהבטחת התפעול הבטלהחכרת 

ת המתקבלים בגין הפעולו םליוהקרקעות, תמורת קבלת וניהול כספי התגמ
 המתבצעות בהן.

 

של ארה"ב משפיע   U.S. Fish and Wildlife Serviceת הבר חיוהדגה ושירות 
ים בסכנת והגז, באמצעות חוק המינ הנפט בתחוםל פעילויות ע באופן עקיף
ן וכ  et seq6 U.S.C. § 1531, gered Species Act (1nandE.,)-הכחדה, ה

 et Coordination Act (16 U.S.C. § 661, Fish and Wildlife-אמצעות הב
)q.se ,שיש להם  לככ ,אשר דורשים ייעוץ ואישור של פרוייקטים מסוימים

או צמחי בר, או שהם עלולים בר חיות  יות על מינים מסוימים שלהשלכות אפשר
 להשפיע על נחלים ונהרות טבעיים. 

 

יע על משפ U.S. Department of Labor - ריקאיהעבודה האמ דרגם מש
tional Occupa -הת וההיבטים של חיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז, באמצע

(“OSHA”) noSafety and Health Administrati, נדרט בטיחות פת סטבאכי
C. § d Health Act (29 U.Snay tOccupational Safe.-ם לעובדים בהתא

et seq.)651, ודה חופשית מכל ש מכל מעביד ליצור סביבת עבדורוק זה . ח
 פני. זק גולמוות או לנ םסכנה מוכרת שעלולה לגרו

 

הנפט  שפיעה על בניית, תחזוקת ותפעול צנרת הולכתבנוסף, ישנה רגולציה המ 
 .U.S -ורה האמריקאי בחהת ידי משרד-והגז, כמו גם של ניהול דליפת נפט, על

of TransportationDepartment באמצעות ה ,-d Hazardous Pipeline an
ionMaterials Safety Administrat הו-eers. Army Corp of EnginS.U  ,

ך תומ  Energy fU.S. Department oקאי מריגיה האבזמן ש משרד האנר
מקומית, ושיפור שיטות קידוח והפקה טרתו הגדלת אספקת הנפט הקר שמבמח

 שימוש בטכניקות מתקדמות של שיקום.  כולל  קיימות,

 

 קליפורניה תנדימרגולציה ב

ונים שלה, מסדירה את תחום הש גולציההרגופי פורניה, באמצעות ממשלת קלי
 ינה. ם המדבתחו רים המצויים חאיהול, פיתוח ותפעול הנפט, הגז ומשאבים נ

 

 California -אשי לענייני נפט וגז בקליפורניה, הוא ההגוף הרגולטורי הר
eothermal Division of Oil, Gas and GDepartment of Conservation’s 

Resources (“DOGGR.”) קרית לניהול תפעול, ת העיאחריו הינו בעל ה הז. גוף
שתיות אחרים לים ותקת ונטישת בארות ותפעול, תחזוקת וסילוק מכתחזו

חיים, בריאות, עד כמה שניתן, נזק ל ,ענוממנת ל-החיוניים להפקת נפט וגז, על
ידי חדירת מים, איבוד -למו גם נזק למאגרי נפט וגז ע, כבי טבערכוש ומשא

לבעלים ים, כמו גם מתן אישורים עילי ולמיםק למי תהום זנאנרגיית מאגר ו
ות הידועות בתעשיית הנפט, ל השיטומפעילים של בארות, לעשות שימוש בכ

 . תן ולמיגור בזבוז ופסולתרוקרבונים עד כמה שנידיהה במטרה לשפר את שיקום

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/about
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-35
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-35
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-5A/subchapter-I
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-5A/subchapter-I
https://www.dol.gov/
https://www.osha.gov/SLTC/oilgaswelldrilling/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/oilgaswelldrilling/index.html
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/chapter-15
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/chapter-15
https://www.transportation.gov/
https://www.transportation.gov/
https://www.phmsa.dot.gov/
https://www.phmsa.dot.gov/
https://www.usace.army.mil/
https://www.energy.gov/oil
https://www.conservation.ca.gov/dog/Pages/Index.aspx
https://www.conservation.ca.gov/dog/Pages/Index.aspx
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תחזק מספר משרדים אזוריים, אשר כל מ DOGGR-האצלת סמכויותיו, ה ורךלצ
את הליכי קבלת  רפי מסוים, ואשר מנהליםגיאוג אזורם אחראי על מה אחד

-בארות נפט וגז, וכן של הפעולות התתונטישת האישורים לקידוחים, תפעול 
ם על כל נושא קבלת האישוריאחראי  DOGGR-לכך. ה ותונלקרקעיות ה

והגז, כולל הצבת תנאים, הטלת  הקשורים לפעילות בתחום הנפט יפהוהאכ
-בר נדרש, הות, לפי הצורך. כאשר הדפה אחראכי שים ופעולותונעקנסות, 

DOGGR צורך נטישת בארות שאינן מפיקות, בורי, לעושה גם שימוש במימון צי
 רם שאחראי להן. גו תרושלא ניתן לא

 

 Underground-הול תכנית הילנ העיקריהינו האחראי  DOGGR-ף, הבנוס
amtrol progrnInjection Coת דרישות ההטמע ה, שמטרת-Safe Drinking  
ActWater חרונה שתוקן לאנות הבאת, בעקבות מזכר . ז-Revised 

ent (MOA)of Agreem mMemorandu, משאבי המים של לבין מנהל  בינו
 . State Water Resources Board -יה ליפורנמדינת ק

 

nia Environmental Califor-ה  ולגם אחריות של משרד מוביל בניה  DOGGR-ל
ct (“CEQA”)lity AQuaת לאישורים לביצוע פעולות חיפוש, גשת בקשוין הני, לע

 ן דו"חו להכים פרויקטים מסוימים יידרשנפט וגז, כולל החלטות א קתקדיחה והפ
י גם, אאחר DOGGR-משיך בפעילותם. הכלו להבטרם יוהשפעה סביבתית יקר, 

קוח וניטור והטמעת רגולציה לצורך פין , לכינוSenate Bill No. 4-ם לבהתא
 שיית הנפט והגז.וש בתעהן שימשיטות שנעשה ב

 

מאמצת  cy (“CalEPA”)ection AgenProt lvironmentaifornia EnlCa-ה
ם , שהינdardsnhouse Gas Emission StanGree-הרגולציות, כולל  ואוכפת

ה מוץ והאכיפינוספות בתחום הנפט והגז. האעולות וחים ופבעלי השלכות על קיד
; Resources Board (“ARB”nia Air iforalCם: הגופים הבאיצעות מנעשים בא
SWRB”)ard (“ces BoState Water Resour ; t of ToxicnDepartme 

)  rol (“DTSC”Cont sSubstance. 

 

y and Health etCalifornia Occupational Saf-ית, הגם ברמה המדינת
tion (“Cal/OSHA:”)Administraכף הסדרה נוספת בנושאהל ואויב, מנ, מחי 

י  פציפ ס , המתייחסת באופןtionslth and safety regulahea -ות ובטיח בריאות
 ת עובדים בתחום תעשיית הנפט והגז. לבטיחו

 

 קומיתמ רגולציה

ה רגולציה מקומית, מדחיק ז לרוב ינה לניהול ענייני נפט וגאף שאחריות המד-על
 , דרה מקומיתוימת של הססקליפורניה כן מאפשר כמות מ נתי שלין המדיהד

 נפט, והעולות בתחום הגז צוע הפעיר, בהתייחס לאופן בי המחוז או ה ברמת
כיצד פעולות מסוימות ו בהם יונפק אישור לביצוע פעולות בתחומים אלוהתנאים 

 הלנה או תפוקחנה.תנו

 

י ביותר במדינת משמעותהנפט ה רן, שהינו המחוז מפיקמחוז קגמא, בכך לדו
, המטיל Zoning Ordinanceונה לאחר ץ, אומותפותו פועלת השבו קליפורניה

 ורים. לת אישבתוך גבולותיו, לצורך קב סוימות על פעולות שנעשותמ דרישות

 

file://///srv/data/apps/wp/winword/office/n_268/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Eyals/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KSIQH4QD/jectionControl(UIC).aspx
file://///srv/data/apps/wp/winword/office/n_268/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Eyals/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KSIQH4QD/jectionControl(UIC).aspx
https://www.conservation.ca.gov/dog/for_operators/Documents/MOU-MOA/2018.07.31_Revised_MOA_with_the_State_Water_Board.pdf
https://www.conservation.ca.gov/dog/for_operators/Documents/MOU-MOA/2018.07.31_Revised_MOA_with_the_State_Water_Board.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=PRC&division=13.&title=&part=&chapter=&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=PRC&division=13.&title=&part=&chapter=&article=
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB4
https://calepa.ca.gov/
https://www.arb.ca.gov/regact/2016/oilandgas2016/ogfro.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/
https://www.waterboards.ca.gov/
https://www.dtsc.ca.gov/
https://www.dtsc.ca.gov/
https://www.dtsc.ca.gov/
https://www.dtsc.ca.gov/
https://www.dir.ca.gov/DOSH/
https://www.dir.ca.gov/DOSH/
https://www.dir.ca.gov/Title8/sub14.html
https://psbweb.co.kern.ca.us/planning/pdfs/KCZONov2017.pdf
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צוי מלוא יחובה ועלולה לפגוע ביכולת מהינה  גולציותעמידה בכל דרישות הר
 ות הקידוחים עצמם לעלוי ו להוסיף עלויות שונותשדה נפט ו/אמון בטפוטנציאל הה
יכולת ההפקה  אתת משך הזמן לקבלת היתרי קידוח ו/או להגביל להאריך אאו /ו

 משדה נפט. 

 

 שינויים רגולטוריים 1.16
  רגולטוריים בעיקר מצד  שוריםשים איבלת נדרות המוגום הפעילות של השותפגרת תחבמס

ל בהיקף הרגולציה  ל גידובמהלך השנים האחרונות חבישראל,  .שוניםהגולטוריים הרהגורמים 
פיתוח  כל הקשור לחיפושים, . החמרת הרגולציה ו/או אי וודאות רגולטורית בבתחום האנרגיה

עי,  וא גז טבי, ייצגז טבע דת ערבויות, תנאי האספקה שלח והפקוהפקה של נפט וגז, ביטו 
מחירי   קוח עלשעבוד של זכויות נפט, הגבלים עסקיים, פי ם להעברה וט וגז, כללימיסוי רווחי נפ

אישורים עלולים  צא בזה וכן עיכובים בלוחות זמנים לקבלת אותם הגז, אסדרה תכנונית וכיו
  יע לרעה על עסקיה של השותפות.להשפ

 

 ייםמהותם מיהסכ 1.17
ראה סעיף   - שמשון()שקדם לחזקת  שמשון ישיון ויות ברהסכם העברת הזכ 1.17.1

 . לעיל (1)1.6.1.10
 

 . לעיל (2)1.6.1.10 ףעיראה ס -משון שחזקת תפעול משותף ב םהסכ 1.17.2

 
 .ללעי (3) 1.6.1.10 ףראה סעי -שמשון חזקת תפים בהסכם שו 1.17.3

 
  לעיל.)א( 1.6.2.9 ו סעיףרא Mountain View ישת זכויות בפרויקטהסכם לרכ 1.17.4

 
 . לעיל 1.6.3.9.1 ף ראו סעי Grapevine בפרויקטכויות רכישת זהסכם ל 1.17.5

 
 לעיל. )א(1.6.4.7יף ראו סע Cassiniם לרכישת זכויות בפרויקט הסכ 1.17.6

 
 ל.ילע( )א1.6.5.7ראו סעיף  Shidelerיות בפרויקט הסכם לרכישת זכו 1.17.7

 
  ( לעיל.ב)1.6.2.9סעיף   ראו Mountain View הסכם תפעול משותף בפרויקט 1.17.8

 
 . ללעי 1.6.3.9.2 ף ו סעירא Grapevine ויקטתף בפרעול משוהסכם תפ 1.17.9

 
 לעיל. ב()1.6.4.7סעיף ראו  Cassiniפעול משותף בפרויקט סכם תה 1.17.10

 
 .לעיל )ב(1.6.5.7סעיף  ראו Shidelerויקט ותף בפרכם תפעול משהס 1.17.11

 
ום מי יח מייד השותפות ראו דולנוסח משולב של הסכם  –כם השותפות הס 1.17.12

א כאן מובח האמור ו . המידע המופיע בד(2019-01-091948אסמכתא ) 2.9.2019
 . הההפנידרך  על
 
 להלן קישור להסכם השותפות:  

 
 0.co.il/reports/details/1251907/2/.tasehttps://maya 

 
  י מיום ח מיידראו דו הנאמנותלב של הסכם משו וסחנל –ות הסכם הנאמנ 1.17.13

 (. 2018-01-079233אסמכתא ) 20.8.2018
 

 קישור להסכם הנאמנות: להלן

https://maya.tase.co.il/reports/details/1251907/2/0
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 s/details/1180134eports://maya.tase.co.il/rhttp 

 
 יםלוגמשלום תפות המוגבלת לתהתחייבות השות 1.17.14

 לוגהכללי תמ שותפות תשלם לשותף, כי הלת נקבעהסכם השותפות המוגבב .א
 הלן: ורט לעל, כמפ

 
ל בשיעור של  מלוג עהכללי תהשותפות המוגבלת תשלם לשותף  (1

נפט ו/או בגז ו/או  השותפות המוגבלת במכל חלקה של  4.95%
או י הנפט בהם יש עלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסרים בחומ
חישוב ועל אותו  התאם לנטרס )בלשותפות המוגבלת איתיד בע היהי
דינה על פי חוק הנפט(, וזאת  וג למהתמל ם לתשלום ישיס שיהיה יבס

יפושי  הוציאה השותפות המוגבלת לצורך חצאות שהחזר הועד ל
אחר הפחתת הנפט אשר אך ל ניכוי תמלוגים מכל סוגהנפט )לפני 

 קה עצמה(.ישמש לצרכי ההפ
  

רו של  ה שיעובלת יהי יה של השותפות המוגצאותהו רחר החזלא
 גבלת.ת המול השותפוה שמחלק  9.95%תמלוג העל 

  
גבלת  תחזיר ות המוו השותפ"החזר ההוצאות" הינו המועד שב

  רות בביצוע חיפושי נפטיה והוצאותיה הישילעצמה את כל השקעות
  קידוחים, פיתוח העסקה, לרבות הוצאות חיפושי נפט,  בשטח
קט, אך למעט הפרוספ ן בשטח ינורות ומיכלי אחסוחת צהנ ,בארות
ההוצאות. "הוצאות"  החזר ות עדדי השותפי-לשישולם ע תמלוג

ולר ם ההוצאה צמוד לשער היציג של הדן, סכוזה משמעלעניין סעיף 
שוב בדבר גובה  שה חיהוצאה ועד למועד בו יעהחל מהיום בו 

 ההחזר כאמור.
 
קצתם התמלוגים הנ"ל או מאת  קבללרשאי  ותף הכללי יהיההש (2

בעלי ערך   ומריםאו ח/או גז ו /ט וק מן הנפל יינו, לקבל בעין חין, דהבע
שותפות המוגבלת אינטרס נפט שלמנכסי האחרים שיופקו וינוצלו 

ת קבל אל(. בחר השותף הכללי להשיעור הנזכר לעי )עד גובה
בל  קבהם י ופנים והמועדיםהתמלוג בעין יסדירו הצדדים את הא

דת ור לשותף הכללי בנקט יימסכך שהנפף הכללי את התמלוג השות
  של גז טבעי בנקודת החיבור של הגז מקרה או ב/ל הנפט ו ף שהאיסו

 ה הכללית.ההולכ למערכת
 
מלוגים בעין, תשלם א יבחר לקבל את התאם השותף הכללי ל (3

גים כאמור לשותף הכללי את שווי השוק של התמלותפות השו
ת החיבור  בנקוד גז טבעינפט ו/או במקרה של של הוף סדת האיבנקו

  הכללית. לכהערכת ההומשל הגז ל
 
או )אם  ארה"ב לרים שלום כאמור יעשה אחת לכל חודש, בדוהתשל (4

ראלי( במטבע ישראלי לשלם אלא במטבע ישעל פי דין לא ניתן יהא 
ציג של הדולר  חושב בדולרים של ארה"ב לפי השער היהוא מכש

ההפקה   מו לפיים ישולל. יובהר כי התמלוגבפועום לעת התשב
החומרים שיופקו ימכרו  ן אם ל, בילעי 1"ק בס על כאמורווהניצול בפ
 ו. ובין אם לא

 

https://maya.tase.co.il/reports/details/1180134
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ד  שיופקו, ידחה מוע יובהר, כי אם לא ימכרו החומרים רת ספקלהס
לא יהיה בתשלומם כדי לסכל את  עת בותשלום התמלוגים עד ל

 ייבויותיה. בהתחוד מבלת לעת השותפות המוגיכול
 
ים  ערך אחר עליחומרים ב נפט ו/או גז ו/או יות שלדת הכמומדי (5

עים  ם המגיהתמלוגיוינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב ופקו שי
 נף הנפט.קרונות מקובלים בעלשותף הכללי ייעשו בהתאם לע

 
לק השותפות נהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי חללי יהשותף הכ (6

ינוצלו מנכסי  ופקו וחרים שי חומרים בעלי ערך א ו/או גז  ט ו/או בנפ
 רס.פות אינטשותבהם יש ל הנפט

 
שר יהיה טעמו אחשבון מותף הכללי יהיה זכאי למנות רואה הש (7

הרגילות את פנקסי תיק בשעות העבודה רשאי לעיין, לבדוק ולהע
 ות השותף הכללייתר המסמכים והרישומים הנוגעים לזכפות והשות
 גבלת.י הסכם השותפות המועל פים גלתמלו

 
ל ות בכהשותפחלקה של ה לתהא צמוד ות לתמלוגים כאמורהזכ (8

ידוח, במידה  לקה בקרס או חאחד מנכסי הנפט בהם יש לה אינט
 ן. ה בנכס הנפט, לפי העניח מסוים נמוך מחלקוהאינטרס שלה בקידו

   
קס נומה בפושות לצורך רישהשותפות תנקוט בכל הפעולות הדר (9

 ת( של זכונקס הנפט""פ לן:נפט )לההמתנהל עפ"י חוק ה הנפט
בסעיף זה לעיל, בד בבד עם  מפורטים, כי לתמלוגכללהשותף ה

 ויות נפט. כבעלת זכויות נפט או אינטרס בזכהנפט  ה בפנקסרישומ
 

השותפות לקחה על עצמה לשלם  ןשמשו העברת הזכויות ברישיוןבהסכם  .ב
 לעיל(. (1)1.6.1.10 ףסעי ואים לישראמקו )רתמלוג

 
ויקט  , פרCassiniט ויקפר ,Grapevineפרויקט , Mountain Viewיקט בפרו .ג

Shideler  ופרויקטConcord ומי תמלוגים למוכר ת בתשלת מחויבהשותפו
  1.6.2.9סעיפים )ראו  "(Mineral Rightsט )" זכויות הנפולבעלי זכויות הנפט 

 לעיל(. 1.6.3.9-ו
 

ים  וגמי תמלת בתשלוהשותפות מחויב Shidelerקט יפרו ו Cassiniבפרויקט  .ד
,  לעיל 1.6.6.5-ו 1.6.5.5, 1.6.4.5ו סעיפים הנפט )רא ויותלמוכר זכ
 (.בהתאמה

 
 םמשפטייהליכים  1.18

 אין. 
 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.19
ת י נפט וגז, בין היתר, בהתאם לתכניוחיפוש מוגבלת תמשיך בפעילותהשותפות ה 1.19.1

ויות בנכסי זכקבלת  מעת לעתבוחנת פות המוגבלת השותל. ירות לעהעבודה המתוא
נפט וגז  ות בפרויקטים נוספים של חיפושי השתתפרבות , לו קיימים חדשים ו/אנפט 

פוף ליכולותיה , והכל בכפעילותה בהתאם לאפשרויות הקיימות בתחום בחו"ל,
 .תהכספיו
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סי הנפט ר נכיתואנפט.  היא לאתר נכסי האסטרטגיה של השותפות המוגבלת 1.19.2
צעו  ם שבו ידוחילוגים של ק סיסמיים, קוים קיים )כגון ע על מידהשאר,  יתבסס, בין

. דרש ו/או יש בו כדי להוסיף ערך(בהם נ )במקומותבעבר( ועל מידע סיסמי נוסף 
ציאל כלכלי תתקדם השותפות לביצוע  ל פוטנהנ"ל יראו על קיומו שבמידה והבדיקות 

 מתקדמות של ותלפעיל תגליות,ובכפוף לקיומן של  הנ"לים סיה בנכידוחי אקספלורצק
   וח והפקה.פית

 
י בגיבוש ף הכללהלת השותיקולים והגורמים אשר ינחו את הנכי השצוין י 1.19.3

בין  הינם, כסי נפט של השותפות, לרבות בהתייחס לנ האסטרטגיה של השותפות,
ידוחים שעורכת ת וקיקודסמך ב וגיאופיזיים עלהיתר: )א( שיקולים גיאולוגיים 

ים שנערכו על קידוחקות ועל סמך בדי יאופיזייםם וג ם גיאולוגיילי( שיקופות; )בהשות
פט וגז  תפות והערכת הפוטנציאל למציאת נשל השוסי הנפט ידי אחרים בשטח נכ

על ידי   יים על סמך בדיקות וקידוחים שנערכויאופיזיקולים גיאולוגיים וגבהם; )ג( ש
)ד(  בהם;את נפט וגז צייאל למהפוטנצ  פוטנציאליים והערכתנפט סי כבשטח נאחרים 

ערכת ם; )ה( הנכללים בתחום נכסי נפט של אחרי אינם ם אשרותם של שטחיזמינ
 וגז בהם.  טנציאל למציאת נפטלות הפעולות הנדרשות אל מול הפוע

 
ת רבמסגל בארץ ובחו" וגז שותפות להמשיך בפעילות חיפושי נפט וונת הבכ 1.19.4

או צירוף  /ו לשותפותוסף לגיוס הון נף , בכפוא שותפהות המשותפות בהן היעסקאה
 . ותפיםש
 

ני מידע צופה פדים כלליים הכוללים ות ויעגדר כוונעדים והאסטרטגיה האמורים הינם בהי
ולים , הערכותיה וכוונותיה והם עלהדוחך בתארי ל מידע הקיים בשותפות, המבוסס עעתיד

נקבעו דה שוכניות העבובתעמידה ( א) ן:קיימו התנאים כדלקמא התול הש במידשלא להתממ
בלני קידוח  השגת ק( ב) הם.הנפט ובלוחות הזמנים הקבועים ב נכסי בתנאיידי הממונה על 

רת התקציבים ם במסגוע הקידוחים המתוכנניבאופן שיתאפשר ביצוכלי קידוח מתאימים 
האמורה ( בפעילות 100%ות )זכויא הותף במלת השותפים להשתהתחייבו)ג(  המאושרים.

 SOLEו הוצאת הודעת ות( אהפעילהעלויות של לק יחסי מת בחעותה השתתפושמ)אשר מ
RISK . )ים  צוע פעולות החיפושם, קבלת אישור גורמים שונים לבילבנטיימקרים הרב)ד

 קבלניםנכסי הנפט ועל יו מקובלים על שותפיה של השותפות בות שיהבתנאים ו/או במגבל
גם   , בין היתר,ת מושפעיםלהיונ"ל עשויים ה היעדים  בודות.ם אשר מבצעים את העוניי חיצ

שותפות ושותפיה בנכסי הנפט בהם ת של ההעדיפויוים ברגולציה, בחוקי המס, בסדרי שינוימ
י הסיכון  השוק העולמי וכן מגורמוליטי, במצב הגיאופ ת לגייס מימון, במצב היא שותפה , ביכול

 להלן. 1.21יף  עטים בסהמפור
 

בדוח  ארים המתו לאלו מוגבלת מעברהשותפות הלות יעדים לפעי עולא נקב, הדוח  נכון למועד
 זה.

 
 הנה הקרובצפי להתפתחות בש  1.20

ת פט השונים אשר לשותפות העבודה בנכסי הננת השותפות לפעול בהתאם לתוכניובכוו
 .רס בהם, כפי שתעודכנה מעת לעתאינט

 
על תיד המבוסס ע פה פנימידע צורט בסעיף זה, הינן כמפויד תפות לעונותיה של השותכו
 שותפותכוונות ה. לאור העובדה שהדוחבידה במועד מצוי ידע התפות לאור מערכות השוה

ם ם באותשותפות מושפע משינוייר שמימוש כוונות המושפעות מגורמים חיצוניים ומאח
ל  , הוצאה אל הפועל ש ו כןכמ .השתנותותפות עשויות לגורמים חיצוניים, הרי שכוונות הש 

מימון תקציבי שים להדרו בידה הכספיםכך שיהיו ית בשותפות מותנה תיה שלכוונו
 הפעולות השונות.
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 כוןגורמי סי 1.21
שקעה הה-של אבדן מלוא כספירוכה בסיכון ממשי הערך של השותפות כ-שקעה בניירותהה

 . תוך תקופה העשויה להיות קצרה יחסיתב
 

ת זה אוהגז ובכלל ט שי הנפיית חיפון מאפיינים את תעשלהל טיםרן המפוגורמי הסיכו
ראל ובעולם, ר, בישיסיון עבי גורמי סיכון אלו מבוססים על ניין כ. יצושל השותפות פעילותה

שהשותפות חשופה או   מעריך יכון אשר השותף הכלליט וגז והם גורמי סבתעשיית חיפושי הנפ
פט  נ חיפושילפעילות ה תוקף בכל הנוגע משנ ליםברים מקופה אליהם. הדבעשויה להיות חש

 ם. והפקה בי
 

 ושי נפט בחיפ ך כללבדר הכרוכיםהסיכונים  1.21.1
גה כים בהוצאות כספיות גדולות ובדרט, כרוגליות נפחיפושי נפט ופיתוח של ת

ם ופיתוח כאלו כרוכות תמיד בסיכון  חיפושיסיכון כספי. פעולות  גבוהה ביותר של
 ה.השקעה-יפלוא כסממשי של אבדן מ

  
ם קיומ ו/או ת על מיקומםית מדוייקתחז אינם מספקיםם ים כיוקר הקיימאמצעי המח   

 קה מסחרית של תכולתם.ות להפעל האפשרשל מאגרי נפט, על מימדיהם או 
 

, בין היתר, הן לגבי היקף  ששוררתודאות -עשית בתנאי איה לחיפוש ופיתוח נההוצא   
ן  נים והלוח הזמ אפשרות לעמוד בצפיבי הלג ןננת, הכל פעילות מתוכההוצאה ל

 בסיכון כספי רב.  כרוכהוח, וחיפוש ופית פעילות שלכל  לגבי תוצאות
 

 ביטוחי מספק כיסוי העדר  – תפעול-סיכוני 1.21.2
התפרצות  ,ל כךבכל .ם רבינלווים לסיכונים  נתונות והפקתם וגזפעולות חיפושי נפט 

  הקידוח והתלקחות,  בור טותט, התמוהתפוצצות ידוח,מבוקרת מבור הק-בלתי
שך הקידוח  ן שהמבאופ  בבור הקידוחשל כלים  ור הקידוח, תפיסתםלים לבנפילת כ

כל אחד  וכיוצ"ב. פט וגזולות, התלקחות נאות גדיהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצ
  ציוד חיפושים, גוף הפקה, -גז, מתקנינפט ו-של בארותלגרום להרס  עשוי מאלה
 מאוד היות חמורות צאות לולות התו, עלאירועים כאמור קרו ים א. להם או לנזק ורכוש

  לנזקים סיכון של אחריות בנוסף  כן קיים -תר. כמום ביוכבדי היגרם נזקיםועלולים ל
 או ו/או נזילה של נפט רצות בלתי מבוקרת עקב התפ סביבתי הנובעים מזיהום

כלי שיט  י כללגב קיימיםסיכוני ים האף כרוכים עבודות קידוח בים בשל גז.  דליפה
(Marine Perils), חיפושי ילות פעקב זיהום הים עשל  למדי שכיח סיכון ף קייםבנוסו
 . והפקתםגז הנפט וה
 

תיקון  צאות גדולות מאד לרוך בהוות השותפות עלול להיות כב פעילזיהום הים עק
צוע  בידוחים לחייב דים. כמו כן עשויות תקלות במהלך קיהנזק ולגרור קנסות כב

לות בהגדלת ע  ויים להיות כרוכים עשאלה ינויים כש .כניות הקידוחיםם בתויינשי
הנגרם  מעבר לעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכוב  זאת, דוחיםאותם קי

 הן. והניסיונות להתגבר עלי ,התקלותמ
ונים אשר עלולים להיגרם בקשר תפות מבוטחת בכיסוי נזקים של אף שהשוע

וליסות מלא בפיסוי מכוסים או ניתנים לכ רייםאפשהכונים ותה, לא כל הסילפעיל
שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא ככל  יטוח,ך תקבולי הבלפיכרכו. נות שנעהשו

לצפייה או  ניםר אף אינם נית, אשםהאפשרייים או את כל ההפסד/זקים והיקף הנ
  י הם כלפלולה להתחייב בסכומים שהשותפות עלנכון הן בנוגע  הדבר .אומדן מראש

 פשריהכנסות א ם, הן לעניין אבדןהאמוריונים שלישיים כתוצאה מהסיכדים צד
בנוגע אר, הן יטה בב, הן לעניין אבדן שלמבוטח( בשלב זה אינוות )שמפיק מבארות

ההפקה מה של מערך עניין עלויות הקהן ל ,ג בתוך הבארלנזק לרכוש מכל סו
והן   זה בעתיד(יה כשיה ה )ככלנזק למערך ההפקבמקרה של אירוע בגינו ייגרם 

 .  זיהום נזקי יןילענ



                                                             

117 
 

סות מתאימות בעתיד בתנאים פולי לרכושניתן יהיה  ודאות כי  אין כלכמו כן 
 כלל. ם או במסחריים סבירי

   
עורכם לא ליל בפרויקט מסוים, להחליט שמסוימים עשוי המפעלגבי ביטוחים  בנוסף,  

 פות. השותשל  אינטרסגם לגבי ה חלה והחלטה זו של המפעיל כלל
 

 תפעילוי כל ל בנפרד לגבת בדרך כלנקבע והיקפו ביטוחסוג ה ה עליצוין כי ההחלט
של קודחים, בעלות הביטוח, טיבו ו אלי תוך התחשבות, בין היתר, בסוג הפרוספקט

ם בשוק ת להשיג כיסוי מתאיהיכול ,, דרישות הרגולציהפווהיק הכיסוי המוצע
  ויים. הצפ והסיכונים בשוק הביטוחפות שותהעבור  הפנויה תלוהקיבהביטוח, 

   יקט. הפרו יל שלאמצעות המפעב רך כללדהביטוחים נערכים ב
 

 תלות בקבלנים 1.21.3
ם,  חיפושי נפט וגז, קידוחי בים. פעולותשון הינו ת שמחזקשל  התחום הגיאוגרפי  

וון  "ל, כיזרים מחובים, מבוצעות על ידי קבלנים  סייסמייםם יעבודות פיתוח וסקר
ם ות כאמור בייזייפושי נפט ועבודות גיאופות חלובלן בישראל המבצע פעים קקי שלא

כל הציוד וכח לא  מוקים. עציוד קדיחה ימי, בין לקידוחים רדודים ובין ל ולא קיים
הנפט מצויים בישראל  ציפיות בתהליך חיפושיתאימים לביצוע פעולות ספהאדם המ

  רותי ישלא פעם צורך להזמין ורר מתעולפיכך קצרים רקי זמן או ניתנים להזמנה בפ
פן משמעותי את הפעילות. ור ומעכב בא, דבר המייקו"לציוד וכח אדם מקצועי מח
הנפט והגז, הפיתוח לבצוע פעולות חיפושי רים לנים זב בנוסף, התקשרות עם ק

 ם, עלולהסקרים סייסמיים ועבודות תחזוקה ותיקוני עה בים, ובכלל זה ביצווההפק
 מדינת ישראל. של  ינצבה הפוליטי והביטחוקב מם על בקשיילהיתק

  
 הזמנים אשר ות בים או דחיות בלתי צפויים בלוחוהיווצר עיככך עלולים לה מכתוצא  

א לייקור בעלויות  שי הנפט, דבר שעלול להבירך ביצוע פעולות חיפולצו וייקבע
  צוע נות בבי פט מותכויות הנשי הנפט ואף לפקיעת זכויות נפט במקרה שזוחיפ
 . ימיםוסלות כאמור במועדים מ פעו

 
ו משוערים, ועל הנחות אים חלקיים סות על נתונתבססיכוני אקספלורציה וה 1.21.4

 והערכות
ן כספי כים בדרגה גבוהה של סיכו מדוייק, ולכן הם כרו מדע ם בגדרנחיפושי נפט אי

אינה תגלית ש , או אפילו במקרה שלכישלון באקספלורציה להיות ובמקרה ש
דת לולים כל כספי ההשקעה לרע ה, קפינה ראויה לפיתוח והכן אעל סחרית ומ

זית חקות הגיאולוגיות והגיאופיזיות אינם מספקים תי צעים והטכנלטמיון. האמ
  ך נפט או גז, ולפיכ-גרים, הצורה או הגודל של מאעל המיקום, המאפייני ויקתמד

זיים  אופיוגילוגיים ם גיאועל נתוניקביעת יעדי החיפושים מבוססת במידה רבה 
ה איח כי כתוצא ניתן להבטשל ל הנחות שלא הוכחו. מובןם ועירחלקיים או משוע

 , שיהיו ניתנים להפקהו גזנפט א ימהחיפושים יתגלו נפט או גז בכלל, או מצבור
 ולניצול מסחריים. 

 
ת ל המשתתפים ברישיונות בהם לשותפות זכויושות החיפושים והפיתוח תכני

. מובן כי אין בטחון  פעילמהות של המשתתפים ושל לוגייאוערכות גת על המבוססו
ואם יתברר שאינן נכונות, עשוי הדבר לפגוע   אכן נכונותות האמורות ערכשהה

 לית של תכניות אלה.הכלכאיותן דבכ
 

ישיר לגבי חלק מהאזורים הימיים של  ידע גיאולוגי וגיאופיזיתר על כן, קיים חוסר מי
שבוצעו באזורים  חים ודהיתר, בשל מיעוט הקיבין ת, ות, וזאהשותפ הנפט של נכסי

מהם. בנוסף, בהתאם לאמור לעיל, יתכנו אף   לשניתן לקב האינפורמציהוט אלו ומיע
 ים במאגרים. רזרבות הנפט והגז המוכח עת בהערכות בדבר היקףעת לויים מנשי
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 זמנים משוערים בלבד-ולוחות עלויות 1.21.5
ח  יתוופ  יצוע פעולות חיפושיםשל בים ם משוערת זמניות ולוחועלויות משוער

הם סטיות ניכרות. ההוצאה בלות להיות ם בלבד ויכוליימבוססות על אומדנים כל
 תר, הן לגבי היקף ההוצאהודאות ששוררת, בין הי-אי בתנאי תלחיפוש ופיתוח נעשי

ת תוצאו והן לגבי הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים  לכל פעילות מתוכננת,
 ון כספי רב. סיכב החיפוש ופיתוח וכרוכ ת שלילוכל פע

 
זה, ותוכניות עבודה ככל שתהיינה  דוחמפורט בהמשוערות כ ודהתכניות העב
ת ממצאים שיתקבלו במהלך במידה משמעותית בעקבונות ת להשתובעתיד, עשוי

של  המשוערת רום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלותגביצוע אותן פעולות ול
רמים  גו ך כדי ביצוע קידוחים וכןתו או ות בשעת ביצוע סקריםתקל ות.תן פעולאו

 צאות כי ההוום לכך שלוח הזמנים יתמשך מעבר לזמן המתוכנן ועלולים לגראחרים 
היינה גבוהות בהרבה השלמת פעולות החיפושים תבפועל שתידרשנה לשם 

וחד  ובמי ת, ם מוצעוחיפושיפעולות  קציב ההוצאות המתוכנן. כמו כן, ייתכן כיתמ
  ת אשר לשותפואות כספיות הוצימיים, תהיינה כרוכות ב חיםדויפעולות פיתוח וק 

 המוגבלת לא יהיו אמצעים לכסותם.
 

ינם כי הסכומים שיועדו להן א כדי פעולות החיפושים תוך יתברר  לפיכך, אם 
כללי השותף ה , עשוילא תצליח לגייס הון לצורך השלמתם, והשותפות מספיקים

ך  לצוראו ת חיפושים אחרות ולו פע לצורך  זהבדוח  יועדוים שכספהשתמש בל
יוס  גאמורות. במקרה כזה עשוי השותף הכללי לפעול לההחיפושים  שלמת פעולותה
  םבדרך של צירוף משתתפי, אם ניירות ערך נוספים סף )אם בדרך של הנפקתן נוהו

הכללי  שותףל הסף, עלוהון נו יגויסא נוספים לתוכניות אלו וכדומה(. במקרה של
תפות  וזה והשדוח בוע כמפורט ביצמן הפעולות המתוכננות ל חלקע ולוותר על ביצ

 ולות החיפושים. ת פעמבוצעו עלולה לאבד את זכויותיה בנכסי הנפט בהם
 

, אי תשלום נפט והגזהנהוגים בתחום חיפושי הי הסכמי התפעול המשותף על פ
בודה מאושרת מהווה  ית עתכנלביצוע מאושר בתקציב  ו של צדבמועד של חלק

התפעול חל   ט אשר הסכםבנכס)י( הנפ יולולה להביא לאבדן זכויותהע רהפה
לקו שותף לשלם במועד את חל המהתפעו םעליהם. בשל אחריותו של כל צד להסכ

ים שהיו אמורים לשלם תוך כדי  מם אחרים לא שילמו סכוהיחסי, במצב בו צדדי
אופן  ם בליויב בתשלום סכומים העהתחיל ם ם האחריהצדדי ים, עלולהפרת ההסכם
כס)י( הנפט שלגביו)יהם( נב םהשתתפותתאם לשיעור בה היחסי  םניכר על חלק

כאמור לעיל  כנויסת –במועד  אלהם מיובתשל יעמדו בוצעה ההפרה, ואם לא
 בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות  אלו. בנכס)ים( םל זכויותיהבאובדן כ

הן הבלתי צפויות( להביא ת ויוו לות החריגות )הן הצפעלו יים וחים ימשל קידפיתוח ו
 תלעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד א ות לא תוכלי כך שהשותפליד

    תיה.זכויו
 

כל  לביצועעמדת בטחונות ולהמצעים כספיים מספיקים אפשרות של העדר א 1.21.6
 הפעולות עד כדי אובדן נכסי הנפט  

ימשכנה מעבר ת תפותמתוכננות על ידי השוים הפושלות החית שפעומת אפשרוקיי
גבוהות מהמתוכנן ו/או שהשותפות תבחר  הושים תהיינעלויות החיפו שלמתוכנן ו/א

לכספים   זה עשויה השותפות להיזקקעולות כאמור ובמקרה כה בפאת חלק להגדיל
 אלו שיהיו בידה.  לנוספים מעבר 
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 רת בהוצאות כספיות אשרוכוה כ ת תהיינמוצעו חיפושים כמו כן, יתכן ופעולות
שותפים, אי תשלום מי התפעול הפי הסכמ-על תם.פות לא יהיו אמצעים לכסושותל

ושרת מהווה יצוע תוכנית עבודה מאר לבב מאושיבמועד של חלק השותפות בתקצ
ל השותפות בנכס/י הנפט אשר הסכם ו/או שלהביא לאבדן הזכויות הפרה העלולה 

 ם.  עליהים ו/או חל ול חל כמי התפעהס
 

  ד לשלם במוע ף ברישיונותשותל כל צד להסכם התפעול המ ו שותיבנוסף, בשל אחר
אמורים היו לשלם תוך ים שו סכוממאת חלקו היחסי, במצב בו צדדים אחרים לא שיל

סכומים העולים באופן ניכר  םשותפות להתחייב בתשלוכדי הפרת ההסכם, עלולה ה
ה צעוי הנפט שלגביו/הם ב/בנכסתה השתתפו לשיעורי בהתאם על חלקה היחס

ן כל זכויותיה בנכס/ים  דתסתכן באוב –זה במועד ום הפרה, ואם לא תעמוד בתשלה
דוחים ימיים עלולות הוצאות פיתוח ושל קי ד שלבמיוח האלו. בשל עלותם הגבוה

תוכל  בלתי צפויות( להביא לידי כך שהשותפות לאהגות )הן הצפויות והן החרי
 יותיה. זכות אספיות ועקב כך תאבד ה הכותיתחייבוימוד בהלע
 

ן הנוסף הדרוש להמשך החיפושים ויג את המימל לפעול להשיוכהשותף הכללי    
 של הנפקה )אם תנאי השוק ע"י גיוס הון בדרך ור כאמ טחונותבולצורך העמדת 

ב ראש ובכתבלת אשראי בשביל השותפות בכפוף לאישור מקיאפשרו זאת( או ע"י 
, די השותפות מרשות המיסיםבי עתלישורים שיתקבלו מעת ף לאכפומפקח ובשל ה

גרום  לחלק מפעולות החיפושים או לצמצמן, דבר שעשוי  ו לוותר עלו שיהיה עליא
נוסף תהיה חשופה סי הנפט הקיימים בידה. בד זכויות השותפות בנכאיבול

בורסה, מסחר בותפות מהות לסיכון לפיו ימחקו ניירות הערך של השפהשות
רוקה של לפיפיים, עלול הדבר להוביל כס ות רמסוימים, בהעדר מקו קריםובמ
 תפות. השו

 
עדר כדאיות של הפשרות אוח והפקה, השתתפות בפעולות חיפושים נוספות ותפי 1.21.7

 כלכלית
שדה ובהפקה מסחרית  חקום לבצע השקעה בפיתוליך קבלת החלטה, אם יש מתה

 אם )וח וההפקה המסחריים הפיתוע וכן ביצחרית, להפקה מסופעולות ביניים שעד 
וכים בהוצאות כספיות  רב ולהיות כהימשך זמן רם לחלט שיש להם מקום( עשויייו

ההפקה וההובלה  דל המאגר מחד ועלויותל גו עיקר עבניכרות. ההחלטה מבוססת 
בלה גדולים עשויים להביא למסקנה שההפקה ואגר קטן ו/או מרחקי המאידך. מ
 ית.אינה כדא

 
ל מות על מנת לבדוק את גודאי חי ונדרש לבצע מספר קיד  לית,תג מקרה שלב
 ר בתגלית מסחרית. במקרה של תגלית מסחרית אשרבעת האם מדומאגר כדי לדה

קז את המאגר קידוחי פיתוח שמטרתם לנ ק ממנה, יש לבצע מספרלהפיהוחלט 
רה במקבנוסף, תיות. ות משמעובי. לקידוחי האימות והפיתוח עלויות כספיטבאופן מי

אבות, צנרת מש להקים מערכת הפקה הכוללתיש , המתקבלת החלטה על הפקש
ביותר כבת ות מורלד יצוין, כי הפקה במים עמוקים מאוד הינה פעיוע  ומיכלים.

 יוחדים. יה של הקמת מתקני הפקה מהדורשת טכנולוג
  

בלת ת המוגה השותפוית מסחרית כתוצאה מפעולות החיפושים עשוילאם תהיה תג
שויים  ה עפיתוח וההפקה. סכומים אלך הורצקיע סכומים נוספים ללהש זקקלהי

ת לרבוכונים יתר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסוגבוהים בי להיות
לת נכס בות בידי השותפות המוגבמקרה של תגלית עשוי להיסיכוני תפעול. אף ש

תפות המוגבלת שהשונת יק על מזה יספשל נכס  בעל ערך, אין כל בטחון כי שעבודו
 ה. שראי לצורך הפיתוח וההפקג אשיהתוכל ל
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כל אות שבדל חובת תשלום התמלוגים על ידי השותפות אין ושב בין היתר  יצוין, כי
יות א, הבאר והפקת הנפט כדולות הפיתוח של שדה הנפטקרה של תגלית יהיו פעמ

יכולות  גבלתהמושותפות הפקה לכדאיות המבחינה כלכלית לשותפות המוגבלת. על 
ר  ימעותית במחאו ירידה משקה יה משמעותית בהוצאות ההפעל גם  להשפיע לרעה

 הנפט.
 

די לקבל בשם השותפות הבלעהדעת  ליצוין כי לשותף הכללי הסמכות ושיקו
ההפקה, ובלבד שאם  ךהשתתפות בהפקה או המשהמוגבלת כל החלטה בקשר ל

נסו להון השותפות  שהוכים ת הסכומר ליתרספות מעבהדבר כרוך בהוצאות נו
ל הון השותפות דים ולא יוגחלוקת רווח כך כאמור לעיל לא תעוכב בשללת גבוהמ

 .תותפוסכם השהבדרכים הקבועות ב המוגבלת אלא
 

פות  ת ם ודילול חלקה של השוספים, תלות בשותפים אחריצירוף משתתפים נו 1.21.8
 בהכנסות

נפט לגורמים  סי הבנכזכויות חלק מה להעביר  השותפות המוגבלת תהיה רשאית
תמורה בושי נפט, וכרוכות בחיפת החייבו לשאת בחלק מההוצאוית שראנוספים 

 יקבלו חלק מההכנסות אם ימצא נפט.  
 

גבלת תביא כסי הנפט של השותפות המוים נוספים לזכויות בנשתתפרפות מטהצ
ת הכנסו אם יהיו  ת חלקה של השותפות המוגבלת בהכנסות נפט,נבהכרח להקט

 כאלו.
 

אחד שת אחרים קיימת אפשרות שפריים תפתות חיפושי נפט עם משפעילב
ות אהמשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו )בהוצ ם כאשר יתרהמשתתפי

ולות החיפושים לקיצן  ם, עלולה לגרום להבאת פעשרו( בפעולות החיפושים אושטר
ת מבוצעו ט שבהםנכסי הנפפני השלמת התכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת ל
כאי השותפים, ז אחד קרה של אי תשלום על ידי במ ן, כת החיפושים. יתר על עולופ

שאינם פים ר השותתל המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף לדרוש מילבדרך כ
ומים האמורים  כאחד לפי חלקו, את הס כי ישלמו באופן יחסי, כלמפגרים בתשלום 

באותה עת לא היה שת שרת כפיה המאוית העבודוזאת על מנת להבטיח כי תכנ
 גור. הפיל שתיפגע ב

 
, קיימת אפשרות שפרישת אחד םתתפים אחריי נפט עם משפושבנוסף, בפעולות חי 

ן לפני השלמת התכנית פעולות החיפושים לקיצבאת רום להגהמשתתפים עלולה ל
יכון  י הנפט שבהם מבוצעות פעולות החיפושים. ססבעה בעסקה ולהחזרת נכשנק
שהיא, בחלקו היחסי כל בהי, מסיישאהשותפים לא אחד ת שבאפשרו ף כרוךנוס

 פת. העסקה המשותות בהוצא
 

 ת ביטול או פקיעת נכסי הנפט של השותפותואפשר 1.21.9
, מוקצים  לבישרא ותפות המוגבלת חלקנכסי הנפט בהם יש לש נפט,חוק ה יעל פ

ל דעת בשיקו דרך כלל,בתנאים. הארכת תוקפו של נכס נפט הינה, בולזמן קצוב 
 ו להתנות בו ו ארשאיות גם לחדשו רק בחלקט הנפההמוסמכות על פי חוק יות רשוה

 מצמה.  ו לצנפט א תים. במקרה של אי מילוי תנאים, ניתן לבטל זכופתנאים נוס
 

 סיכוני מס 1.21.10
רם נדונו בפסיקת בתי ט זהבדוח אות המתוארות גיות המס המתעוררות בעסקסו

 אם יצד יפסקו בתי המשפטוע כלקבפות או רות לצן כל אפשהמשפט בישראל, ואי
 הכרעתם. ת האמורות לטיואשר תובאנה הסוגיות המשפוכ
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יה עמדתם של מה תהלצפות כן לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות, אין אפשרות  וכמ
הוראות מקצועיות  ו למעט פסקי דין ספורים המס וזאת לאור העובדה ש שלטונות

ים הקשורים לעסקאות נושאת בת נוספווהנחיוהוראות  מטעם שלטונות המס, אין
ייחודי שכלולות בו  חל משטר מסות השותפות עילזה. הואיל ועל פבדוח ות תוארמה

ו שינוי בעמדת נויי חקיקה, פסיקה א ה משיכתוצא הטבות מס, לשינויים שינבעו
ת  ת מהותיות על משטר המס שיחול על השותפו כוים, יכולות להיות השלרשות המיס

 יים. פ סלדוחות הכ 12ביאור  ראו טיםלפר יה.יחידותובעלי 
 

 שינוי שער 1.21.11
חוץ או  -במטבע - לוודאי קרוב  -ה נוגבלת תהייהשותפות המ של ההתחייבויות

על  דות בשער החליפין להשפיע, ולפיכך עשויות תנוחוץ-עם למטבבשקלים צמודי
 רך עמידה המוגבלת לשמור על היקף נכסים מספיק לצו ת יכולתה של השותפו

ב של השותפות המוגבלת נקו ותיהאצמאידך, חלק קטן מהו תיה.ויוהתחייב במלוא
השקל לעומת שער הדולר מגדילה את שיעורן של  עלייה בשערש"ח ולפיכך ב

 ולרים.לה בדצאות אהו
 

 ת מתאימות לזמן קצרהיעדר השקעו 1.21.12
יניים  ב-מבחר האפשרויות להשקעת הדוחעת פרסום ב ב ידיעת השותף הכללי,למיט

ך הכסף, אינו רב, ויתכן ל ערע שואה המספיקה לשמירהמת ת קייושבהם  מן קצרלז
 תהיה מועטה ואולי אף שלילית. ביניים-עותשואה על השקשהת

 
 ל תגליתקרה ששדה במהחלטות לפיתוח  1.21.13

פיתוח שדה ב יש מקום לביצוע השקעהי תהליך קבלת ההחלטה אם יש לציין, כ 
וע הפיתוח ביצ וכןסחרית, פקה המם שעד להביניי-ובהפקה מסחרית ופעולות

וכות, רך תקופות אעשויים להמש(, )אם יוחלט שיש להם מקום רייםחסוההפקה המ
ת התגלית להחשב כתגלי עשויהבסופן כש ויהיו כרוכים בהוצאות כספיות ניכרות

 .  ה ראויה לפיתוח והפקהשאינה מסחרית ולכן אינ
 

מים רבים בגוריה בת ותלוי מורכו גז טבעיצוין כי מסחריותן של תגליות נפט ו/א
ימית אשר  תלבין תגלי גלית יבשתיתן תיימים הבדלים מהותיים בי כן ק -וושונים. כמ

 בהשקעות הנדרשות.יים והתפעולהינה מורכבת יותר בהיבטים הטכנים, 
 

 ים לות בקבלת היתרים ואישורת 1.21.14
צוע  ות וביגיאופיזי , לצורך ביצוע עבודות גיאולוגיות, כלליה השותףלמיטב ידיעת 

  ישורים וא רס, יש צורך לקבל היתריםאינט תטחים שבהם יש לשותפום בשוחיקיד
כן רים אוהאישומבעלי זכויות בקרקע. אין וודאות שכל ההיתרים ויות שונות מרשו

ר לתקציבים עבוכה בהוצאות נוספות מורים אלה עשויה להיות כריינתנו. השגת איש
הנ"ל עשויים להיות  תריםההימו כן, פות. כידי השותשיועדו לפעולות האמורות על 

פושים ו/או לייקר את יבתכנית הח גרום לדחייהי לבתנאים שונים, דבר העשו תניםומ
השותפות, ו/או לגרום   ם שיועדו להם על ידיקציביעבר לתעלויות החיפושים לרבות מ

 יטולם.לב
 

יה לרגולצ( כפופה השותפות בארה"ב )באמצעות החברה בארה"ב ות כמו כן, פעיל
לות, חוקים  פעיבקבלת היתרים ואישורים ללות ת נה באופן תכוף, כגוןומשתבת מורכ

לות , הגבנת הוןינם מניעת שחיתות, תחרות והגבלים עסקיים, הלביותקנות שענ
ל ידי החברה ע ת לחוקים ולתקנות אלות הסביבה ומיסוי. אי ציויבוא, איכו-יצוא

  פליליים או אזרחיים  נסותו קיות ו/את סנקצגרור הטלבארה"ב ו/או עובדיה עלול ל
ם להטיל על החברה ייבתית עלולברגולציה סבים על החברה בארה"ב. שינוי בדיםכ

 החוק. ה לשם יישום הוראות עילותספת בפבארה"ב הוצאות משמעותיות נו
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 פט תנודתיות מחיר הנ 1.21.15
א ם, והוסות בעול( לו נקבעים מחירים בבורCommodity)  ורהסחהנפט לסוגיו הינו 

להשפיע   רות לכליים שאין לשותפות אפשם וכיי ות עקב גורמים פוליטודתילתננתון 
יות על כדאותם מראש. מחיר הנפט הינו גורם מרכזי המשפיע זהם ו/או לחעלי

 השקעות בחיפושי נפט. ה
 

 תחרות 1.21.16
ר. התחרותיות באה לידי ביטוי, בין  ביותבארה"ב הוא תחרותי תחום הנפט והגז 

פט והגז והמחיר  הנ ווקמהירות ההפקה ושי רים,מאגל איתור ההיבט ש, הן בהיתר
ציוד ואיכות כוח האדם( והן בהיבט ל )חרות בתפעוהן בהיבט הת שנקבע להם,
וידע מוכחים,  גופים פרטיים בעלי ניסיון גז פועלים חברות ופט והחום הנהפיננסי. בת

 ב ביותר ואמצעים פיננסיים מגוונים. דם רכוח א
 

 רחהמסין השעיה ומחיקה מלענירך לניירות עבורסה חיות ההנ 1.21.17
חר בניירות ערך מס נין השעייתן הבורסה בעובנוסף לעילות הקבועות בתקנ

ות ביום פרסום קנון הבורסה הידועאות תפי הורומחיקתם מן הרישום למסחר, על 
שעות את המסחר בניירות הערך בשותפות  ה להי דירקטוריון הבורסזה, רשא דוח

 המפורטים להלן:רים במקום למסחר ן הרישמחקם מול
 

כל הרשאות לו עו או שבוטת על כך שפקלבל דיווח של השותפות המוגבתקה (1)
 הנפט שלה.

 
ם עיסוקה  פעילות שאינם בתחו-חומיגם בת השותפות החלה לעסוק (2)

 הבלעדי.
 

אחרים מאלה שהתחייבה לעסוק בהם  טיםרויקבפתפות החלה לעסוק השו (3)
ו דרגשהולראשונה או מאלה  מסחרם לפני הרישותפות לכם השובהס

ון הסכם  תיקשונה ואשר ם למסחר לראובהסכם השותפות לאחר הריש
 היחידות.  בעלי לית שלהשותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכל

 
ר כאמור לעיל יהיו  למסחומחיקתם מן הרישום השעיית המסחר בניירות ערך הליכי 

ל גבלת בשל פירוקה שת מותפות ערך בשוניירו ומחיקתזהים להליכי השעיית 
יירות ערך ת נהדן בהשעיינון הבורסה קפות המוגבלת על פי החלק בתותשה

 ומחיקתם מן הרישום למסחר.
 

 יםל מאגרגלישה ש 1.21.18
יש  גבלתים אשר לשותפות המוגז טבעי שיתגלו בתחום שטח תכן שמאגרי נפט אויי

לשטחים   קפו(והישל המאגר ולוגי ה הגיאבהם זכויות, "גולשים" )מבחינת המבנ
יבשת ף השמחוץ למד גם לתחומים ןשותפות זכויות, ולהיפך; וכל ןאי אחרים בהם

  דדים אחרים זכויות שר לצטחים אשל מדינת ישראל. במקרה בו המאגר גולש לש
)או השותפות ושותפיה בנכס  תפותיע להסכמים בין השובהם, יתכן ויהיה צורך להג 

כס הנפט של נ חבשטת בנכס נפט שגובל כויוהז לבין בעלי ניין( לפי הענפט כלשהו, 
(, על מנת להגיע  unitization) אגרמשותפת מהמיצול והפקה נהשותפות, בדבר 

 ים. המשאב לניצול יעיל של
 

תפות  השו ל בשטח נכס הנפט שללי הזכויות בנכס הנפט שגובקיימת אפשרות שבע
 זה.ין פיה( בענית ושותהשותפולא ישתפו פעולה עם השותפות )ו/או 
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 ים שינויים רגולטורי 1.21.19
רגולטוריים   ריםדרשים אישות המוגבלת נוגרת תחום הפעילות של השותפבמס

ד הגורמים  בקבלת אישורים מצ תלות . שוניםהרגולטוריים הבעיקר מצד הגורמים 
ות בתחום הפעילות של השותפות ביחס ודא ר עשויה ליצור חוסרהרגולטורים כאמו

ו על המחזיקים  וטליר נאיהם והמגבלות אשם, תמשכסי הנפט, של נכ תוקפם לעצם
 בהם.

 
.  ת חל גידול בהיקף הרגולציה בתחום האנרגיהים האחרונובמהלך השנ, בישראל
פיתוח והפקה לטורית בכל הקשור לחיפושים, ציה ו/או אי וודאות רגוהרגול החמרת

עי,  ייצוא גז טב טבעי, של גז פט וגז, ביטוח והפקדת ערבויות, תנאי האספקהשל נ
  ים עסקיים, ת נפט, הגבללים להעברה ושעבוד של זכויו, כלגזמיסוי רווחי נפט ו

לת כובים בלוחות זמנים לקבוכן עיפיקוח על מחירי הגז, אסדרה תכנונית וכיוצא בזה 
  של השותפות. יע לרעה על עסקיהאותם אישורים עלולים להשפ

 
 ים במדיניות הפיסקאליתשינוי 1.21.20

י החל נכון  המיסוי משטרה ר עשויות לשנות אתת אשו מספר יוזמוב הוצעה" באר
ף המיסוי החל על ז, באופן שיגדיל את היקהגיית הנפט וחברות בתעש להיום על

,  לה, אם תתקבלנה כולן או חלקןיוזמות את בתחום זה. יישומן של הפועלוחברות 
 השותפות. ובכללן, רה"בם הפועלים בתחום זה באהשפיע לרעה על תאגידיצפוי ל

 
 במפעיללות ת 1.21.21

  יש שונים אשר נכסי הנפט הובה על המפעילים של מידה מרכת בתמהשותפות מס
ול המשותף, והן כפועל י התפעאת הן לאור הוראות הסכמלהם זכויות השתתפות וז

במקומות  טים בסדרי גודל דומיםוע פרויקסיון שהצטבר אצל המפעיל בביצוצא מהניי
פרישת  אלה.ן פות בפרויקטים מעי השותון היחסי של הניסי סר וחו אחרים בעולם, 

ינוי  או שהם השותפות מחזיקה שבות נוספים או מרישיונ כלשהומפעיל מפרויקט 
ביכולתה של ל לפגוע ות המפעיל של העסקה עלול מלהיבמעמדו באופן שיחד
 דה של נכסי הנפט ועלולתיה על פי תכנית העבותחייבויוהשותפות לעמוד בה

   פקה של הפרויקט.  ההו הפיתוח לויות ע על עפילהש
 

 תומים בפעולות משותפוור בתשלפיג 1.21.22
ל השותפות המוגבלת, צד  ים האחרים בנכסי הנפט שתפמים עם השועל פי הסכ

ראות מגיעים ממנו, עלול, על פי הוסכומים השאינו משלם במלואם את הלהסכם 
 כל פיצוי.  כם ללאהסחל היו בנכסי הנפט שעליהם כמים, לאבד את זכויותההס

 
 דעה של מיעוט זכות 1.21.23

ת נמוך  פובאחוז השתתקה השותפות שותפות צד להם, מחזיקאות שהמהעסק בחל
עור  מתקבלות ברוב דעות )בשי חלטות ז הצבעה נמוך. מאחר שההועקב כך גם באחו

גרום  ו, לא תוכל השותפות למקרים אלדר בהסכמי התפעול המשותף(, בהמוג
סף, נו ות שאינן לרוחה. בהחלטלמנוע קבלת  ה ו/או ל ויות לקבלת החלטות הרצ

יתר המשתתפים   שרמשתתפים כאפרישת אחד האלו קיימת אפשרות ש בעסקאות
 חיפושים, שטרם אושרו( בפעולות ה הוצאותעל עצמם לשאת בחלקו )ב לא קיבלו

נית שנקבעה לקיצן לפני השלמת התכחיפושים עלולה לגרום להבאת פעולות ה
 עולות החיפושים.   ות פט שבהם מבוצעסי הנפנכזרת בעסקה ולהח
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 פעולותוהשתתפות ב ם לצורך פיתוח והפקהר אמצעיהיעד 1.21.24
סכומים   להשקיעים את השותפות המוגבלת ת מסחריות והפקתן מחייביותגל

ה, במיוחד  כומים אלת על הסכומים שבידיה כיום. סיים לעלומשמעותיים העשו
נה כרוכות גם  תהיילות האמורות והפעו תרביו גלית בים, הינם גבוהיםבמקרה של ת

יש בידי  ת גלית מסחרישבמקרה של תת סיכוני תפעול. אף ם, לרבוכוניסין בכ
ספיק על כי שעבודו של נכס זה י ביטחון ת נכס בעל ערך, אין כל השותפות המוגבל

 קה.  אי לצורך הפיתוח וההפהשיג אשרמנת שהשותפות המוגבלת תוכל ל
 

 יםנאי בתו תלות במזג אוויר 1.21.25
הזמנים ום לדחיות בלוח עלולים לגר מתאים זג אוויר בלתים ומתנאי ים סוערי

אלה כת משך ביצועה. דחיות כה של השותפות בים ולהארהעבוד ע לתוכניותשנקב
וחות זמנים ה בליות ואולי אף לגרום לאי עמידהעלויות הצפוולות לגרום לייקור על

 בת בהם.שהשותפות מחוי
 

של סקר  מוצלחהלפיכך ביצועם ים ומצוי בזקת שמשון חשל י רפהתחום הגיאוג
ם רגוע. כל אימת שתנאי הישל ים ותנה במצב מזקת שמשון בחסמי וקידוחים סיי

ה ולהארכת תקופת בתכנית העבודבלוח הזמנים שנקבע דחיות יהיו סוערים, ייגרמו 
שר ו כא א/ו לדחות את ביצוע העבודהפין, במקרים בהם לא ניתן חילוביצועה או ל

  לחות. דחיות ת לא תהיינה מוצת של הפעולו תוצאוהיים סיכון כי ה, ק העבודה בעיצומ
אמור  נקבע כאי עמידה בלוח הזמנים שיא לייקור עלויות ואף לות להבכאלה עלול

 לעיל.
  

 הנדסייםבים וקשיים  קדיחה 1.21.26
ד  ן העובר מאז התגלית ועמצוי בים. משך הזמשמשון  חזקתהתחום הגיאוגרפי של 

ת דרוש זמן רב  בתגלית ימי אידך,מו קצר יחסית. הינ בקידוחים יבשתייםפקה לה
הזמן שבין התגלית  טפורמות ההפקה. במשך כלצבת פלח השדה ולהתכנון, לפתול

 ומים גדולים מבלי לקבל הכנסה רש להשקיע סכעלולה השותפות להידלהפקה ועד 
 הי.כלש

 
חה בה על עלויות קדי בהר ותוליחה ובהפקה תת מימית עהעלויות הכרוכות בקד

רבות בסיכונים לוכות גם כן בוהות ביותר וכריות להיות גן עשוההפקה יבשתית וו
 יכוני תפעול. ס
 

 ליתהאטה כלכ 1.21.27
ולה להשפיע  מית בכלל, עלבפרט, ובכלכלה העולארה"ב הרעה במצב הכלכלי ב

  דה מכך עשויה לגרום לירי של נפט וגז טבעי, וכתוצאהיכה לרעה על היקף הצר
 י הנפט והגז. מחירב
 

 תיתבלרגולציה סבי יפותכפ 1.21.28
חיות בנושא הגנת ות והנחוקים, תקנלמגוון של  ם פעילותה כפופה שותפות בתחוה

ביבת הים,  ו גז טבעי לסון: זליגה של נפט אנים כג , המתייחסים לנושאים שוהסביבה
  וד ם )ביוב, שאריות של ציזהמים ופסולת מסוגים שוניים משחרור לים של חומר

 ים בשלבי העבודהם בהם משתמשכימיי  וצ"ב(, חומרים וכי , בוץ קידוח, מלטדיחהק
מת תשתיות צנרת על , מפגעי תאורה, רעש, הקלאויר יטת מזהמיםהשונים, פל

ים  השותפות להשיג אישורים מגורמנוסף, נדרשת ומתקנים נלווים. ב ית היםקרקע
 תה.  עילופ רךחוק משק הגז הטבעי לצופי חוק הנפט ו-מוסמכים עלה

 
וף את סביבה עלולה לחשחום איכות הרה בתוות התקינה האמהוראאי עמידה ב

כפועל קנסות וסקנציות שונות והנפט השונים לתביעות,  בנכסי ות ושותפיההשותפ
 השותפות. פסקת פעילות יוצא לעיכוב ואף לה
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על פעילותה של חלה החמרה ברגולציה החלה נות במהלך השנים האחרו

ת, ערכת השותפוה. להבכיפת תקני סביובא על איכות הסביבה יקוח בפ, השותפות
 קרובות.שנים הף להחמיר בה להימשך וא מגמה זו צפוי

 
ם, התקנות דת את השלכות החוקיות לוממועד פרסום הדוח, השותפבנוסף, נכון ל

את הסיכונים   בה, פועלת למנוע או למזערהסביהנחיות המוצעים בתחום איכות וה
כלכליות,  כות הלתה, נערכת להשעילום להתרחש במהלך פשוייהעם הסביבתיי

גרת הנחיות כאמור ומקצה במסקנות ומחוקים, התות הנובעות שפטיות והתפעולי המ
עם זאת, אין כל ילויים. יחד ונים תקציבים לשם מסיה השתוכניות העבודה בנכ

  ות החוקים, התקנות וההנחישידרשו מהשותפות בקשר עם יות וודאות שהעלו
ידי  -שהוקצו עלעל הסכומים יעלו  כות הסביבה לאם איים והצפויים בתחוקיימה
 ות אלה.שותפות למטרה
 

 סייבר ואבטחת מידע יכוני ס 1.21.29
סמכים על "(, נתאגידיםהן ביחד בס"ק זה: " , )להלפות ושותפיה בנכסי הנפטהשות

ות מחשב על מנת לנתח לדוגמה, נעשה שימוש בתוכנתם. מערכות מידע בפעילו
תקלות ה וכיוצ"ב. הובל ,, מערכות הפקהוחיםסמיים, לתפעל קידסיי יםקרס

ות המחשוב ידי פריצה למערכ-בות עלדע, לרבאבטחת המיידע וכשלים במערכות מ
תפעול השוטף של יעה במידע ובם לגרום לשיבוש ופג עלולי של התאגידים,
ן  בדאו בוש ואף במקרי קיצון לבפעילות העסקית, לרבות שיכות המערכות התומ

ת גין שיקום מערכות מהותיות בעלויו שישנה( ולהסב )ככלדע, הפסקת אספקה מי
עה גידים עלולה לגרום לפגית במערכות המידע של התאמכוונ וסף, פגיעההמידע. בנ

 גיעה מידע לגורמים לא מורשים ולפ ידים, לזליגתת הניהולית של התאגברש
והתאגידים   תפות שוה כון למועד פרסום הדוח,בשלמות המידע שבידיהם. נ

וני  אמצעות מנגנידע, בין היתר בבמערכות המ כשלים פועלים למניעת קים המוחז
רמת  להעלאתם במערכי המחשוב שלהם ו, מנגנונים למניעת כשליואבטחהגיבוי 

 אבטחת המידע.
 

 כלכלית והאטה  בשווקיםיציבות -אי 1.21.30
 של רחב ןווממג להתרחש עלולים העולמיים ההון בשוקייציבות -אי של מצבים
 מצבי , מגפות, פוליטיתוודאות -אי, כלכלי משבר , כגון לובליים וג ם מקומיי גורמים
 חזקה  ותתנודתיב להתבטא עשויה כאמורת יציבו-אימדינתיים. -בין מותיםועי חירום

 עה ופגי  פיננסיים משברים, כלכלית להאטה להביא ועלולה הערך  ירותני שערי של
  ע להשפי עשויה לבכל העולמית בכלכלה ההרע, ףוסבנ. מימון  מקורות  גיוס ביכולת
 לאחרונה ם. מחיריהב לירידה אולהבי טבעי וגז נפט של הצריכה היקף על לרעה

 ומתפשט ממשיך, הדוח למועד נכון ,אשר( COVID-19) הקורונה נגיף בסין התפרץ
 בירידות  השווקים נסחרים המיידי בטווח. וודאות וחוסר דאגה ומעורר העולם ברחבי

 הדבר עלולכן, -כמו. תלובליגה הכלכלית לותבפעי להתמתנות חשש יםוקי , תדוח
 קשה לפגיעה הביאול במשק שונים בענפים  היקפיה  ועל  הצריכה  הרגלי  על עלהשפי

,  להשפיע שעלול מה(, והתעשייה התחבורה, ההתעופ, התיירות נפיבעגון )כ בהם
מההתמודדות  , כחלק סףבנו .מחיריהם ועל ו ומוצרי לנפט הביקוש על, היתר בין

העולם  קטות מדינותיונות לבלום את התפשטותו נווהניס בנגיף הקורונהמית העול
אוכלוסיות  ים ואףבידוד אנש בשיטת) ואייםמלצת גופי הבריאות וגורמים רפ)בה

 נאמי(.  ופן דימשתנות בא ואשר(ת הנכנסים תחת הגדרות שנקבעו מסויימו
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 בתעבורה  תעותימשמ ירידהלולות, בין גבר מעב לצמצוםהאפשרות כן, קיימת -כמו
ותית גם על ת השפעה מהעלולה להיו בתעבורה הימית. לאלו האטהלו ויריתהאו

 .פעולות ע לביצו הזמנים  לוחות ועל ת פעילות השותפווד בתחום זמינות כח אדם וצי
כלכלה העולמית ולפגיעה בזמינות כוח  יחה ולפוטנציאל הנזק של נגיף הקורונה לצמ

י במידת המהירות  פט תלויעה במחירי הנלפג ום החיפושים ו/או וד בתחצי אדם ו
ות להעריך את כולו ובשלב זה אין בידי השותפ ותו בעולם גר את התפשטוהיכולת למ
ו, אם תהיינה, על פעילות השותפות ר ואת מלוא השלכותית המשבמשך ועוצמ
 . ותוצאותיה

 
יל בדבר וירוס  קה שלעפסכי ההערכות וההשערות השונות המפורטות ב רמובה

 ניירות  קבחו כמשמעו צופה פני עתיד מידעת מהוות אפשריוה והשפעותיו הורונהק
  מידע . הכללי השותףו השותפות בשליטת אינהו וודאית אינה התממשותן אשר רךע

  דוח  למועד נכון הכללי ףהשות של ואומדנים הערכות על, היתר בין, מבוסס כאמור
  יות הרשו הנחיות לוע הז בנושא ובעולם ץבאר יםומהפרס על מתבססות אשר זה
 הערכות. לעת מעת להשתנות תעשויו אשר, בתקשורת המתפרסמות לוונטיותהר

 ככל רהית בין, מהותית נהשו ופןבא להתממש או להתממש אשל עשויות אלה
 .ובעולם בארץ הרלוונטיות הרשויות של תובהנחיו הנגיף בהתפשטות שינויים  שיחולו

 
פות המוגבלת, ת הנהלת השותלהערכ דת השפעתם,ומי טיבםפי -י הסיכון עלגורמט ירולהלן פ

 ת:פות המוגבלל עסקי השותע
   

 ןסיכו    עה גדולההשפ השפעה בינונית השפעה קטנה

 ני מקרווסיכ

  X ט יות מחיר הנפתנודת 

X   תחרות 

 ענפייםסיכונים 

  X 
-הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בחיפושי

 נפט

  X תפעול-ונייכס 

 X  לניםבקב תלות 

  X 
 ססות על נתוניםפלורציה והתבני אקסוסיכ

 ועל הנחות והערכותמשוערים, חלקיים או 

 X  בלבד שועריםזמנים מ-חותעלויות ולו 

  X 
ות  שתתפות בפעולפיתוח והפקה, ה

דר רות של העחיפושים נוספות ואפש
 כדאיות כלכלית

 X  
תפים בשות תלוצירוף משתתפים נוספים;  

 ל השותפותקה של חלאחרים; דילו
 תבהכנסו

 X  יתמקרה של תגלת לפיתוח שדה בהחלטו 

  X לות בקבלת היתרים ואישורים ת 

X   
לעניין   ות ערךסה לניירהנחיות הבור

 ה מהמסחרהשעיה ומחיק

 X    שינויים רגולטוריים 

 X  יים במדיניות הפיסקאליתשינו 

  X  יתבתסביכפיפות לרגולציה 

 X  
  היתוח והפקרך פלצו העדר אמצעים

 פות בפעולותוהשתת

X   אי יםאוויר ובתנ תלות במזג 
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 ןסיכו    עה גדולההשפ השפעה בינונית השפעה קטנה

X   קדיחה בים וקשיים הנדסיים 

 X  יתהאטה כלכל 

X   ייבר ואבטחת מידע סיכוני ס 

  X האטה כלכליתאי יציבות בשווקים ו 
 דים לשותפות מיוח סיכונים

 X  
יים  כספת של העדר אמצעים אפשרו

ת ולביצוע כל  טחונו ספיקים להעמדת במ
 נפטעד כדי אובדן נכסי ה פעולותה

 X  
עת נכסי הנפט של קייטול או פאפשרות ב
 השותפות

X   סיכוני מס 

X   י שערשינו 

X    מות לזמן קצראיהשקעות מתהעדר 

 X  גלישה של מאגרים 

 X  פעילות במתל 

X   תים בפעולות משותפופיגור בתשלומ 

X   טכות דעה של מיעוז 

 
 נותשו –חלק ה' 

 
 ים מקצועייםמונח 1.22

 Society of Petroleum Evaluation -" (SPEE)ם יופטרול הערכת מהנדסי איגוד" 
Engineers . 

 
 .Society of Petroleum Engineers -" (SPEטרוליום )הנדסי פמאיגוד " 
 
 ז. וג נפט  לחיפושי ורותהקש הפעולות סך -" רציהפלואקס" 
 
 י נוזלי. ז טבעג -" LNG" או " גט"ן" 
 
 ולר של ארה"ב.ד -" רדול" 
 
 אביב בע"מ.-לתערך ב-רותהבורסה לניי -" ורסההב" 
 
 . מפחמן ומימן  כבותהמור רכובותת שהם זגו לנפט כולל פחמימנים; שם –" ניםהידרוקרבו" 
 
 ק הנפט. בחוכמשמעותו  -" היתר מוקדם" 
 
 .  – World Petroleum Council" (WPCלפטרוליום ) יתהעולמ המועצה" 
 
תשתיות הפט במשרד על עניני הנהממונה  -" על ענייני הנפט הממונהו " " אהממונה" 

 נפט. והמים, שמונה על פי חוק ה הלאומיות, האנרגיה
 
ת טלטולו, רבופט מתוך שדה נפט, וכל הפעולות הכרוכות בכך, להפקת נ -" טהפקת נפ" 

  או בקרבתו. הנפט בית זיקוק בשדהת או לורועברתו למיכלים, לצינהטיפול בו וה
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 המעניק לבעליו את נפט בנכס אינטרס - (WORKING INTEREST) " השתתפות זכות" 
 ושי נפט, פיתוח והפקתחיפ למטרת טהנפ נכס בניצוללחלקו,  יחסי השתתף, באופןהזכות ל

 זכות תכישבכך שתהיינה, לאחר ר הכרוכות יחסי מההוצאות  לקבח בכפוף להשתתפותו נפט
 ההשתתפות.

 
 .כמשמעותם בחוק הנפטחזקה  או  רשיון -" פטכות נז" 
 
 כמשמעותה בחוק הנפט.  - " ת רישיוןקדימה לקבל זכות" 
 
 . 1952-י"בחוק הנפט, התש -" חוק הנפט" 
 
 . -2002 הטבעי, התשס"ב הגז משק חוק -" טבעיה הגז משק קחו" 
 
 . 1968-ערך, התשכ"ח-רותחוק ניי -" ניירות ערך חוק" 
 
 פט.וק הנכמשמעותה בח -" חזקה" 
 
 קדיחת נסיון;  (1) -" טנפ חיפוש " 
 

אולוגיים,  לרבות בדיקות וניסויים גי יפוש נפט,ולה אחרת לחכל פע (2)
ות להשגת ידיעות גיאולוגיות  ם, וכן קדיח ודומיה םוכימייגיאופיסיים, גיא

 בלבד.
 
 יס מסחרי. על בס יקושל נפט המאפשרות להפכמויות מספיקות  -" יותסחרכמויות מ" 
 
 ות הסלעיםתכונ של צוףר לרישום הקידוח במהלך צעיםהמבו םלייחשמ לוגים -" גיםלו" 

או  /נפט ו מאגרילהימצא  עשויים שבהן הפוטנציאליות השכבות את לאתר ותכולתם, ומטרתם
 גז.

 
 Petroleum Resources"-" (SPE-PRMS)פטרוליום  משאבי לניהול מערכת" 

Management System (2007)"פטרוליה  ימהנדס איגוד י"ע שפורסמה , כפי( וםSPE  ,)
לפטרוליום   עולמיתה (, המועצהAAPGטרוליום ) פה בתחום םשל גיאולוגי אמריקאיה הארגון

(WPCוא )רכת הפטרולינדסי הע המ יגוד( וםSPEEוכפי ,) לעת.  מעת שתתוקן 
 
ה במדיניון או בחזקה; , ברישקדםן בעקיפין, בהיתר מוהחזקה, בין במשירין ובי  – " נכסי נפט" 

נקה על ידי הגוף עדומה שהו ת בעלת מהותין, בזכובמישרין ובין בעקיפ, בין זקההח –אחרת 
מהחזקה, במישרין או   נאה הנובעותטובות ה לקבלת כך. כן יראו כנכס נפט זכותהמוסמך ל

 ענין(. בעלת מהות דומה )לפי ה כותבעקיפין, בנכס נפט או בז
 
סאטים גזולין טבעי, קונדנטבעי, גז לרבות שמן, אדי, ין נוזלי ובין יגר, בט ננפ -" נפט" 

חרים  ופחמימנים של נפט מוצקים א( ניגרים להם, וכן אספלט ם דרוקרבוניחמימנים )היופ
 ניגר וניתנים להפקה יחד אתו. ים בתוך נפטהם מומסשכ
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ר המבנים ואיתו רקעהק תת של בים( הדמיההמאפשרת )ביבשה או  יטהש -" סקר סייסמי" 
  מהאופקים רקע והחזרתםהק לתת םסייסמי גלים החדרת ידי על צע ם. הסקר מבולוגייהגיאו

ם  וסקרי  (2D) מימדיים -רים דובסק בעיקר משתמשים ק. כיום בחתך שנבד המצויים  השונים
 תת של ראשונית בעיקר להכרות שיםמימדיים, משמ הסקרים הדו  . (3D)מימדיים  תלת

 לנפט. הסקרים  כודות מל עשויים לשמשה נים של מב כללי תורר ולאינסקה הקרקע באזור
 גבוהה מדיים )שעלותםמי הדו ו כמבטיחים בסקריםרשאות וריםבאז מבוצעים מימדייםהתלת 

היא  הםב המתקבלת והתמונה יותר( תוצאות באיכות גבוההוהנתונים וה מימדי  ו ד מסקריותר 
ת  מדויק  הערכהול ים קידוח  לביצוע יפטימאלאו מיקום  השאר, איתור ן ומאפשרת, בי מפורטת

 . גודל המבנה של ותרי
 

 (PROSPECTIVE RESOURCES) )מנובאים( מנובאים משאבים" ;"(PETROLEUM) רוליוםפט" 
 )עתודות( רזרבות" ; " (DISCOVERY) )ממצא( תתגלי" ; " (DISCOVERED) להנתג" ;"

(RESERVES) ", "יםמשאבים מותנ (CONTINGENT RESOURCES) "; " ות()עתודרזרבות 

  ; " (PROBABLE RESERVES) ויותצפ ודות()עת רזרבות" ;" (PROVED RESERVES) וכחותמ
 LOW) מויות נמוךאומדן כ"; " (POSSIBLE RESERVES) אפשריות )עתודות(רזרבות "

ESTIMATE) "; "אומדן כמויות הטוב ביותר (BEST ESTIMATE) " ;"כמויות גבוה אומדן 
(HIGH ESTIMATE) "; "1 בקטגורייתתנים משאבים מוC,2C,3C) 1C,2C,3C) " ;"ה בהפק  
(ON PRODUCTION) " ;"יתוחפאושר ל (APPROVED FOR DEVELOPMENT) " ;" מוצדק

 DEVELOPMENT הצדקת פיתוח בבחינה"; " (JUSTIFIED FOR DEVELOPMENT) לפיתוח

PENDING)) "; "אופן עלולה להתעכב בפיתוח ות עתה או בחינת אפשרויתוכנית פיתוח הוש
  WELL) נטישת באר"; " (DEVELOPMENT UNCLARIFIED OR ON HOLD) מהותי

ABANDONMENT) "; " מעשיפיתוח אינו (DEVELOPMENT NOT VIABLE) "; ט קונדנס
(Condensate״ ;) קידוח יבש (DRY HOLE) "; "1בקטגוריה ות(רזרבות )עתודP/2P/3P 
 1P/2P/3P)) "-  בי פטרוליוםל משאה במערכת לניהוחים אלמונכמשמעות (.(SPE-PRMS 

 
הפיק ממנו נפט לקבוע את כושר תפוקתו, ל יכס נפט כדשל שטח נ דווציווחו קיד -" פיתוח" 

 ולשווקו. 
 

פוך לגז  לה ם הנמצאים במצב נוזלי בתנאי המאגר, אך יכוליםובת פחמימניתער –" טקונדנס" 
  ירה או כחומר בענפט  בייצור תזקיקי  כתוסף שמש. קונדנסט מהשטחפני במעבר מהמאגר ל

 תזקיק נפט.   רגלם בייצו( או כחומר שיות מלטות כבדות )כגון: תע בתעשי
 

 ראו:  
ondensate.aspxield.slb.com/Terms/c/cilfhttp://www.glossary.o 

 
יו של ו גבולותלשם קביעת גודלו א נפט אואת יון לשם מציות נסקדיחת באר -" ןת נסיודיחק" 

 פט.שדה נ
 

 . °80מעל  יה היאוית הנטיוקידוח אלכסוני שזמקרה פרטי של  -" ח אופקיוקיד" 
 

"י ע קיום מאגר נפט שהתגלהמת קידוח שמטרתו לא – (Confirmation Well)" ימותקידוח א" 
 מו לו. שקדבקידוחים  ושבוצע ההפקה מבחני תמסקנו שושהממצא, ואי קידוח

 
בת המטרה, שכ אל (directional) וונתכמ ויתובז המבוצע נטוי קידוח -" אלכסוני קידוח" 

 . אנכית היא בו דיחהקשה גילר בניגוד לקידוח 
 

אשר  וחי הערכהקיד מתכנית כחלק המבוצע ארב קידוח - (Appraisal Well)" הערכה קידוח" 
 שדה.  של ירסב הפקה וקצב םמשאביהפיזי,  הגודל בוע אתלק מטרתו

 
 בחוק הנפט. כמשמעותו –" רישיון" 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/c/condensate.aspx
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יתן להפיק נפט שנ (מאגר)יולוגיות שיש מתחתיה בידוע קרקע על שכבותיה הגיא -" טשדה נפ" 
 מנו)הם( נפט בכמויות מסחריות. מ

 
 שדה נפט.וי גיל -" תגלית" 

 
 "BCM "– מילי( ארד מטר מעוקבBillions of Cubic Meter.) 
 

מוגדר  כהמשמעות  ט, תהיה להםבחוק הנפמפורטים ומוגדרים  יל והםלע ם שלא פורטומונחי
 בחוק הנפט. 
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 ' 1ספח אנ
 

 

 שוןמחזקת ש במותנים ים בכת משאדוח העראישור בקשר עם 
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 ' 2ספח אנ
 

 

 שוןחזקת שמבמנובאים ים באכת מש דוח העראישור בקשר עם 
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 ' ב ספח נ
 

 

 View Mountainבפרויקט  dad Trini 7בפרוספקטם וח הערכת משאבידאישור בקשר עם 
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 ' ג פח סנ
 
 

 Grapevine טפרויקבשאבים ת מוח הערכד
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www.PetrotechResources.com 

  Professional Technical Services 

  for the Petroleum Industry   

 
 
 
March 23, 2020 
 
Mr. Ron Maor-CEO 
Modiin Energy Limited Partnership 
3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor 
Tel Aviv, 67023 
 
Re: Resource Evaluation – Grapevine Project, Southern San Joaquin Valley, Kern 

County, California 
 
Dear Mr. Maor: 
 
This letter of March 23, 2020 relates to Petrotech’s estimated gross (100%) contingent 
resources as of December 31, 2019 for the Grapevine project area of the Grapevine 
prospect located in the Southern San Joaquin Valley, Kern County, California, United 
States of America.  All data used in or generated for this report are available for inspection 
and review only by parties authorized in our office or authorized by Modiin Energy 
Management (1992) Ltd. 
 
This report has been prepared for use by Modiin Energy Limited Partnership (Modiin) in 
filing with the ISA; in our opinion the assumptions, data, methods, and procedures used in 
the preparation of this report are appropriate for such purpose. 
 
Since the date of the original report additional geologic interpretations have been 
developed based on a second inversion reprocessing of seismic data.  The additional 
information resulting in the delineation of an additional reservoir volume adjacently above 
the Upper Stevens zone in a portion of the Bordeaux block (“Upper+ Stevens).  Also, the 
third well, “North Chardonnay” 2-35 started commercial production in June 2019.  This 
provides sufficient technical basis to maintain the existing resources classified as 
Contingent.  Further evaluation of the three wells combined with other relevant information 
may result in a portion of the resources to be classified as reserves. 
 
In addition to general technical information available for this area of the southern San 
Joaquin valley this resource evaluation used data obtained from three wells drilled in the 
Grapevine project area.  The data include, but not limited to, electric logs, production data, 
pressure build-up data, geologic maps based on reinterpreted seismic surveys, and 
property ownership interests.  All necessary data to prepare the estimated was provided 
without any limitation to access to any material believed to be relevant.  The contingent 
resources identified in this report have been estimated using probabilistic methods and 
have not been risked relative to commercial success. 
 
 
The subject resources were evaluated as two distinct main zones, Upper Stevens and 
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Lower Stevens Zones.  These zones were adopted for evaluation after the drilling of the 
last well and the reinterpreted seismic data.  
 
Contingent resources are defined as those quantities of petroleum estimated, as of a given 
date, to be potentially recoverable from known accumulations, but the applied project(s) 
are not yet considered mature enough for commercial development due to one or more 
contingencies.  The contingent resources identified in this report are sub-classified as 
development pending and these resources are contingent upon approval of a development 
plan by the partners. 
 
Once a development plan is approved some portion of the contingent resources may be 
reclassified in the future as reserves. 
 
Contingent Resources: 
 
The estimated gross (100%) contingent resources for the Grapevine project in the Upper 
and Lower Stevens zones, as of December 31, 2019, are as follows: 
 

Upper Stevens Zone: Un-Risked Gross (100%) Contingent Resources 

   
Bbls Oil 

 
Oil Gas Equivalent* 

Category (MMSTB) (BCF) (MMSTB) 
Low Estimate (1C) 1.949 0.585 2.046 
Best Estimate (2C) 7.494 2.248 7.869 
High Estimate (3C) 28.914 8.674 30.359 
*Gas converted to BOE using ratio of 6 BCF = 1 MMSTB 

 
Lower Stevens Zone: Un-Risked Gross (100%) Contingent Resources 

   
Bbls Oil 

 
Oil Gas Equivalent* 

Category (MMSTB) (BCF) (MMSTB) 
Low Estimate (1C) 0.103 0.031 0.108 
Best Estimate (2C) 0.415 0.125 0.436 
High Estimate (3C) 1.669 0.501 1.753 
*Gas converted to BOE using ratio of 6 BCF = 1 MMSTB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Stevens: Un-Risked Gross (100%) Contingent Resources 

   
Bbls Oil 



 
 Over 30 Years of Excellence  1984 - 2019 
 

 4520 California Ave., Suite 310 • Bakersfield, CA 93309 • Tel 661.635.0465  Fax 661.635.0468 
www.PetrotechResources.com 

 
Oil Gas Equivalent* 

Category (MMSTB) (BCF) (MMSTB) 
Low Estimate (1C) 2.052 0.616 2.155 
Best Estimate (2C) 7.910 2.373 8.305 
High Estimate (3C) 30.583 9.175 32.112 
*Gas converted to BOE using ratio of 6 BCF = 1 MMSTB 

 
 

The estimated gross (100%) contingent resources and the net revenue interest contingent 
resources to Modiin’s interest is as follows: 
 

Gross Working Gross Working Gross Working
Category (100%) Interest (100%) Interest (100%) Interest
Low Estimate (1C) 2.052 0.354 0.616 0.106 2.155 0.372
Best Estimate (2C) 7.910 1.365 2.373 0.410 8.305 1.433
High Estimate (3C) 30.583 5.278 9.175 1.583 32.112 5.542

Contingent Resources (BOE)

*Gas converted to BOE using ratio of 6 BCF = 1 MMSTB

Contingent Gas Resources (BCF)Contingent Oil Resources (MMSTB)

 
 
An economic analysis was made on a portion of the resources based on the performance 
of the three existing wells plus nine additional offset.  The oil price is based on the 
December 31, 2019 Brent forward curve (CME) and takes into account all local conditions. 
The gas price is based on the existing local sale price of $1.80/Mcf. 
 
Projected operating costs are based on actual realized operating expenses for the three 
existing producing wells as provided by the Operator, Grapevine Energy LLC. 
 
Projected capital costs included are for new wells, recompletions, stimulations, and 
facilities and where applicable based on actual realized expenses for the three existing 
producing wells.  The expenses appear reasonable based upon knowledge of similar 
operations in the area. 
 
The estimated net contingent cash flow before income taxes, discounted at 0, 5, 10, 15, 
and 20 percent to Modiin’s interest in these properties as of December 31, 2019 is: 
 

Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Category at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Low Estimate (1C) 5.948 4.957 4.131 3.458 2.903
Best Estimate (2C) 46.581 31.632 22.719 17.043 13.208
High Estimate (3C) 276.175 138.399 84.350 58.775 44.169

Net Contingent Cash Flow Before Income Taxes (MM$)

 
 
All resource estimates are functions of engineering data, judgement, and interpretation and 
should be accepted with the understanding that events subsequent to the effective date 
could necessitate revisions.  The estimates of resources in this report were based upon a 
detailed study of the subject property and sound engineering practices. The accuracy of 
resource evaluation is subject to uncertainty and the estimates in this report were prepared 
using sound petroleum engineering principles based on a technical analysis of the 
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available data.  Additional information available after the effective date of this resource 
evaluation may justify revisions. 
 
The estimates in this report have been prepared in accordance with the definitions and 
guidelines set forth in the 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS) 
approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) and in accordance with 
internationally recognized standards, as stipulated by the Israel Securities Authority (ISA).  
The relevant definitions as contained in PRMS are attached to this document. 

 
Petrotech has obtained certain data, and been furnished certain data, required for this 
report and has accepted some or all of that data with in-depth independent verification.  
The technical data includes, but is not limited to, well logs, geologic maps, petro physical 
data, and seismic data.  Petrotech was also provided access to various technical personnel 
associated with the specific project.   The primary author of this report has made several 
physical inspections of the subject area over the past few decades. 
 
Neither Petrotech nor any of its staff have any personal, corporate, or fiduciary interest in 
the subject property, Modiin Energy Management (1992) Ltd., or Modiin Energy-Limited 
Partnership.  Neither the employment to make this study nor the compensation is 
contingent on Petrotech’s conclusions or estimates of resources associated with the 
subject property. 
 
Sincerely, 
 
 
Bradford A. DeWitt, 
P.E., P1804 State of California 
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PETROLEUM RESERVES AND RESOURCES CLASSIFCATION AND DEFINITIONS 
Excerpted from the Petroleum Resources Management System Approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) Board of 

Directors, March 2007 
 

This document contains information excerpted from definitions and guidelines prepared by the Oil and Gas Reserves Committee of the Society of Petroleum Engineers (SPE) 
and reviewed and jointly sponsored by the World Petroleum Council (WPC), the American Association of Petroleum Geologists (AAPG), and the Society of Petroleum 
Evaluation Engineers (SPEE). 
 
Preamble 
Petroleum resources are the estimated quantities of hydrocarbons naturally occurring on or within the Earth’s crust.  Resource assessments estimate total quantities in known and yet-
to-be-discovered accumulations; resources evaluations are focused on those quantities that can potentially be recovered and marketed by commercial projects.  A petroleum resources 
management system provides a consistent approach to estimating petroleum quantities, evaluating development projects and presenting results within a comprehensive classification 
framework. 
 
These definitions are guidelines are designed to provide a common reference for the international petroleum industry, including national reporting and regulatory disclosure agencies, 
and to support petroleum project and portfolio management requirements.  They are intended to improve clarity ion global communications regarding petroleum resources.  It is 
expected that this document will be supplemented with industry education programs and the application guides addressing their implementation in a wide spectrum of technical 
and/or commercial settings. 
 
It is understood that that these definitions and guidelines allow flexibility for users and agencies to tailor application for their particular needs; however, any modifications to the 
guidance contained herein should be clearly identified.  The definitions guidelines contained in this document must not be constructed as modifying the interpretation or application 
of any existing regulatory reporting requirements. 
 
1.0 Basic Principles and Definitions 
The estimation of petroleum resource quantities involves the interpretation of volumes and values that have an inherent degree of uncertainty.  These quantities are associated with 
the development projects at various stages of design and implementation.  Use of a consistent classification system enhances comparisons between projects, groups of projects, and 
total company portfolios according to forecast production profiles and recoveries.  Such a system must consider both technical and commercial factors that impact the projects 
economic feasibility, its productive life and its related cash flow. 
 
1.1 Petroleum Resources Classification Framework                            
Petroleum is defined as a naturally occurring mixture consisting of hydrocarbons in the gaseous, liquid, or solid 
phase.  Petroleum mat also contain non-hydrocarbons, common examples of which are carbon dioxide, 
nitrogen, hydrogen sulfide and sulfur.  In rare cases, non-hydrocarbon content could be greater than 50%. 
 
The term “resources” as used in intended to encompass all quantities of petroleum naturally occurring on or 
within the Earth’s crust, discovered and undiscovered (recoverable and unrecoverable), plus those quantities 
already produced.  Further, it includes all types of petroleum whether currently considered “conventional” or 
“unconventional.”  
 
Figure 1-1 is a graphical representation of the SPE/WPC/AAPG/SPEE resources classification system.  The 
system defines the major recoverable resources classes: Production, Reserves, Contingent Resources, and 
Prospective Resources, as well unrecoverable petroleum. 
 
“The Range of Uncertainty” reflects a range of estimated quantities potentially recoverable from an 
accumulation by project, while the vertical axis represents the “Chance of Commerciality”, that is, the chance 
that the project that will be developed and reach commercial producing status.  The following definitions apply 
to the major subdivisions within the resources classification. 
 
TOTAL PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated to exist originally in naturally occurring accumulations.  It includes that quantity of 
petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in known accumulations prior to production plus those estimated quantities in accumulation yet to be discovered 
(equivalent to “total resources”) 
 
DISCOVERED PETROELUM INITALLY-IN-PLACE is that the quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in known accumulation prior to 
production. 
  

PRODUCTION is the cumulative quantity of petroleum that has been recovered at a given date.  While all recoverable resources are estimated and production is 
measured in terms of the sales product specifications, raw production (sales plus non-sales) quantities are also measured and required to support engineering analyses 
based on reservoir voidage (see production Measurement, section 3.2). 

   
Multiple development projects may be applied to each known accumulation, and each project will recover an estimated portion of the initially-in-place quantities.  The projects shall 
be subdivided into Commercial and Sub-Commercial, with the estimated recoverable quantities being classified as Reserves and Contingent Resources respectively, as defined 
below. 
 

RESERVES are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of development projects to known accumulations from a given 
date forward under defined conditions.  Reserves must further satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation 
date) based on the development project(s) applied.  Reserves are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates and may be 
sub-classified based on project maturity and/or characterized by the development and production status. 

 
COTNINGENT RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from known accumulations, but the applied 
project(s) are not yet considered mature enough for commercial development due to one or more contingencies.  Contingent resources may include, for example, projects 
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for which there are no viable markets, or where commercial development is dependent of technology under development, or where evaluation of the accumulation is 
insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent Resources are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates and may 
be sub-classified based on project maturity and/or characterized by their economic status. 

 
UNDISCOVERED PETROLEUM INITTIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum estimated, as of a given date, to be contained within accumulations yet to be discovered. 
 

PROSPECTIVE RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from undiscovered accumulations by 
application of future development projects.  Prospective Resources have both an associated chance of discovery and a chance of development.  Prospective Resources are 
further subdivided in accordance with the level of certainty associated with recoverable estimates assuming their discovery and development and may be sub-classified 
based on project maturity. 

 
UNRECOVERABLE is that portion of Discovered or Undiscovered Petroleum Initially-in-place quantities which are estimated, as of a given date, not to be recoverable by future 
development projects. A portion of these quantities may become recoverable in the future as commercial circumstances change or technological developments occur, the remaining 
portion may never be recovered due to physical/chemical constraints represented by subsurface interaction of fluids and reservoir rocks. 
 
Estimated Ultimate Recovery (EUR) is not a resources category, but a term that may be applied to any accumulation or group of accumulations (discovered or undiscovered) to 
define those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable under defined technical and commercial conditions plus those quantities already 
produced (total of recoverable resources). 
 
1.2 Project-Based Resources Evaluations 
The resources evaluation process consists of identifying a recovery project, or projects, associated with a petroleum accumulation(s), estimating the quantities of petroleum Initially-
in-Place, estimating that portion of those in place quantities that can be recovered by each project, and classifying the project(s) based on its maturity status or chance of 
commerciality. 
 
This concept of a project based classification system is further clarified by examining the primary data sources contributing to an evaluation of net recoverable resources (see figure 
1-2) that may be described as follows: 
 
 

 
 
 
The Reservoir (accumulation): Key attributes include the types and quantities of petroleum initially-in-place and the fluid and rock properties that affect petroleum recovery. 
 
The Project:  Each project applied to a specific reservoir development generates a unique production and cash flow schedule.  The time integration of these schedules taken to the 
projects technical, economic, or contractual limit defines the estimated recoverable resources and associated future net cash flow projections for each project.  The ratio of EUR to 
Total Initially-in-Place quantities defines the ultimate recovery efficiency for the development project(s).  A project may be defined at various levels and stages of maturity: it may 
include one or many wells and associated production and processing facilities.  One project may develop many reservoirs, or many projects may be applied to one reservoir. 
 
The property (lease or license area):  Each property may have unique associated contractual rights and obligations including fiscal terms.  Such information allows definition of each 
participant’s share of produced quantities (entitlement) and share of investments, expenses, and revenues for each recovery project and the reservoir to which it is applied.  One 
property may encompass many reservoirs, or one reservoir may span several properties.  A property may contain both discovered and undiscovered accumulations. 
 
In context of this data relationship, “project” is the primary element considered in this resources classification, and net recoverable resources are the incremental quantities derived 
from each project.  Project represents the link between the petroleum accumulation and the decision-making process.  A project may, for example, constitutes the development of a 
single reservoir or field, or an incremental field, or the integrated development for a producing field, or the integrated development of several fields and associated facilities with a 
common ownership.  In general, an individual project will represent the level at which a decision is made whether or not to proceed (i.e. spend more money) and there should be an 
associated range of estimated recoverable quantities for that project. 
 
An accumulation or potential accumulation of petroleum may be subject to several separate and distinct projects that are at different stages of exploration or development.  Thus, an 
accumulation may have recoverable quantities in several resource classes simultaneously. 
 
In order to assign recoverable resources of any class, a development plan needs to be defined consisting of one or more projects.  Even for Prospective Resources, the estimates of 
recoverable quantities must be stated in the terms of the sales products derived from a development program assuming successful discovery and commercial development.  Given the 
major uncertainties involved at this early stage, the development program will not be of the detail expected in the later stages of maturity.  In most cases, recovery efficiency may be 
largely based on analogous projects.  In-place quantities for which a feasible project cannot be defined using current or reasonably forecast improvements in, technology are classified 
as Unrecoverable. 
 
Not all technically feasible development plans will be commercial.  The commercial viability of a development project is dependent on a forecast of the conditions that will exist 
during the time period encompassed by the projects activities (see Commercial Evaluations, section 3.1).  “Conditions” include technological, economic, legal, environmental, social, 
and governmental factors.  While economic factors can be summarized as forecast costs and product prices, the underlying influences include, but are not limited to, market 
conditions, transportation and processing infrastructure, fiscal terms, and taxes. 
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The resources quantities being estimated are those volumes producible form a project as measured according to delivery specifications at the point of sale or custody transfer (see 
Reference Point, section 3.2.1).  The cumulative production form the evaluation date forward to cessation of production is the remaining recoverable quantity.  The sum of associated 
annual net cash flows yields the estimated future net revenue.  When the cash flows are discounted according to a defined discount rate and time period, the summation of discounted 
cash flows is termed net present value (NPV) of the project (see Evaluation and Reporting Guidelines, section 3.0). 
 
The supporting data, analytical processes, and assumptions used in an evaluation should be documented in sufficient detail to allow an independent evaluator or auditor to clearly 
understand the basis for estimation and categorization of recoverable quantities and their classification. 
 
2.0 Classification and Categorization Guidelines 
 

2.1 Resources Classification 
The basic classification requires establishment of criteria for a petroleum discovery and thereafter the distinction between commercial and sub commercial projects in 
known accumulations (and hence between Reserves and Contingent Resource). 

 
2.1.1 Determination of Discovery Status 
A discovery is one petroleum accumulation, or several petroleum collectively, for which one or several exploratory wells have established through testing, sampling, 
and/or logging the existence of a significant quantity potentially moveable hydrocarbons.  

   
In this context, “significant” implies that there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-place volume demonstrated by the well(s) and 
for evaluating the potential for economic recovery. Estimated recoverable quantities within such a discovered (known) accumulation(s) shall initially be classified as 
Contingent Resources pending definition of projects with a sufficient chance of commercial development to reclassify all, or a portion, as Reserves.  Where in-place 
hydrocarbons are identified but are not considered currently recoverable, such quantities may be classified as Discovered Unrecoverable, if considered appropriate for 
resource management purposes; a portion of these quantities may become recoverable resources in the future as commercial circumstances change or technological 
developments occur.        
 
2.1.2 Determination of Commerciality 
Discovered recoverable volumes (Contingent Resources) may be considered commercially producible, and thus Reserves, if the entity claiming commerciality has 
demonstrated firm intention to proceed with the development and such intention is based upon all of the following criteria: 

 
• Evidence to support a reasonable timetable for development. 
• A reasonable assessment of the future economics of such development projects meeting defined investment and operating criteria. 
• A reasonable expectation that there will be a market for all or at least the expected sales quantities of production required to justify development. 
• Evidence that the necessary production and transportation facilities are available or can be made available. 
• Evidence that legal, contractual, environmental and other social and economic concerns will allow for the actual implementation of the recovery project being evaluated 

 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined to establish its commercial viability.  There must be a reasonable expectation that all required internal and 
external approvals will be forthcoming and there is evidence of firm intention to proceed with the development within a reasonable time frame.  A reasonable time frame for the 
initiation of the development depends on the specific circumstances and varies according to the scope of the project.  While 5 years is recommended as a benchmark, a longer time 
frame could be applied where, for example, development of economic projects are deferred at the option of the producer for, among other things, market-related reasons, or to meet 
contractual or strategic objectives.  In all cases, the justification for classification as Reserves should be clearly documented. 
 
To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in the commercial producibility of the reservoir as supported by actual production or formation tests.  In certain 
cases, Reserves may be assigned on the basis of well logs and/or core analysis that indicate that the subject reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the 
same area that are producing or have demonstrated the ability to produce on formation tests. 
 
2.2 Resources Categorization 
The horizontal axis in the resources classification (Figure 1.1) defines the range of uncertainty in estimates of recoverable, or potentially recoverable, petroleum associated with a 
project.  These estimates include both technical and commercial uncertainty components as follows: 
 

• The total petroleum remaining within the accumulation (in-place resources). 
• That portion of the in-place petroleum that can be recovered by applying a defined development project or projects. 
• Variations in the commercial conditions that may impact the quantities recovered and sold (e.g., market availability, contractual changes). 

 
Where commercial uncertainties are such that there is significant risk that the complete project (as initially defined) will not proceed, it is advised to create a separate project 
classified as Contingent Resources with an appropriate chance of commerciality. 
 
2.2.1 Range of Uncertainty 
The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable volumes may be represented by either deterministic scenarios or by a probability distribution (see 
Deterministic and Probabilistic Methods, section 4.2). 
 
When the range of uncertainty is represented by a probability distribution, a low, best, and high estimate shall be provided such that: 
 

• There should be at least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will be equal or exceed low estimate.  
• There should be at least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will be equal or exceed best estimate. 
• There should be at least a 10% probability (P10) that the quantities actually recovered will be equal or exceed high estimate. 

 
When using the deterministic scenario method, typically there should be also be low, best, and high estimates, where such estimates are based on qualitative assessments of relative 
uncertainty using consistent interoperation guidelines.  Under the deterministic incremental (risk based) approach, quantities at each level of uncertainty are estimated discreetly and 
separately (see Category Definitions and Guidelines, section 2.2.2). 
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These same approaches to describing uncertainty may be applied to Reserves, Contingent Resources, and Prospective Resources.  While there may be significant risk and sub-
commercial and undiscovered accumulations will not achieve commercial production, it is useful to consider the range of potentially recoverable quantities independently of such a 
risk or consideration of the resource class to which the quantities will be assigned. 
 
2.2.2 Category Definitions and Guidelines 
Evaluators may assess recoverable quantities and categorize results by uncertainty using the deterministic incremental (risk-based) approach, the deterministic scenario (cumulative) 
approach, or probabilistic methods (see “2001 Supplemental Guidelines,” Chapter 2.5). In many cases, a combination of approaches is used. 
 
Use of consistent terminology (Figure1.1) promotes clarity in communication of evaluation results.  For reserves, the general cumulative terms best/high/low estimates are denoted as 
1P/2P/3P, respectively.  The associated incremental quantities are termed Proved, Probable and Possible.  Reserves are a subset of, and must be viewed within context of, the 
complete resources classification system.  While the categorization criteria are proposed specifically for Reserves, in most cases, they can be equally applied to Contingent and 
Prospective Resources Conditional upon their satisfying the criteria for discovery and/or development. 
 
For Contingent Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1C/2C/3C respectively.  For Prospective Resources, the general terms low/best/high 
estimates still apply.  No specific terms are defined for incremental quantities within Contingent and Prospective Resources. 
 
Without new technological information, there should be no change in the distribution of technically recoverable volumes and their categorization boundaries when conditions are 
satisfied sufficiently to reclassify a project from Contingent Resources to Reserves.  All evaluations require application of a consistent set of forecast conditions, including assumed 
future costs and prices, for both classification of projects and categorization of estimated quantities recovered by each project (see Commercial Evaluations, section, 3.1). 
 
Based on additional data and updated interpretations that indicate increased certainty, portions of Possible and Probable Reserves may be re-categorized as Probable and Proved 
Reserves. 
 
Uncertainty in resources estimates is best communicated by reporting a range of potential results.  However, if it is required to report a single representative result, the “best estimate” 
is considered the most realistic assessment of recoverable quantities.  It is generally considered to represent the sum of provided and probable estimates (2P) when using the 
deterministic scenario or the probabilistic assessment methods.  It should be noted that under the deterministic incremental (risk-based) approach, discrete estimates are made for 
each category, and they should not be aggregated without due consideration of their associated risk (see “2001 Supplemental Guidelines”, Chapter 2.5).    
 

Table 1: Recoverable Resources Classes and Sub-Classes 
 
Class/ Sub-
class 

Definition Guidelines 

Reserves Reserves are those quantities of 
petroleum anticipated to be 
commercially recoverable by 
application of development projects to 
known accumulations from a given 
date forward under defined conditions. 

Reserves must satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, 
commercial, and remaining based on the development project(s) applied.  
Reserves are further subdivided in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their development and production status. 
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined 
to establish its commercial viability.  There must be reasonable expectation 
that all required internal and external approvals will be forthcoming, and 
there is evidence of firm intention to proceed with development within a 
reasonable time frame. 
 
A reasonable time frame for the initiation of development depends on the 
specific circumstances and varies according to the scope of the project.  
While 5 years is recommended as a benchmark, a longer time frame could 
be applied where, for example, development of economic projects are 
deferred at the option of the producer for, among other things, market 
related reasons, or to meet contractual or strategic objectives.  In all cases, 
the justification for classification as Reserves should be clearly documented. 
 
To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in the 
commercial producability of the reservoir as supported by actual production 
or formation tests. In certain cases, Reserves may be assigned on the basis 
of well logs and/or core analysis that indicate that the subject reservoir is 
hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the same area they are 
producing or have demonstrated the ability to produce on formation basis. 
 

On Production The development project is currently 
producing and selling petroleum to 
market. 

The key criterion is that the project is receiving income from sales, rather 
that the approved development project necessarily being complete.  This is 
the point at which the project “chance of commerciality” can be said to be 
100%. 
 
The project “decision gate” is the decision to initiate commercial production 
from the project. 

Approved for 
Development 

All the necessary approvals have been 
obtained, capital funds have been 
committed, and implementation of the 

At this point, it must be certain that the development project is going ahead. 
 The project must not be subject to any contingencies such as outstanding 
regulatory approvals or sales contracts.  Forecast capital expenditures should 
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development project is under way. be included in the reporting entity’s current or following years approved 
budget. 
 
The project “decision gate” is the decision to start investing capital in the 
construction of production facilities and/or drilling development wells. 

Justified for 
Development 

Implementation of the development 
project is justified on the basis of 
reasonable forecast commercial 
conditions at the time of reporting, and 
there are reasonable expectations that 
all necessary approvals/contracts will 
be obtained. 

In order to move to this level of project maturity, and hence have reserves 
associated with it, the development project must be commercially viable at 
the time of reporting, based on the reporting entity’s assumptions of future 
prices, costs, etc. (“forecast case”) and the specific circumstances of the 
project.  Evidence of a firm intention to proceed with the development 
within a reasonable time frame will be sufficient to demonstrate 
commerciality.  There should be a development plan in sufficient detail to 
support the assessment of commerciality and a reasonable expectation that 
any regulatory approvals or sales contracts required prior to project 
implementation will be forthcoming.  Other than such approvals/contracts, 
there should be no known contingencies that could preclude the 
development from proceeding within a reasonable timeframe (see Reserve 
class). 
The project “decision gate” is the decision by the reporting entity and its 
partners, if any, that the project has reached a level of technical and 
commercial maturity sufficient to justify proceeding with development at 
that point in time. 

Contingent 
Resources 

Those quantities of petroleum 
estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from known 
accumulations by application of 
development projects, but which are 
not currently considered to be 
commercially recoverable due to one 
or more contingencies. 

Contingent Resources may include, for example projects for which there are 
currently no viable markets, or where commercial recovery is dependent on 
technology under development, or where evaluation of the accumulation is 
insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent Resources are 
further categorized in accordance with the level of certainty associated with 
the estimates and may be sub-classified based on project maturity and/or 
characterized by their economic status. 

Development 
Pending 

A discovered accumulation where 
project activities are ongoing to justify 
commercial development in the 
foreseeable future. 

The project is seen to have reasonable potential for eventual commercial 
development, to the extent that further data acquisition (e.g. drilling, seismic 
data) and/or evaluations are currently ongoing with a view to confirming 
that the project is commercially viable and providing the basis for the 
selection of an appropriate development plan.  The critical contingencies 
have been identified and are reasonably expected to be resolved within a 
reasonable time frame.  Note that disappointing appraisal/evaluation results 
could lead to a re-classification of the project to “On Hold” of “Not Viable” 
status. 

Development 
Unclarified or 
on hold 

A discovered accumulation where 
project activities are on hold and/or 
where justification as a commercial 
development may be subject to 
significant delay. 

The project is seen to have potential for eventual commercial development, 
but further appraisal/evaluation activities are required to clarify the potential 
for eventual commercial development. Development may be subject to 
significant time delay.  Note that a change in circumstances, such that there 
is no longer a reasonable expectation that a critical contingency can be 
removed in the foreseeable future, for example, could lead to a 
reclassification of the project to “Not Viable” status. 
 
The project “decision gate” is the decision to either proceed with additional 
evaluation designed to clarify the potential for eventual commercial 
development or to temporarily suspend or delay further activities pending 
resolution of external contingencies. 

Development Not 
Viable 

A discovered accumulation for which 
there are no current plans to develop or 
to acquire additional data at the time 
due to limited production potential. 

The project is not seen to have potential for eventual commercial 
development at the time of reporting, but theoretically recoverable quantities 
are recorded so that the potential opportunity will be recognized in the event 
of a major change in technology or commercial conditions. 
 
The project “decision gate” is the decision not to undertake any further data 
acquisition or studies on the project for the foreseeable future. 

Prospective 
Resources 

Those quantities of petroleum which 
are estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from 
undiscovered accumulations. 

Potential accumulations are evaluated according to their chance of discovery 
and, assuming a discovery, the estimated quantities that would be 
recoverable under defined development projects.  It is recognized that the 
development programs will be significantly less detail and depend more 
heavily on analog developments in the earlier phrases of exploration. 

Prospect A project associated with the potential 
accumulation that is sufficiently well 
defined to represent a viable drilling 
target. 

Project activities are focused on assessing the chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recoverable quantities under a 
commercial development program. 

Lead  A project associated with a potential 
accumulation that is currently poorly 
defined and requires more data 

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to confirm whether or not the lead 
can be matured into a prospect.  Such evaluation includes the assessment of 



 
 Over 30 Years of Excellence  1984 - 2019 
 

 4520 California Ave., Suite 310 • Bakersfield, CA 93309 • Tel 661.635.0465  Fax 661.635.0468 
www.PetrotechResources.com 

acquisition and/or evaluation in order 
to be classified as a prospect. 

the chance of discovery and, assuming discovery, the range of potential 
recovery under feasible development scenarios. 

Play A project associated with a prospective 
trend of potential prospects, but which 
requires more data acquisition and/or 
evaluation in order to define specific 
leads or prospects. 

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to define leads or prospects for 
more detailed analysis of their chance of discovery and, assuming 
discovery, the range of potential recovery under hypothetical development 
scenarios. 

 
 
 
 
 
 

Table 2: Reserves Status Definitions and Guidelines 
 

Status Definition Guidelines 
Developed 
Reserves 

Developed Reserves are expected 
quantities to be recovered from 
existing wells and facilities 

Reserves are considered developed only after the necessary equipment has 
been installed, or when the costs to do so are relatively minor compared to 
the cost of a well.  Where required facilities become unavailable, it may be 
necessary to reclassify Developed Reserves as Undeveloped.  Developed 
Reserves may be further sub classified as Producing or Non-Producing. 

Developed 
Producing 
Reserves 

Developed Producing Reserves are 
expected to be recovered from 
completion intervals that are open and 
producing at the time estimate. 

Improved recovery reserves are considered producing only after the 
improved recovery project is in operation. 

Development 
Non-Producing 
Reserves 

Developed Non-Producing Reserves 
include shut-in and behind-pipe 
Reserves. 

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion interval 
which are open at the time of the estimate but which have not yet started 
producing, (2) wells which were shut-in for market conditions or pipeline 
connections, or (3) wells not capable of production for mechanical reasons.  
Behind-pipe Reserves are expected to be recovered from zones in existing 
wells which require additional completion work or future completion prior 
to start of production. 
 
In all cases, production can be initiated or restored with relatively low 
expenditure compared to the cost of drilling a well 

Undeveloped 
Reserves 

Undeveloped Reserves are quantities 
expected to be recovered through 
future investments. 

(1) from new wells on undrilled acreage in known accumulations, (2) from 
deepening existing wells to a different (but known) reservoir, (3) from infill 
wells that will increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure 
(e.g. when compared to the cost of drilling a new well) is required to (a) re-
complete an existing well or (b) install production or transportation facilities 
for primary or improved recovery projects. 

 
Table 3: Reserves Category Definitions and Guidelines 

 
Category Definition Guidelines 

Proved Resources Proved Reserves are those quantities of 
petroleum, which by analysis of 
geosciences and engineering data, can 
be estimated with reasonable certainly 
to be commercially recoverable, from a 
given date forward, from known 
reservoirs and under defined economic 
conditions, operating methods, and 
government regulations. 

If deterministic methods are used, the term reasonable certainly is intended 
to express a high degree of confidence that the quantities will be recovered. 
 If probabilistic methods are used, there should be at least a 90% probability 
that the quantities actually recovered will equal or exceed the estimate. 
 
The area of the reservoir considered as proved includes (1) the area defined 
be drilling and defined by fluid contacts, if any, and (2) adjacent un-drilled 
portions of the reservoir that can reasonably be judged as continuous with it 
and commercially productive on the basis of available geosciences and 
engineering data. 
 
In the absence of data on fluid contacts, Proved quantities in a reservoir are 
limited by the lowest known hydrocarbon (LKH) as seen in a well 
penetration unless otherwise indicated by definitive geosciences, 
engineering, or performance data.  Such definitive information may include 
pressure gradient analysis and seismic indicators.  Seismic data alone may 
not be sufficient to define fluid contacts for Proved reserves (see “2001 
Supplemental,” Chapter 8). 
 
Reserves in undeveloped locations may be classified as proved that: 
 

• The locations are in un-drilled areas of the reservoir that can be 
judged with reasonable certainty to be commercially productive. 

• Interpretations of available geosciences and engineering data 
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indicate with reasonable certainty that the objective formation is 
latterly continuous with drilled proved locations. 

 
For Proved Resources, the recovery efficiency applied to these reservoirs 
should be defined based on a range of possibilities supported by analogs and 
sound engineering judgment considering the characteristics of the Proved 
area and the applied development program.  

Category Definition Guidelines 
Probable 
Reserves 

Probable Reserves are those additional 
Reserves which analysis of 
geosciences and engineering data 
indicate are less likely to be recovered 
that Proved Reserves but more certain 
to be recovered that Possible Reserves.  

It is equally likely that actual remaining quantities recovered will be greater 
than or less than the sum of the estimated Proved plus Probable Reserves 
(2P).  In this context, when probabilistic methods are used, there should be 
at least 50% probability that the actual quantities recovered will equal or 
exceed the 2P estimates. 
 
Probable Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Proved where data control or interpretations of available data are less 
certain.  The interpreted reservoir continuity may not meet the reasonable 
certainty criteria.   
 
Probable estimates also include incremental recoveries associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Proved.  

Possible Reserves Possible Reserves are those additional 
reserves which analysis of geosciences 
and engineering data indicate are less 
likely to be recoverable than Probable 
Reserves. 

The total quantities ultimately recovered from the project have a low 
probability to exceed the sum of Proved plus Probable plus (3P), which is 
equivalent to the high estimate scenario.  When probabilistic methods are 
used, there should be at least a 10% probability that the actual quantities 
recovered will equal or exceed the 3P estimate. 
 
Possible Reserves may be assigned to area of a reservoir adjacent to 
Probable where data control and interpretations of available data 
progressively less certain.  Frequently, this may be in areas where 
geosciences and engineering data are unable to clearly define the area and 
vertical reservoir limits of commercial production from the reservoir by a 
defined project. 
 
Possible estimates also include incremental quantities associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Probable. 

Probable and 
Possible Reserves 

(See above for separate criteria for 
Probable Reserves and Possible 
Reserves) 

The 2P and 3P estimates may be based on reasonable alternative technical 
and commercial interpretations within the reservoir and/or subject project 
that are clearly documented, including comparisons to results in successful 
similar projects. 
 
In conventional accumulations, Probable and/or Possible Reserves may be 
assigned where geosciences and engineering data identify directly adjacent 
portions of a reservoir within the same accumulation that may be separated 
from Proved areas by minor faulting or other geological discontinuities and 
have not been penetrated by a well bore but are interpreted to be in 
communication with the known (Proved) reservoir.  Probable or Possible 
Reserves may be assigned to areas that are structurally higher than the 
Proved area.  Possible (and in some cases, Probable) Reserves may be 
assigned to areas that are structurally lower that the adjacent Proved or 2P 
area. 
 
Caution should be exercised in assigning Reserves to adjacent reservoirs 
isolated by major, potentially sealing, faults until this reservoir is penetrated 
and evaluated as commercially productive.  Justification for assigning 
Reserves in such cases should be clearly documented.  Reserves should not 
be assigned to areas that are clearly separated from a known accumulation 
by non-productive reservoir (i.e. absence of reservoir, structurally low 
reservoir, or negative test results): such areas may contain Prospective 
Resources. 
 
In conventional accumulations, where drilling has defined a highest known 
oil (HKO) evaluation and there exists the potential for an associated gas 
cap, Proved oil Reserves should only be assigned in the structurally higher 
portions of the reservoir if there is reasonable certainty that such portions 
are initially above bubble point pressure based on documented engineering 
analysis.  Reservoir portions that do not meet this certainty may be assigned 
as Probable and Possible oil and/or gas based on reservoir fluid properties 
and pressure gradient interpretations.  
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Table 1

Net Net Net Future Net Cash
Capital Abandonment Operating Flow Before Taxes

Period Oil Gas Oil Gas Total Royalties Costs Costs Expenses Discounted at 0%
Ending Mbbl MMcf (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)
2020 289.1 87.8 4,362.6 35.2 4,397.7 992.0 3,926.9 0.0 223.8 -745.0
2021 440.7 132.2 6,213.1 52.9 6,266.0 1,413.5 3,417.6 0.0 385.8 1,049.1
2022 525.8 157.9 7,173.6 63.2 7,236.8 1,632.5 3,456.2 0.0 494.6 1,653.5
2023 345.9 104.1 4,671.1 41.7 4,712.8 1,063.1 95.2 0.0 348.4 3,206.1
2024 154.1 46.5 2,092.9 18.6 2,111.5 476.3 0.0 47.9 162.8 1,424.6
2025 17.0 5.1 233.0 2.1 235.0 53.0 0.0 47.9 20.1 114.0
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 1,772.5 533.6 24,746.1 213.7 24,959.8 5,630.4 10,895.9 95.7 1,635.5 6,702.3
Remainder 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 1,772.5 533.6 24,746.1 213.7 24,959.8 5,630.4 10,895.9 95.7 1,635.5 6,702.3
Ult 2,052.2    615.7      

Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)
2020 28.2 102.2 -875.5 -854.1 -833.3 -813.7 -795.0
2021 42.9 145.3 860.8 799.2 742.4 691.1 644.6
2022 51.4 168.3 1,433.8 1,266.9 1,120.3 994.4 885.4
2023 33.9 110.0 3,062.2 2,575.0 2,167.7 1,834.4 1,559.4
2024 15.2 49.5 1,359.9 1,088.3 872.2 703.7 571.1
2025 1.7 5.5 106.9 81.4 62.1 47.8 37.0
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 173.3 580.8 5,948.1 4,956.8     4,131.3 3,457.7     2,902.5     
Remainder 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 173.3 580.8 5,948.1 4,956.8     4,131.3 3,457.7     2,902.5     

All estimates and exhibits herein are part of this PRC report and are subject to its parameters and conditions.

Gross Production Working Interest Revenue

Future Net Cash Flow Before Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES
GRAPEVINE PROJECT, KERN COUNTY, CALIFORNIA

MODIIN ENERGY LIMITED PARTNERSHIP
AS OF DECEMBER 31, 2019
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Table 2

Net Net Net Future Net Cash
Capital Abandonment Operating Flow Before Taxes

Period Oil Gas Oil Gas Total Royalties Costs Costs Expenses Discounted at 0%
Ending Mbbl MMcf (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)
2020 364.8 109.8 5,505.1 44.0 5,549.1 1,251.8 4,302.3 0.0 319.7 -324.8
2021 577.4 171.6 8,140.7 68.7 8,209.4 1,851.9 4,654.6 0.0 556.7 1,146.2
2022 742.2 220.6 10,126.1 88.3 10,214.4 2,304.2 4,675.0 0.0 794.3 2,441.0
2023 720.2 214.1 9,725.7 85.7 9,811.4 2,213.3 0.0 0.0 873.5 6,724.6
2024 603.1 179.3 8,193.4 71.8 8,265.2 1,864.5 0.0 0.0 869.6 5,531.1
2025 517.0 153.7 7,099.7 61.6 7,161.2 1,615.4 0.0 0.0 869.6 4,676.2
2026 453.8 134.9 6,293.5 54.0 6,347.5 1,431.9 0.0 0.0 869.6 4,046.1
2027 404.5 120.3 5,660.0 48.2 5,708.1 1,287.6 0.0 0.0 869.6 3,550.9
2028 366.1 108.8 5,122.2 43.6 5,165.8 1,165.3 0.0 0.0 869.6 3,130.9
2029 332.7 98.9 4,654.9 39.6 4,694.5 1,059.0 0.0 0.0 869.6 2,765.9
2030 304.7 90.6 4,263.7 36.3 4,300.0 970.0 0.0 0.0 869.6 2,460.4
2031 280.1 83.3 3,918.6 33.3 3,951.9 891.5 0.0 0.0 869.6 2,190.9
2032 258.2 76.7 3,612.4 30.7 3,643.1 821.8 0.0 0.0 869.6 1,951.7
2033 236.9 70.4 3,314.1 28.2 3,342.3 754.0 0.0 0.0 869.6 1,718.8
2034 217.9 64.8 3,049.2 25.9 3,075.1 693.7 0.0 0.0 869.6 1,511.9

Subtotal 6,379.7 1,897.6 88,679.3 759.9 89,439.2 20,175.6 13,632.0 0.0 12,109.6 43,522.0
Remainder 1,223.9 363.9 17,125.2 145.7 17,271.0 3,896.0 0.0 403.9 6,685.6 6,285.4
Total 7,603.6 2,261.6 105,804.5 905.7 106,710.2 24,071.6 13,632.0 403.9 18,795.3 49,807.4
Ult 7,909.8 2,372.9

Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)
2020 35.6 128.9 -489.3 -477.6 -466.5 -456.1 -446.3
2021 56.2 190.4 899.6 836.2 779.4 728.4 682.5
2022 72.5 237.6 2,130.9 1,886.7 1,677.8 1,499.0 1,344.7
2023 70.4 228.5 6,425.7 5,419.1 4,598.3 3,927.1 3,373.2
2024 59.0 192.4 5,279.7 4,241.1 3,433.7 2,803.3 2,305.5
2025 50.6 166.7 4,458.9 3,411.6 2,635.5 2,056.8 1,619.6
2026 44.4 147.8 3,853.9 2,808.6 2,070.2 1,544.4 1,164.5
2027 39.6 132.9 3,378.5 2,345.1 1,649.4 1,176.2 849.1
2028 35.8 120.3 2,974.9 1,966.9 1,319.9 899.8 622.0
2029 32.5 109.3 2,624.1 1,652.5 1,058.1 689.5 456.4
2030 29.8 100.1 2,330.6 1,397.9 854.1 532.0 337.1
2031 27.4 92.0 2,071.5 1,183.5 689.9 410.8 249.3
2032 25.2 84.8 1,841.7 1,002.2 557.4 317.3 184.4
2033 23.2 77.8 1,617.8 838.5 445.0 242.2 134.7
2034 21.3 71.6 1,419.0 700.5 354.7 184.5 98.3

Subtotal 623.5 2,081.0 40,817.6 29,212.9 21,657.1 16,555.3 12,975.0
Remainder 119.7 402.2 5,763.5 2,419.3 1,062.1 487.6 233.0
Total 743.2 2,483.2 46,581.1 31,632.2 22,719.2 17,042.9 13,208.0

All estimates and exhibits herein are part of this PRC report and are subject to its parameters and conditions.

Gross Production Working Interest Revenue

Future Net Cash Flow Before Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES

GRAPEVINE PROJECT, KERN COUNTY, CALIFORNIA
MODIIN ENERGY LIMITED PARTNERSHIP

AS OF DECEMBER 31, 2019
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Table 3

Net Net Net Future Net Cash
Capital Abandonment Operating Flow Before Taxes

Period Oil Gas Oil Gas Total Royalties Costs Costs Expenses Discounted at 0%
Ending Mbbl MMcf (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)
2020 493.0 147.6 7,440.3 59.1 7,499.4 1,691.7 3,979.4 0.0 223.8 1,604.5
2021 873.4 261.8 12,313.2 104.9 12,418.0 2,801.2 4,437.9 0.0 389.7 4,789.2
2022 1,205.2 361.6 16,441.9 144.8 16,586.7 3,741.6 4,457.3 0.0 556.0 7,831.8
2023 1,300.6 391.0 17,563.9 156.6 17,720.5 3,997.4 0.0 0.0 611.5 13,111.6
2024 1,227.1 368.8 16,669.8 147.7 16,817.6 3,793.7 0.0 0.0 608.7 12,415.2
2025 1,155.5 347.2 15,866.2 139.0 16,005.3 3,610.5 0.0 0.0 608.7 11,786.1
2026 1,094.5 328.8 15,179.4 131.7 15,311.0 3,453.9 0.0 0.0 608.7 11,248.5
2027 1,039.7 312.3 14,547.4 125.1 14,672.5 3,309.8 0.0 0.0 608.7 10,754.0
2028 992.8 298.2 13,890.8 119.4 14,010.2 3,160.4 0.0 0.0 608.7 10,241.1
2029 945.0 283.7 13,221.6 113.6 13,335.2 3,008.2 0.0 0.0 608.7 9,718.4
2030 903.8 271.4 12,646.3 108.7 12,754.9 2,877.2 0.0 0.0 608.7 9,269.0
2031 866.1 260.0 12,119.0 104.1 12,223.1 2,757.3 0.0 0.0 608.7 8,857.1
2032 833.7 250.2 11,665.3 100.2 11,765.5 2,654.0 0.0 0.0 608.7 8,502.7
2033 799.4 239.9 11,185.2 96.1 11,281.3 2,544.8 0.0 0.0 608.7 8,127.8
2034 769.8 231.0 10,770.9 92.5 10,863.5 2,450.6 0.0 0.0 608.7 7,804.2

Subtotal 14,499.6 4,353.6 201,521.1 1,743.5 203,264.6 45,852.3 12,874.6 0.0 8,476.7 136,061.0
Remainder 15,803.8 4,738.1 221,123.7 1,897.4 223,021.1 50,309.0 0.0 343.4 18,894.3 153,474.5
Total 30,303.4 9,091.7 422,644.8 3,640.9 426,285.8 96,161.3 12,874.6 343.4 27,371.0 289,535.5
Ult 30,583.1 9,174.9

Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period Taxes Taxes at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)
2020 48.1 168.9 1,387.4 1,354.0 1,322.9 1,293.8 1,266.6
2021 85.1 298.7 4,405.4 4,094.5 3,818.5 3,572.2 3,351.3
2022 117.7 413.2 7,300.9 6,462.5 5,753.0 5,147.9 4,628.3
2023 127.2 446.4 12,538.1 10,569.8 8,981.6 7,687.5 6,623.6
2024 120.0 421.2 11,874.0 9,533.4 7,732.7 6,330.8 5,227.4
2025 113.0 396.6 11,276.5 8,622.5 6,676.0 5,228.0 4,136.9
2026 107.0 375.6 10,765.8 7,840.0 5,794.2 4,340.2 3,291.3
2027 101.7 356.8 10,295.5 7,140.5 5,037.3 3,609.2 2,622.9
2028 97.1 340.7 9,803.3 6,475.3 4,360.5 2,988.4 2,081.3
2029 92.4 324.3 9,301.7 5,851.4 3,761.2 2,465.6 1,645.7
2030 88.4 310.2 8,870.4 5,314.4 3,260.8 2,044.6 1,307.8
2031 84.7 297.3 8,475.2 4,835.8 2,832.3 1,698.7 1,041.3
2032 81.5 286.1 8,135.1 4,420.7 2,471.5 1,417.9 832.9
2033 78.2 274.3 7,775.3 4,024.0 2,147.4 1,178.4 663.4
2034 75.3 264.2 7,464.7 3,679.3 1,874.2 983.8 530.7

Subtotal 1,417.3 4,974.5 129,669.2 90,218.3 65,824.1 49,987.2 39,251.3
Remainder 1,545.2 5,423.7 146,505.6 48,180.4 18,525.6 8,787.8 4,917.4
Total 2,962.5 10,398.3 276,174.8 138,398.7 84,349.7 58,775.0 44,168.7

All estimates and exhibits herein are part of this PRC report and are subject to its parameters and conditions.

Gross Production Working Interest Revenue

Future Net Cash Flow Before Income Taxes

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
HIGH ESTIMATE (3C) CONTINGENT RESOURCES
GRAPEVINE PROJECT, KERN COUNTY, CALIFORNIA

MODIIN ENERGY LIMITED PARTNERSHIP
AS OF DECEMBER 31, 2019
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 niCassiבשטח פרויקט   Cassiniבפרוספקט שאבים מהערכת אישור בקשר עם דוח 
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   lerShide בשטח פרויקט Shideler בפרוספקטמשאבים  הערכתר בקשר עם דוח אישו
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 שותפות מוגבלת –אנרגיה  מודיעין
 

 9201, מברצד ב 13שהסתיימה ביום שנתי לשנה דוח 
 

 
  
  

 
 שותפות מוגבלת –מודיעין אנרגיה  שם:

 550012405 מס' ברשם החברות:

 67023, מגדל משולש, תל אביב 3מרכז עזריאלי  כתובת:

 2683611-730 טלפון: 

 2683615-073 פקסימיליה: 

 2019,  רדצמב 13 :דוח על המצב הכספיתאריך ה

 2020, מרסב 32 תאריך הדוח: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
וחלות עליה כל ההקלות הנכללות  )להלן: "התקנות"( 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד לשותפות.בתקנות, ככל שהן 
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 שותפות מוגבלת-מודיעין אנרגיה 
 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות

 2019 דצמברב 31יימה ביום תשהס לשנה
 

"(, מתכבד להגיש השותף הכללי( בע"מ )להלן: "1992אנרגיה ניהול )-דירקטוריון השותף הכללי, מודיעין
או  "השותפות)להלן: " מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיהאת דוח הדירקטוריון על 

 ולשנה"( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 2019 ברדצמב 31( ליום "השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים תקופת הדוחבאותו תאריך )להלן: " השהסתיימ

 . 1970-ומידיים(, התש"ל
 
 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: "

 .1992טמבר בפעילותה העסקית בחודש ספ

 

ידי השותף הכללי. ניירות הערך של השותפות המוגבלת רשומים -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.
 

לפעול גם בחו"ל, במסגרת אסטרטגיה לאיתור נכסי נפט וגז  2016השותפות החלה בשנת  .1.4
 בסיכון נמוך, אשר אינם בליבת הפעילות של חברות האנרגיה הגדולות. 

שותפות  2016לצורך הפעילות במסגרת הפרויקטים הנ"ל הקימה השותפות בחודש יולי 
בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברה  את הפעילות מרכזתישראלית חדשה בבעלות מלאה אשר 

  בת בבעלות מלאה של השותפות החדשה.
 

ההוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם ההשקעה בנכסי נפט בחו"ל לא תוכרנה  .1.5
כהוצאה שוטפת בישראל. לפיכך מחזיק זכאי )מי שהחזיק ביחידה בתום שנת המס( לא יוכל 

ת שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם נכסי לנכות כהוצאה שוטפת את חלקו היחסי בהוצאו
ולאישורים שקיבלה השותפות בעבר מרשות המיסים בקשר  לתקנות בהתאם הנפט בחו"ל.

, ההכנסות וההוצאות של השותפות )ראה סעיף ד' להלן( להנפקות ניירות ערך של השותפות
אינן  קנותאולם, הת. מיוחסות כל שנה לבעלי היחידות שהחזיקו ביחידות בתום שנת המס

חלות במידה שבשנה מסוימת עיקר השקעותיה והוצאותיה של השותפות אינן "הוצאות חיפוש, 
ובמקרה כזה יחולו הוראות צו מס הכנסה )סוגי כהגדרתן בתקנות  פיתוח והפקה" בישראל

, שלפיו שותפות שהתקנות אינן חלות עליה 2017 -שותפויות שיש לראותן כחברה( התשע"ז
 כדיבידנד. וע"מ ורווחים שהיא תחלק ימוסתמוסה כחברה ב

 
בשטח בחיפושי, הפקה ופיתוח של נכסי גז ונפט בקליפורניה בארה"ב ) השותפות עוסקת .1.6

(. כמו כן לשותפות אחזקה Mountainview ,Grapevine ,,Cassini Shidelerהפרויקטים 
 :ולהלן לדוחות הכספיים 7באור לפרטים נוספים ראה בשטח חזקת "שמשון" בישראל. 
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 Grapevineפרויקט 
 

 מהזכויות בפרויקט. 22.3% -השותפות מחזיקה ב
 

הקידוחים  שלושתבאשר הוכרז כתגלית מסחרית.  קידוחים בפרויקט שלושה עד כה בוצעו
 .נפטמתבצעת הפקה סדירה של 

 
  חביות נפט. אלפי 336-כ בפרויקטהופקו  2020 פברואר עד סוףו מתחילת ההפקה

 
הממוצע  רווחוה לחבית$  65.9-כעל  עמד הממוצע בפרויקטחבית מחיר התקופת הדוח  במהלך

  .לחבית$  29.4-כועלויות הפקה היה  גיםונטו לאחר הפחתת תמל
 

  .דולר אלפי 1,094-כעמד על סך של  2019 בשנת "כ רווח מהפקה לפרויקטסה
 

השותפות דוח הערכת משאבים  קיבלה 2019סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 
הנפט  משאבי(, Best Estimateלפרויקט בו נקבע כי על פי האומדן הטוב ביותר )חדש מותנים 

. כמו כן הוערך השווי המהוון של חלקה נפטשווה ערך מיליון חביות  8.3-בכ כיםמוערבפרויקט 
 מיליון דולר. 16.3-בתזרים מהפרויקט נטו לאחר מיסים עומד על כ השותפותשל 

 
 31.12.2019בהקשר זה השותפות מעוניינת להדגיש כי דוח המשאבים המעודכן נערך נכון ליום 

הגלובלי שנגרם ונערך על בסיס מחירי נפט וגז אשר היו ידועים במועד זה. התרחבות המשבר 
( וכן המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית COVID-19בעקבות התפרצות נגיף הקורונה )

הביאו לירידה משמעותית במחירי הנפט והגז בחודשים  בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות,
. יצוין כי המחיר הממוצע של חבית נפט המופקת ונמכרת מהפרויקט 2020הראשונים של שנת 

מחיר חבית  החתימה על הדוחות הכספייםדולר ונכון למועד  66-על סך של כ 2019עמד בשנת 
 דולר. 29-כאמור עומד על סך של כ

 
 wievMountainפרויקט 

 
 .מהזכויות בפרויקט 26%-כבהשותפות מחזיקה 

 
 3-קידוחים ל, עד כה, בוצעו ובו מאופיין בריבוי פרוספקטים Mountainview פרויקט

 . שונים פרוספקטים
 

נמצא, הופק ונמכר נפט. הקידוח ננטש זמנית  Sunset Boulevardלפרוספקט  הראשון בקידוח
צפויה להתחיל  2020בחודש אפריל רווחי אך שלא הצדיק התקנת מתקני קבע. עקב קצב הפקה 
ועם השלמתה תחודש ההפקה  ני הקבע של פרוספקט טרינידדלמתקהקידוח פעולה של חיבור 

  מהבאר. 
  

בקידוח לא נמצא נפט והבאר . Cayenneהפרוספקט השני בו בוצע קידוח היה פרוספקט 
 ננטשה.

 
 – (Trinidad 7)בשטח הפרויקט בוצע קידוח לפרוספקט שלישי  2018שנת ברבעון השני של 

הוכרז כתגלית מסחרית. נכון למועד דוח זה נמשכת הפקה  Stenderup 56X-28הקידוח 
-כ מהבאר הופקו 2020ר פברואעד סוף מתחילת ההפקה וסדירה ומכירה של נפט מהקידוח. 

  .חביות לפיא 285
 

הממוצע  הרווח$ לחבית ו 64.4-מחיר החבית הממוצע בפרויקט עמד על כתקופת הדוח  במהלך
 . $ לחבית 37-כנטו לאחר הפחתת תמלוגים ועלויות הפקה היה 

 
 .דולר אלפי 1,538-כעמד על סך של  2019 בשנת "כ רווח מהפקה לפרויקטסה
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בפרויקט, בחודש Stenderup 66X-28 החל קידוח  2019הרבעון הרביעי של שנת  במהלך
עד למועד הדוח  .מבחני ההפקה נמשכיםהחלו מבחני ההפקה נכון למועד דוח זה  2019דצמבר 

בבאר על מנת להעלות את קצב  טיפול בקרוב יבוצע חביות נפט. 2,500-כהופקו ונמכרו מהבאר 
יש לציין כי הקצב  .חביות ביום )נפט ושווה ערך( 60 -ל 40ההפקה. עד כה נע קצב ההפקה בין 

הנ"ל אינו קצב מייצג ומצוין לעדכון בלבד עקב משך הזמן הארוך שנמשכים מבחני ההפקה 
 מאז תחילתם. 

 
 .פרויקטב םשותפיהנבחנים ע"י בשטח הפרויקט קיימים פרוספקטים נוספים אשר 

 
 Cassiniפרויקט 

 
 מהזכויות בפרויקט. 36%-כהשותפות מחזיקה ב

 
קידוח ראשון בשטח הפרויקט, הקידוח הגיע לעומקו הסופי ונמצאו סימני פטרוליום  בוצע

 משמעותיים שבעקבותיהם הוחלט על ביצוע מבחני הפקה בקידוח. 
 והבאר עברה להפקה מסחרית. ,השותפות כי הסתיימו מבחני ההפקההודיעה  22.9.2019ביום 

 שותפי הפרויקט שוקלים את המשך פיתוח השדה.
 

ליון רגל ימ 46.1-כו חביות נפט 4,200-כ בפרויקטהופקו  2019 לשנת החציון השני במהלך
הופסקה ההפקה מהבאר  2019 במהלך חודש נובמבר .רגל מעוקב( 1000 -)יחידת גז כ גזמעוקב 

 טיפול לתיקון התקלה. ה החלעקב תקלה טכנית. בימים אלו 
 

הממוצע  והרווח לחבית$  67-כעל  עמד בפרויקטמחיר החבית הממוצע  החציון השני במהלך
מחיר יחידת גז ממוצעת  .לחבית$  35-כועלויות הפקה היה  וגיםנטו לאחר הפחתת תמל

-כ$ והרווח הממוצע נטו לאחר הפחתת תמלוגים ועליות הפקה היה  2.6-כבפרויקט עמדה על 
 $ ליחידת גז. 1.4

 
 .דולר אלפי 91-כעמד על סך של  2019לשנת  בחציון השני "כ רווח מהפקה לפרויקטסה

 
 מעודכן לפרויקט. ומנובאים פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים 4במהלך רבעון 

 
 Concordפרויקט 

 
אקספלורציה ראשון בשטח הפרויקט במהלך הרבעון האחרון של שנת ביצעה קידוח השותפות 

 .נטשהבקידוח לא נמצא נפט והבאר נ. 2019ותחילת  2018
 

 Shidelerפרויקט 
 

 מהזכויות בפרויקט. 37.5%-השותפות מחזיקה ב
במהלך חודש דצמבר החלו  .20.11.2019החל ביום קידוח אקספלורציה ראשון בשטח הפרויקט 

כדי להגביר את  19.2.2020בבאר הותקנה משאבה שהתחילה לפעול בתאריך , מבחני ההפקה
 קצב ההפקה.  

 נכון למועד הדוח מבחני ההפקה נמשכים.
 10 -קצב ההפקה הנוכחי עומד על כ חביות נפט. 100 -עד למועד הדוח הופקו ונמכרו מהבאר כ

צג ומצוין לעדכון בלבד עקב יש לציין כי הקצב הנ"ל אינו קצב מיי .חביות ביום )נפט ושווה ערך(
 משך הזמן הארוך שנמשכים מבחני ההפקה מאז תחילתם. 

  
 בים הצפוני בשטח אנגליה פרויקט

 
זכויות בפרויקט לחיפושי מ 20%לרכישת אופציה התקשרה השותפות בהסכם , 8.8.2019ביום 

 245-רישיונות בשטח כולל של כ 4נפט וגז בים הצפוני בשטחה של אנגליה, הפרויקט כולל 
הגישה השותפות בקשה לקבלת רישיון ימי בשטח הסמוך לרישיונות  13.11.2019קמ''ר. ביום 

 ליה.ד עם חלק מבעלות הזכויות ברישיונות באנגחבאנגליה, המהווה חלק מאותו פרויקט, י
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 בים הצפוני בשטח דנמרק פרויקט
 

מזכויות ההשתתפות  15%-10%התקשרה השותפות בהסכם אופציה לרכישת  24.7.2019 ביום
 .דנמרק בשטח הצפוני בים הנמצא''ר קמ 427-ברישיון ימי בשטח של כ

 
 חזקת "שמשון"

 
 במסגרתןשותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם, 

 בקשה הוגשהפרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר לגביהם  אותרו
במהלך חודש שינוי גבולות החזקה לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה )"הממונה"(. ל

, הודיע הממונה כי המועצה מייעצת לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר 2020 פברואר
לחוק  49האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף 

 .דיןכפופה להוראות כל  ההמלצה כי מצייןהממונה . 1952-''ב בהתשיהנפט, 
 לחיפושיציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש להוסיף לחזקה,  כן

התקבל אישור השר לשינוי הגבולות  18.3.2020ביום . הנפט לחוק 5 לסעיף בהתאם, נפט
 .כאמור

 
ובאים )פרוספקטיביים( בפרוספקט פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנ 23.3.2020ביום 

 דקר שבשטח החזקה.
 

מהווים כמפורט לעיל מובהר כי הצפי בדבר פעולות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות 
מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי 

ת שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון בתאריך הדוח, וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונו
לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו )לרבות כחלק 
מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים שיבוצעו( וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון  

וכדומה.  עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים 
לפיכך, הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים 

 .המוערכים או המשוערים
 

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  
  כספי ואי וודאות.

 
ועד למועד פרסום דוח  2019 שנת מהלךב הכללית שהתקיימ האסיפב שנתקבלו החלטותלגבי  .1.7

 לדוחות הכספיים. 13זה ראה ביאור 
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 הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי השותפות .2
 

 
 

כי התנודתיות בהכנסה הרבעונית תלויה, בין השאר, בקצב ההפקה היומי בכל באר שהינו יש לציין 
הרגישות לתנודתיות תפחת תנודתי בהגדרה. ככל שיתקדם פיתוח השדות וכמות הבארות תגדל, 

 של באר בודדת. בקצב ההפקה 
 

 כספי  מצב .2.1
 

   יתרה ליום 

 31 
 בדצמבר

2019 

31 
 בדצמבר

2018 

% הגידול 
 )קיטון(

 הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו בהן

   אלפי דולר ארה''ב 
 נכסים 

הקיטון ביתרת הנכסים השוטפים נובע בעיקר מקיטון  (69%) 7,827 2,452 נכסים שוטפים
ביתרת המזומנים והפיקדונות בעקבות השקעה 

 בקידוחים חדשים
 בעיקר נובע שוטפים הלא הנכסים ביתרת הגידול 67% 7,994 13,341 נכסים לא שוטפים

ים ומתקנים קידוח בגין והערכה חיפוש נכסי מהיוון
 קבועים

 התחייבויות

ההתחייבויות השוטפות נובע בעיקר  ביתרת ןהקיטו (65%) 1,251 439 התחייבויות שוטפות
 ויתרות בזכאיםוקיטון  בהתחייבויות לספקים מקיטון

 זכות
  60% 5 8 שוטפותלא  התחייבויות

  5% 14,565 15,346 הון עצמי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1,824

$1,347 $1,349
$1,332 $1,346
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 העסקית הפעילות תוצאות .2.2

 

 מימון ומקורות נזילות .2.3
 

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

  

 2019 
 

2018 
 

% הגידול  2017
 )קיטון(

הסבר ליתרות ולשינויים 
 מהותיים שחלו בהן

   אלפי דולר ארה''ב 
תזרים מזומנים 

 )לפעילות( פעילותמ
 שוטפת

451 
 

(2,898 ) 
 

 המזומנים בתזרים הגידול 743% ( 1,469)
 נובע שוטפת פעילותשנבע מ

בעקבות מעבר  בעיקר
 השותפות לרווח. 

 תזרים מזומנים
 (פעילות)ל מפעילות
 השקעה

(4,210 ) 
 

(5,426 ) 
 

המזומנים  בתזרים הקיטון (22%) 1,521
לפעילות השקעה נובע בעיקר 

 היוון נכסי נפט.ב מקיטון
תזרים מזומנים 

 פעילות מימוןמ
- 

 
(9,939 ) 

 
 בוצע לא הדוח תקופת במהלך - 959

 הון גיוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לשנה  
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  

 2019 
 

2018 
 

% הגידול  2017
 )קיטון(

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו 
 בהן

   אלפי דולר ארה''ב 
הכנסות ממכירת 

 וגז נפט
5,374 

 
3,651 

 
 בארותמ מהפקה נובע בהכנסות הגידול 47% 91

 חדשות
תמלוגים לשותף 

 הכללי
(266 ) 

 
(181 ) 

 
 נובע העל תמלוגי בהוצאות הגידול 46% ( 4)

 בהכנסות מגידול
תמלוגים לצדדים 

 שלישיים
(1,151 ) 

 
(799 ) 

 
 נובע העל תמלוגי בהוצאות הגידול 44% ( 20)

 בהכנסות מגידול
 בניכוי הכנסות

 תמלוגים
3,957 

 
2,671 

 
67 48%  

 ( 1,247) עלות הפקת הנפט
 

(983 ) 
 

הגידול בעלויות ההפקה נובע מהצטרפות  27% ( 238)
 של שתי בארות נוספות להפקה

הוצאות פחת, 
 אזילה והפחתות

(208 ) 
 

(138 ) 
 

(10 ) 51%  

)הפסד(  רווח
 מהפקה

2,502 1,550 (181) 61%  

הוצאות חיפושי 
 נפט וגז

(824 ) 
 

(2,853 ) 
 

 נובע וגז נפט חיפושי בהוצאות הקיטון (71%) ( 43)
נרשמו הוצאות  2018בעיקר מפני שבשנת 

בגין קידוחים יבשים בסכום גבוה יותר 
  2019משנת 

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

(1,560 ) 
 

(1,511 ) 
 

(1,124 ) 3%  

  - 476 - 458 הכנסות אחרות

( הפסד) רווח
 תפעולי

576 
 

(2,814 ) 
 

(872 ) 588%  

 ( 11) הוצאות מימון
 

(61 ) 
 

(667 ) (82%)  

 36 119 הכנסות מימון
 

270 231%  

 רווח )הפסד( סה''כ
 כולל

684 
 

(2,839 ) 
 

(1,269 ) -  
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 הנפט יגילוי בדבר נתוני הפקה שהופקו בנכס .3
 

Grapevine 
 

   

 2018שנת  2019שנת   

 

 2017שנת 
 

 הערות

הפקת 
פטרוליום 
 מסוג נפט

סך הכל תפוקה בתקופה 
-עבור ה –]באלפי חביות[ 

100% 

176.1 138.8 
 

8.5 
 

 

 
תפוקה בתקופה  סך הכל

המשויך  -]באלפי חביות[ 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 של התאגיד המדווח

39.9 31.6 
 

1.4 
 

 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה  
המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של התאגיד 
המדווח )בדולר ארה"ב 

 דולר ארה"ב(/bblלחבית( )

65.9/bbl 

 

70.5/bbl 

 

58.8/bbl 

 

 

 ******** ******** 
 

******** 
 

******* 
 

********* 

תמלוגים )כל תשלום הנגזר  
מתפוקת הנכס המפיק 
לרבות מההכנסה ברוטו 
הנובעת מנכס הנפט( 
ממוצעים ששולמו ליחידת 
תפוקה )המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

18.1/bbl  

 

19.2/bbl  

 

15.5/bbl  

 

 

עלויות הפקה ממוצעות  
ליחידת תפוקה )המשויכות 
למחזיקי הזכויות ההוניות 
של התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

18.4/bbl 

 

23.4/bbl 

 

- 

 

 

תקבולים נטו ממוצעים  
ליחידת תפוקה )המשויכים 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

המדווח( )בדולר של התאגיד 
דולר /bblארה"ב לחבית( )

 ארה"ב(

29.4/bbl 

 

27.9/bbl 

 

- 

 

 

 **********     
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Mountainview 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 הערות   2018שנת  2019שנת   

הפקת 
פטרוליום 
 מסוג נפט

תפוקה בתקופה  סך הכל
-עבור ה –]באלפי חביות[ 

100% 

ההפקה מבאר   87.6 164.7

Stenderup 56X-28 

החלה במהלך חודש 

 2018אוגוסט 
 

תפוקה בתקופה  סך הכל
המשויך  -]באלפי חביות[ 

למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 התאגיד המדווח

43.4 22.8   

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה  
המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של התאגיד המדווח 
)בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

64.4/bbl 

 

69.3/bbl 

 

 

 ******** ******** ********  ******** 
תמלוגים )כל תשלום הנגזר  

מתפוקת הנכס המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו הנובעת 
מנכס הנפט( ממוצעים 
ששולמו ליחידת תפוקה 
)המשויכים למחזיקי הזכויות 
ההוניות של התאגיד המדווח( 
)בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

16.5/bbl 

 

17.7/bbl 

 

 

ממוצעות עלויות הפקה  
ליחידת תפוקה )המשויכות 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

10.9/bbl 

 

10.6/bbl   

תקבולים נטו ממוצעים  
ליחידת תפוקה )המשויכים 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

37/bbl 

 

41/bbl 

 

 

 **********    
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assiniC 
 

 
 
 

 היבטי ממשל תאגידי .4
  

 תרומות השותפות  .4.1
השותפות לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה השותפות סכומים 

 כלשהם.
 

 הליך אישור הדוחות הכספיים  .4.2
המופקד על בקרת העל בשותפות ועל אישור הדוחות  האורגןדירקטוריון השותף הכללי הוא 

הכספיים שלה. דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ומביאם לאישור לאחר קבלת המלצת 
 הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי.

דירקטורים: מר יהושע אברמוביץ  3הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי כוללת 
 דירקטור. –יו"ר הוועדה, גברת נחמה ציבין )דח"צ( ומר יהושע שטרן  –)דח"צ( 

יו"ר הועדה הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ויתר חברי הועדה הינם בעל כשירות לקרוא 
ולהבין את הדוחות הכספיים. כל חברי ועדת הדוחות הכספיים נתנו הצהרה בהתאם לתקנה 

   

 הערות 2019שנת   

הפקת 
פטרוליום 
 מסוג נפט

  4.3 100%-עבור ה –סך הכל תפוקה בתקופה ]באלפי חביות[ 

 
המשויך למחזיקי  -תפוקה בתקופה ]באלפי חביות[  סך הכל

 הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח
1.5  

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי הזכויות  
ההוניות של התאגיד המדווח )בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

66.8/bbl 

 

 

לרבות תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק  
מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס הנפט( ממוצעים ששולמו 
ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 דולר ארה"ב(/bblהתאגיד המדווח( )בדולר ארה"ב לחבית( )

14.7/bbl 

 

 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות למחזיקי  
המדווח( )בדולר ארה"ב לחבית( הזכויות ההוניות של התאגיד 

(bbl/)דולר ארה"ב 

16.9/bbl 

 

  

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי  
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח( )בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

35.2/bbl 

 

 

 ******** ******** ******** 
הפקת 

פטרוליום 
 גזמסוג 

  46.1 100%-עבור ה –[ MCFתפוקה בתקופה ] סך הכל

 
המשויך למחזיקי הזכויות  -[ MCFסך הכל תפוקה בתקופה ]

 ההוניות של התאגיד המדווח
16.4  

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי הזכויות  
( MCFההוניות של התאגיד המדווח )בדולר ארה"ב ל

(MCF/)דולר ארה"ב 

2.6/MCF 

 

 

תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק לרבות  
מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס הנפט( ממוצעים ששולמו 
ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של 

דולר /MCF( )MCFהתאגיד המדווח( )בדולר ארה"ב ל
 ארה"ב(

0.6/MCF 

 

 

)המשויכות למחזיקי עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה  
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח( )בדולר ארה"ב 

 דולר ארה"ב(/MCF( )MCFל

0.7/MCF 

 

  

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי  
הזכויות ההוניות של התאגיד המדווח( )בדולר ארה"ב 

 דולר ארה"ב(/MCF( )MCFל

1.3/MCF 

 

 

 **********   
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-ים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע ( לתקנות החברות )הוראות ותנא5)א()3
2010. 

לישיבות הועדה, כמו גם לישיבות הדירקטוריון לעניין אישור הדוחות הכספיים מוזמנים נציגי 
 של השותפות, מבקר הפנים של השותפות והמפקח. רו"ח המבקר

רות הועדה דנה בנושאי ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבק
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות, המדיניות החשבונאית 
שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד, הערכות שווי, לרבות 

ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות. הועדה דנה בדוחות הכספיים 
ירקטוריון, סוקרת בפני הדירקטוריון את עיקרי ממצאיה והערותיה באשר קודם לאישורם בד

 לדוחות וממליצה על אישורם.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי, 
מועברת טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הועדה לבחינת 

, דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה דוחות כספיים
 לאישור הדוחות.

 

 ופיננסית חשבונאית מומחיותדירקטורים בעלי   .4.3
 ראה פרק ד' לדוח התקופתי.

 
 מבקר פנים .4.4

 מבקר הפנים של השותפות המוגבלת הינו רואה חשבון ערן מלובני.
שעות עבודה ותמורת עבודתו  150על   מבקר הפנים עמדמספר שעות העבודה של  2019בשנת 

  אלפי ₪. 30 -שולם לו שכ"ט בסך של כ
 

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר .4.5
מדרך מנחם בגין  קוסט, פורר, גבאי את קסירר משרד הינו השותפות של המבקר החשבון רואה

 .אביב בתל א'144
 1,185-אלפי ש"ח )כ 293-הינו כ 2019שנת השכר הכולל לו זכאי רואה החשבון המבקר עבור 

שעות עבודה( .השכר הנ"ל הינו עבור  1,277 -אלפי ש"ח )כ 357-כ 2018שעות עבודה( ועבור שנת 
 שירותי ביקורת, לרבות תשקיפים, שירותים קשורים לביקורת ושירותי מס.

 
 

 דירקטורים בלתי תלויים  .4.6
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרת השותף הכללי לא אימץ בתקנונו הוראה בדבר 

 .1999-)ה( לחוק החברות, תשנ"ט291מונח זה בסעיף 
 

 
 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות .5
 

 אומדנים חשבונאיים, ירידת ערך נכסים ושווי הוגן  .5.1
 .2019ראה ביאורים לדוחות הכספיים לשנת 

 
 פיהדוח על המצב הכסאירועים לאחר תאריך   .5.2

 .2019לשנת  ראה ביאורים לדוחות הכספיים
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 ( בע"מ 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 יצחק סולטן

      יון זמנידירקטוריו"ר 
 
 
 
 

_______________________ 
 רון מאור, סגן יו"ר הדירקטוריון 

 שותף הכלליהומנכ"ל 
 
 
 

 2020, במרס 23תאריך: 



 

 

 
 

 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 9201 ,דצמברב 31 ליום מאוחדים כספיים דוחות
 
 
 דולר באלפי

 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר 
  
  

 3 על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  

 4 אחר כוללרווח רווח או הפסד ו על מאוחדים דוחות
  
  

 5 המוגבלת  השותפות  בהון השינויים על חדיםומא דוחות
  
  

 6-7 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  
  

 8-45 המאוחדים הכספיים דוחותל יםבאור
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 פורר גבאי את קסירר  קוסט

 א', 144דרך מנחם בגין 

   6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 

 
 

 דוח רואה החשבון המבקר 
 

 לשותפים של מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
 

 
השותפות   - )שותפות מוגבלת( )להלן  של מודיעין אנרגיה  המצורפים  על המצב הכספי    המאוחדים  ות ביקרנו את הדוח

 רווח כולל רווח או הפסד ו המאוחדים על דוחותהואת  2018- ו 2019בדצמבר  31 לימים( ו/או השותפות המוגבלת
.  2019בדצמבר,  31ש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ומשללכל אחת תזרימי המזומנים ו שינויים בהוןה, אחר

רקטוריון וההנהלה של השותף הכללי בשותפות המוגבלת. אחריותנו היא דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדי
 לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך  
נים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה . על פי תק1973 -פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

ה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של גלהשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצ
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

של השותף הכללי בשותפות המוגבלת וכן הערכת  וההנהלה הדירקטוריוןותיים שנעשו על ידי האומדנים המשמע
 נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  המאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים
ואת תוצאות פעולותיה, השינויים  2018-ו 2019בדצמבר  31 לימים והשותפות המאוחדת שלה השותפות המוגבלת

בהתאם לתקני    2019בדצמבר,    31ש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  ומשלאחת  לכל  ותזרימי המזומנים שלה    נה בהו
 . 2010( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע IFRSיווח כספי בינלאומיים )ד
 
 

 עם  לדוחות הכספיים בקשר ח'1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
המשך ו/או הידרדרות המצב . בעולם בין היתר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה רידה משמעותית במחירי הנפטי

  עסקיה של השותפות ועל תוצאות פעילותה.  בשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית על 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון    2020, במרס 23
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 
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 על המצב הכספי   חדים ו מא   דוחות 

 
 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 דולראלפי   באור  

       נכסים שוטפים
       

 5,363  1,644  4  מזומנים ושווי מזומנים 
 1,188  -  5  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 1,276  808  6  חייבים ויתרות חובה 
       
    2,452  7,827 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 7,731  12,674  7  ונכסי חיפוש והערכה נפט וגז נכסיהשקעות ב
 -  300  ( 6)7  נכסים אחרים לזמן ארוך

 -  101  5  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 263  266  5  פקדונות משועבדים בתאגידים בנקאיים

       
    13,341  7,994 
       
    15,793  15,821 

       התחייבויות שוטפות
       

 581  144    נותני שירותים לספקים והתחייבויות ל
 670  295  8  זכאים ויתרות זכות 

    439  1,251 
 
 

   
   

       שוטפות לא התחייבויות 
       

 5  8    גזוהפרשה לסילוק נכסי נפט 
       

 14,565  15,346  11  המוגבלת הון השותפות 
       
    15,793  15,821 

 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 

       2020, במרס 23
     הכספיים  הדוחות אישור תאריך

     
     
     
     

 הדירקטוריון  יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ ( 1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

יון  דירקטוריו"ר ה  – יצחק סולטן
 )מינוי זמני( 

 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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 אחר   כולל   או הפסד ורווח   רווח   על   חדים ו מא   דוחות 

 
 
 לשנה שהסתיימה ביום     

 בדצמבר 31

    2019  2018  2017 

  

 באור

 אלפי דולר 
ליחידת  (הפסדרווח ))למעט נתוני 

 השתתפות( 

         
         הכנסות:

         
 91  3,651  5,374  14  וגזנפט  ממכירת

 ( 4)  ( 181)  ( 266)  א'10  לשותף הכללי תמלוגים בניכוי
 ( 20)  ( 799)  ( 1,151)    לצדדים שלישיים  תמלוגים בניכוי

    3,957  2,671  67 
         

 ( 238)  ( 983)  ( 1,247)    הנפט  הפקת עלות
 (  10)  ( 138)  ( 208)    והפחתות  אזילה, פחת הוצאות

         
 ( 181)  1,550  2,502    רווח )הפסד( מהפקה 

         
 ( 43)  ( 2,853)  ( 824)  15  חיפושי נפט וגז הוצאות 

 ( 1,124)  ( 1,511)  ( 1,560)  16  הוצאות הנהלה וכלליות
 476  -  458   17  הכנסות אחרות

         
 ( 872)  ( 2,814)  576    תפעולי  (הפסדרווח )

         
 ( 667)  ( 61)  ( 11)  18  הוצאות מימון 
 270  36  119  18  הכנסות מימון

         
 ( 1,269)  ( 2,839)  684    לתקופה  (הפסדרווח )

         
 ( 1,269)  ( 2,839)  684    כולל  (הפסדרווח )סה"כ 

         
 ( 0.212)  ( 0.335)  0.062  19  ליחידת השתתפות )בדולר(  ומדוללבסיסי  (הפסדרווח )

 
 
 
 

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

 
 

  

השקעה בהון  
 השותפות 
  המוגבלת

 קרנות
 הון 

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון 

 אלפי דולר   
         

 6,573  ( 206,021)  58  212,536  2017בינואר,  1יתרה ליום  
         

 2,161   -  -  2,161  מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות  
 ( 1,269)  ( 1,269)  -  -  סה"כ הפסד כולל

         
 7,465  ( 207,290)  58  214,697  2017בדצמבר,  31יתרה ליום  

         
 9,939  -  -  9,939  הנפקת יחידות השתתפות 

 ( 2,839)  ( 2,839)  -  -  סה"כ הפסד כולל
         

 14,565  ( 210,129)  58  224,636  2018בדצמבר,  31יתרה ליום  
         

 ( 94)  -  -  ( 94)  חלוקה לנאמן
 191  -  191  -  יחידות השתתפותתשלום מבוסס 

 684  684  -  -  כולל רווחסה"כ 
         

 15,346  ( 209,445)  249  224,542  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
 
 
 
 

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

 

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 ( 1,269)  ( 2,839)  684    (הפסדרווח )
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       :לסעיפי רווח או הפסדהתאמות 
       

 10  138  208  פחת והפחתות
 -  ( 2)  3  הפרשה לאיטום ונטישה 

 -  -  191  יחידות השתתפות עלות תשלום מבוסס 
 ( 216)  53  ( 39)  מימון, נטו  (הכנסותהוצאות ) 

 ( 188)  -  -  החזר הוצאות עבר של חיפושי נפט בגין מימוש אופציה 
 651  -  -  שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה 

       
  363  189  257 

       : והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 453  ( 564)  217  בחייבים ויתרות חובה)עלייה( ירידה 
 ( 419)  -  -  ירידה בשיעור החזקה בעסקאות משותפות 

 ( 235)  8  ( 437)  נותני שירותים לספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  
 ( 256)  308  ( 376)  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(  ה יעלי 

       
  (596 )  (248 )  (457 ) 
       

 ( 1,469)  ( 2,898)  451  שוטפת  (ששימשו לפעילות) עילותפשנבעו מ מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 3,433  184  1,084  , נטו תפרעון של פיקדונו
 607  -  -  תמורה ממכירת זכויות בעסקאות משותפות 

 -  ( 407)  157  שינוי בגין מפעיל עסקאות משותפות 
 ( 2,519)  ( 5,203)  ( 5,151)  בנכסי נפט וגז השקעה 

 -  -  ( 300)  ם אחרים לזמן ארוךהשקעה בנכסי
       

 1,521  ( 5,426)  ( 4,210)  השקעה  שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  9,939  -  הוצאות הנפקה( הנפקת יחידות השתתפות )לאחר ניכוי 

 959  -  -  ליחידות השתתפות  מימוש כתבי אופציה 
       

 959  9,939  -  מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו
       

 216   ( 53)  40  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       

 1,227  1,562  ( 3,719)   במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה ) 
       

 2,574  3,801  5,363  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 3,801  5,363  1,644  שנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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 על תזרימי המזומנים   מאוחדים   דוחות 

 
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  
       

       מידע נוסף על תזרימי מזומנים
       

 -  35  80  ריבית שהתקבלה 

 
 

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

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

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

 . 1992ת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר . השותפות המוגבלההסכם(
הסכם השותפות    מהווה  1975-התשל"ה,  חדש(  )נוסח  )א( לפקודת השותפויות61בהתאם לסעיף  

 המוגבלת את תקנון השותפות.
 
אנרגיה ניהול   - מודיעין  על ידי השותף הכללי, נעשה המוגבלת  ניהולה השוטף של השותפות ב.

, מגדל 3רשום של השותפות המוגבלת היא מרכז עזריאלי כתובת המשרד ה( בע"מ. 1992)
 משולש, תל אביב.

 
בידי הנאמן והשותף המוגבל, זכויות שונות בשותפות, מכח הסכם נאמנות, והוא משמש כנאמן  ג.

השתתפות וזאת תחת פיקוחו של המפקח רו"ח שמעון  היחידות  יבגין זכויות אלה עבור בעל
 הוענקו בהסכם השותפות סמכויות פיקוח מסוימות.. למפקח המפקח( -)להלן אבנעים

 
השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברישיונות חיפושי נפט   .ד

   להלן(. 7)ראה באור 
 
  2016בקליפורניה, ארה"ב, הקימה השותפות בשנת  לצורך פעילות השותפות בפרוייקטים ה.

בבעלותה   שותפות הבת( –)להלן  שותפות כללית חדשה בשם מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל
בהתאמה( אשר תרכז את הפעילות בחו"ל. בנוסף  0.01% -ו  99.99%ובבעלות השותף הכללי )

" ו/או "החברה הנכדה"(  הקימה בארה"ב חברה נכדה )להלן: "מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל
 שמחזיקה בזכויות בפרויקטים הנ"ל. שותפות הבתבבעלות מלאה של 

 
הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות אשר משמשים את השותפות   ו.

בעריכת דוחותיה הכספיים, מבוססים בין היתר על מסמכים ונתונים חשבונאיים שהומצאו  
 .)להלן "המפעיל" ו/או "המפעילים"( העסקאות המשותפותעל ידי מפעילי  לשותפות

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

 . וודאות ואי כספי
 
לאור התרחבות המשבר הגלובלי  לאחר תקופת הדיווח, חלו ירידות משמעותיות במחירי הנפט   .ח

המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר    בעקבותשנגרם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ו
  , ככל שהירידה בהיקף הפעילות הכלכלית תימשך תקופה קצרה  .עם תפוקות הנפט המיוצרות 

 במחירים ככל שתהיה ירידה מתמשכת אולם, .ל תוצאות השותפותתיתכן השפעה מוגבלת ע
 .ועל כדאיות הפרויקטים  עשויה להיות לכך השפעה שלילית על תוצאות השותפות ,כאמור

  
ככל שאירוע הקורונה יימשך לטווח ארוך, הדבר עלול לגרום להאטה כלכלית ואף למיתון עולמי  

ות פגיעה בחוסן הכלכלי )ואף קריסה( של  שיכול להשפיע על היקף הפעילות בכללותו לרב
 דבר שיכול ותהיה לו השפעה לרעה על פעילות השותפות. ,לקוחות וספקים של השותפות

 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים אין ביכולת השותפות להעריך את משך הזמן ו/או ההשפעה   

  האפשרית על תוצאות פעילות השותפות.

 
הנהלת השותף הכללי צופה כי   ,יגרם ירידה מהותית בהכנסותיהשגם אם ת יצוייןכמו כן  

 התחייבויותיה הקיימות והצפויות בשנתיים הקרובות.   עמוד בכלתהשותפות 
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 )המשך(  כללי   -  :1באור 

 
 הגדרות .ט
 

 בדוחות כספיים אלה:
 

השותפות או  
 השותפות המוגבלת

 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(. -

   
 השותפות המוגבלת והשותפות המאוחדת שלה. - הקבוצה 

   
שותפות מאוחדת/ 

 שותפות בת 
שותפות ישראלית אשר לשותפות המוגבלת שליטה בה )כהגדרתה  -

 -ב
 (10 IFRS.ואשר דוחותיה מאוחדים עם דוחות השותפות המוגבלת 

   
אנרגיה   מודיעין

אינטרנשיונל/החברה 
 הנכדה

 

- Modi'in Energy International Inc.  חברה אמריקאית בבעלות מלאה
 של שותפות הבת הישראלית.

   
הסדרים חוזיים בהם נטלה השותפות, יחד עם צדדים נוספים,  - עסקאות משותפות 

 פעילות של חיפוש נפט וגז בנכס הנמצא בבעלות משותפת.
העסקאות המשותפות מקנות למשתתפים חלק יחסי בנכסים 

 ובהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של העסקה המשותפת.
   

 .IAS 24-ב םכהגדרת - דים קשורים צד
   

 .( בע"מ1992אנרגיה ניהול ) -מודיעין   - השותף הכללי 
   

- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - בעל עניין ובעל שליטה 
2010 . 

   
 .ארה"בדולר של  - דולר

   
הממונה על עניני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה  - הממונה

 . 1952-והמים שמונה על פי חוק הנפט, התשי"ב
   

 . משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים - משרד האנרגיה
 
 
  החשבונאית המדיניות  עיקרי - : 2 אורב
 

החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,   המדיניות
 .אחרת נאמר אםלמעט 

 
 הכספיים הדוחות הצגת בסיס א.
 

  הדוחות ,  כן  כמו(.  IFRS  -הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן    הדוחות
 . 2010-"עהתש(,  שנתיים  כספיים)דוחות    ערך  ניירות  תקנות  להוראות  בהתאם  ערוכים  הכספיים

 
 . הדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת ערוכים על בסיס העלות

 
 בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. ת השותפו
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות  עיקרי - : 2 אורב

 
 מאוחדים כספיים דוחות ב.
 

  שליטה   יש   המוגבלת  שותפותשל  שותפות  של  הדוחות  את  כוללים  מאוחדיםה  כספייםה  דוחותה
  הישות  על השפעה  כוח יש המוגבלת לשותפות כאשר מתקיימת שליטה(. בת)שותפות  בה

  וכן  המושקעת בישות ממעורבותה כתוצאה משתנות לתשואות זכויות או חשיפה, המושקעת
.  קעת ושהמ מהישות שינבע התשואות סכום על להשפיע כדי שלה בכוח להשתמש היכולת
 איחוד .  ממשיות  הן   אם  רק  פוטנציאליות  הצבעה   זכויות   השפעת   בחשבון  מובאת  שליטה  בבחינת
 .השליטה  הופסקה בו למועד ועד, השליטה השגת ממועד החל מתבצע הכספיים הדוחות

 
ות זהים. הכספיים של השותפות המוגבלת ושותפות הבת ערוכים לתאריכים ולתקופ הדוחות

המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של שותפות הבת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו  
שיושמה בדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים  

בוטלו במלואם בדוחות  הבת ושותפות המוגבלת השותפות ביןוהפסדים הנובעים מעסקאות 
 .םהכספיים המאוחדי

 
 והסכמים לתפעול משותף עסקאות משותפות ג.

 
משותפת מהווה הסדר חוזי, אשר על פיו, שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות    עסקה

כלכלית של חיפושי נפט וגז בנכס הנמצא בבעלות משותפת. עסקאות משותפות מסוימות  
כרוכות לעיתים קרובות בפעילות משותפת על ידי המשתתפים בעסקה בנכס אחד או יותר  

בהן לא קיימת דרישה פורמלית להסכמה פה אחד של שהושקעו בעסקה המשותפת. עסקאות 
 .  11IFRS-שליטה משותפת בהתאם ל תהצדדים השותפים לעסקה אינן מקיימות את הגדר

בחינת עסקאות אלה מלמדת כי לעסקאות עצמן אין זכויות כלשהן בנכסים וכי למרות זאת, 
 אינן מתחייבות בהתקשרויות בשם המשתתפים.

 
 "Joint operationגז מתבצעת במסגרת הסכמים לתפעול משותף פעילות חיפושי הנפט וה

agreement להלן( " - JOA  המאפיינים העיקריים של .)ה- JOA  :הינם כדלהלן 
 

מהווה הסדר חוזי, על פיו שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות חיפוש   JOA -ה .1
 .משותפתמצא בבעלות ננפט וגז בנכס ה

נכס הנפט(  –להלן  ;אליוהנכסים הבלתי מוחשיים הנוגעים  כלוהבעלות על נכס הנפט ) .2
 JOINTישות או יואינה מועברת או מומחית לידי  JOA-נותרים בידי הצדדים ל

VENTURE  כלשהם. 

חלקו של כל אחד בנפט הגולמי או הגז הטבעי שמופקים.  - צריו של נכס הנפט וגם ת .3
הינם בבעלותם המלאה של כל  - )אם קיים(  במידה שנמצאו, בניכוי חלקה של המדינה

)כל אחד לפי חלקו( וכל אחד מהם זכאי לשווק את חלקו בתוצרים JOA -אחד מהצדדים ל
 האמורים ולהתקשרות עם לקוחות בגינם.

יות התפעול המשותף של נכס ומחויב לשאת בחלקו בעל  JOA-מנגד, כל אחד מהצדדים ל .4
 הפיתוח וההפקה של הנפט/גז(  הנפט )הכולל את פעולת החיפוש, הקידוח

 
 כאשר (, Cash calls) משותפת בעסקה למפעיל תשלומים  העבירה השותפות  בהם במקרים
  שהועברו  בתשלומים  בחלקה  השותפות  מכירה,  כאמור  בסכומים  השתמש  טרם  בעסקה  המפעיל
 מזומנים   להגדרת  עונים  אינם  כאמור  וסכומים  מאחר  וזאת  חובה  ויתרות  חייבים  סעיף  במסגרת

 . ומזומנים  ושווי
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 חוץ  ומטבע צגההה מטבע, הפעילות מטבע .ד

 
 צגהה ה ומטבע הפעילות מטבע .1
 

 ההצגה של הדוחות הכספיים הינו דולר.   מטבע
 .  יישותבקבוצה מהו מטבע הפעילות של כל  יישותקובעת עבור כל  קבוצהה
מהווה את המטבע שמשקף את הסביבה  והינו הדולר מאחר    הקבוצההפעילות של    טבעמ

 . הקבוצההכלכלית העיקרית בה פועלת 
 
 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות .2
 

הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין   עסקאות
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 

הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי   למטבע דיווחחוץ מתורגמים בכל תאריך 
 הנקובים במטבע חוץ כספיים לא והתחייבויות נכסים. הפסד או לרווחשער נזקפים 

 מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.  ,עלות לפי מוצגיםה
 

 מזומנים  שווי .ה
 

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  
שה חודשים ממועד קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלו 

או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים   ההשקעה 
 . חלק מניהול המזומנים של הקבוצה

 
 קצר   לזמן פיקדונות .ו

 
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 

 ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
 

 פיננסיים מכשירים .ז
 

 .2016 בינואר 1  מיום החל)להלן: "התקן"(  IFRS 9השותפות החליטה על אימוצו המוקדם של  
 
 פיננסיים נכסים .1

 
פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה   נכסים

שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 
 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

וחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בד  השותפות
 להלן:

 
 לניהול הנכסים הפיננסים, וכן שותפות ה  של  העסקי המודל )א(
 .הפיננסי הנכס של  החוזי המזומנים תזרים מאפייני )ב(
 

 השותפות מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
 

הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי  שותפותה של העסקי המודל
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים 

 מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.   לתזרימימוגדרים  
 המופחתת  עלות  ילפ  תנאיהם   פי  על   יוצגו   זו   בקבוצה  מכשירים,  הראשונית  ההכרה  לאחר

 .ערך לירידת  הפרשה  ובניכוי  האפקטיבית  הריבית בשיטת שימוש תוך
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 פיננסים נכסים ערך ירידית .2
 

בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר  שותפות ה
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 
 מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;  שותפות ה

 
מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז   א(

  להפסד הפרשה ה –בהם סיכון האשראי נמוך  מועד ההכרה לראשונה, או מקרים
  12בתקופה של  חזוייםשתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי 

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או
 

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד   ב(
ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד 

  תקופת חיי המכשיר  יתרתלאורך  - שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
 הפסד  או  לרווח  תיזקף  מופחתת  עלות  לפי  הנמדדים  חוב  מכשירי  בגין  הערך  ירידת
  רווח  דרך  הוגן בשווי  הנמדדים חוב  מכשירי בגין  הערך ירידת ואילו  הפרשה כנגד
  הערך  את תקטין ולא אחר כולל רווח כנגד הפסד או  לרווח תיזקף אחר כולל

 .הכספי המצב על בדוח הפיננסי הנכס של בספרים
 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:  שותפות ה
 

 המזומנים מהנכס הפיננסי, או לתזרימיהזכויות החוזיות   פקעו )א(
מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות   שותפותה )ב(

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
אך ניתן לומר כי   שותפותוההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי ה 

 העבירה את השליטה על הנכס.
חוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  מותירה בידיה את הזכויות ה  שותפות ה )ג(

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה  
 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי. 

 
 פיננסיות התחייבויות .4

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

 
 הוגן בשווי הפיננסיות ותההתחייבוי את מודדת שותפותה , לראשונה ההכרה במועד
 .הפיננסית  ההתחייבות  של  להנפקה במישרין לייחס  שניתן  עסקה עלויות בניכוי
מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות   שותפותה, הראשונית ההכרה לאחר

 . המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

 
 פיננסיות התחייבויות גריעת .5

 
 כאשר דהיינו,  –גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת  שותפותה

 .פוקעת  או מבוטלת או נפרעת בחוזה שהוגדרה המחויבות
פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, התחייבות 

 בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
בוחנת האם תנאי   שותפותה, קיימת פיננסית התחייבות  בגין תנאים שינוי של במקרה

 ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.
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 של  כגריעה מטופל השינוי , קיימת פיננסית התחייבות בתנאי מהותי שינוי  נעשה כאשר

 שתי של היתרה בין ההפרש. חדשה התחייבות של והכרה המקורית ההתחייבות
 .הפסד או  לרווח נזקף הכספיים  בדוחות"ל הנ ההתחייבויות

מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את  שותפות מהותי, ה  ובמקרה בו השינוי אינ
תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים 

בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות . נזקפים לרווח או הפסד
 בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.  שותפותקיימת, מביאה ה

 
 פיננסיים מכשירים  זוזקי .6

 
 הכספי  המצב על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות  פיננסיים נכסים

 כוונה קיימת וכן שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את ולסלק  הנכס את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות  .במקביל

 על  .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה הצדדים  של
 או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או תחול לא היא שבהם זמן פרקי  שיהיו
 

 בחבילה ערך  ניירות הנפקת .7
 

בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה(  
לניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסים 

וגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי  ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי ה
ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר התמורה המוקצית 
עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם 

 ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב בחבילה. 
 

 וגז  נפט חיפושי הוצאות .ח
 

  -  )להלן והערכתם מינרלים, משאבים חיפוש  בדבר 6 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן הוראות
 גישת את מיישמת השותפות. ונפט גז חיפוש בהוצאות החשבונאי הטיפול את קובעותהתקן( 

 : לפיה( Successful effort method) המוצלחים המאמצים
 

שבעקבותיהן   ,וסיסמיים גיאולוגיים וסקרים מבדקים בביצוע  השתתפות הוצאות .1
 בעתהפסד  אוהחיפוש, נזקפות מיד לרווח  תוכניתמגבשים מסקנה לגבי המשך 

 . היווצרותן
 

 בלתיהם    כיבקידוחי נפט וגז, הנמצאות בשלבי קדוח בגין מאגרים שטרם הוכח    השקעות .2
מסחריים, מוגדרים כנכסי חיפוש והערכה ומוצגים בדוח על המצב הכספי לפי העלות 

 .וגז נפטבמסגרת הסעיף השקעה בנכסי 
 

וננטשו או שנקבעו כבלתי   כיבשים שהוכחו מאגרים בגין, וגז נפט בקידוחי השקעות .3
 פיתוח בתקופה הקרובה, מופחתות במלואן  תוכניותמסחריים או שלא נקבעו לגביהן 

   .מסעיף "השקעה בנכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה(" לרווח או הפסד
 
בגין מאגרים לגביהן קיימת היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת  השקעות .4

  אישור   קבלתהוא    בישראלגז או נפט )אשר נבחנות במכלול של אירועים ונסיבות שעיקרן  
שהמאגר הינו תגלית מסחרית ו/או קבלת שטר חזקה מהממונה בשטח  לכך הממונה

"נכסי חיפוש והערכה" לסעיף "נכסי סעיף מ מועברותנפט וגז,  כנכסי מוגדרותהרישיון( 
 .  עלותהעל המצב הכספי לפי  בדוח ומוצגותנפט וגז" 
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ן ייקבע שקיימות רזרבות גז או נפט מוכחות נכללות בדוח על הוצאות בגין בארות לגביה .  5

המצב הכספי לפי עלות ומופחתות לרווח או הפסד על בסיס כמות ההפקה בפועל במהלך 
התקופה ביחס לסך הרזרבות הצפויות כפי שמוערך על ידי מומחה חיצוני. במסגרת 

וצה בחשבון גם את החישוב כאמור, בהתבסס על כמויות הרזרבות הצפויות מביאה הקב 
דרשות לשם הפקתן של אותן הסכום העתידי )בערכים לא מהוונים( של ההשקעות הנ 

 כמויות.
 
  שיתכן   כך  על  מצביעות  ונסיבות  עובדות  כאשר  ערך  לירידת  נבחנים  והערכה  חיפוש  נכסי .6

 עובדות כאשר. שלו השבה  בר  הסכום  על עולה  והערכה חיפוש  נכס של בספרים שהערך 
  מכירה  השותפות, ההשבה בר סכום על עולה בספרים שהערך כך על מצביעות ונסיבות

 . 36 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם ערך מירידת בהפסדים
 

  בעת הסכמי הצטרפות בשלבי החיפוש וההערכה מעביר בעל זכות נפט ו/או גז חלק  אם .7
 על היה  אחר במצב אשר עתידיות בהשקעות  לשאת הנעבר להסכמת בתמורה, מהזכות
 :כדלהלן כאלה בהסכמים ינהגו, בהן לשאת המעביר

 
 בהוצאה  תכיר  השותפות,  העלויות  התהוות  בשלב:  הנעבר  היא  השותפות  בהם  בהסכמים

 .המעביר בידי שנותרות לזכויות והמשויכות  נשאה בהן העלויות בגין
 הוצאה אשר הוצאה כל תרשום לא השותפות: המעבירה היא השותפות בהם בהסכמים

  שבין  ההפרש בגובה ההצטרפות מהסכם בהפסד או ברווח תכיר והיא הנעברידי -על
 . שנגרעו הזכויות של בספרים הערך  לבין לקבל זכאית שהיא  או שהתקבלה התמורה

 
 וגז  נפט נכסיהשקעות ב .ט

 
. עלויות אלה  מסווגות כהשקעות בנכסי נפט וגז מוכחים וגז נפט נכסיעלויות שנצברו בגין 

חיפוש, תכנון הנדסי, קידוחי פיתוח,    קידוחי ,  יבשתייםכוללות עלויות לרכישת זכויות בשטחים  
לפי העלות,   הכספי המצב על בדוחמוצגות  עלויות אלה. מתקני הפקהרכישה והקמה של ו

 . האזילה שיטת לפי הפסד או לרווחומופחתות 
 

 לסילוק נכסים מחוייבות בגין  עלויות .י
 

השותפות מכירה בהתחייבות בגין חלקה במחויבות לסילוק נכסים בתום תקופת השימוש בהם.  
וצאות הנובעות משערוך ערכה  ההתחייבות נרשמת לראשונה בערכה הנוכחי כנגד נכס, והה 

הנוכחי בעקבות חלוף הזמן נזקפות לרווח או הפסד. הנכס נמדד לראשונה בערכו הנוכחי והוא  
לעיל. שינויים הנובעים מעיתוי, משיעורי    ( 5)(ח)2- ו  (ט)2  פיםמופחת לרווח או הפסד כאמור בסעי

ההיוון ומסכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות, מתווספים או נגרעים מהנכס 
בתקופה השוטפת במקביל לשינוי בהתחייבות. בסעיפי הדוח על המצב הכספי רשומות יתרת 

ר הפחתה )בסעיף התחייבות )בסעיף "התחייבויות אחרות לזמן ארוך"( ויתרת נכס לאח
 "השקעות בנכסי נפט וגז"(.

 
 הכרה בהכנסה .יא

 
הכנסות   –   15תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    אתלראשונה    יישמה החברה  2018בינואר    1ביום  

  הקלות   עם  למפרע  התקן  הוראות  את  ליישם  בחרה  החברה(,  "התקןלהלן "מחוזים עם לקוחות )
 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.  

 

בגין הכרה בהכנסה הינה   2018בינואר,  1שמיושמת החל מיום  המדיניות החשבונאית .1
 כדלקמן:

 
 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 

 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

15 

 
 )המשך(   החשבונאית המדיניות  עיקרי - : 2 אורב

 
 ההכרה בהכנס

 
הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות  
מועברות ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה,  

 בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. 
 

היא פועלת כספק   בוחנת האם שותפותהבקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, 
  היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות  שותפותהעיקרי או כסוכן בחוזה. 

מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של השותפות  שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה,  
בהכנסה בסכום נטו,  שותפות הפועלת כסוכן, מכירה  שותפותהבמקרים בהם התמורה. 

 הסכומים המגיעים לספק העיקרי. לאחר ניכוי 
 

 וגז נפט ממכירת הכנסות
 

ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על  ממכירת נפט וגז מוכרות  הכנסות
 הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.

 

בגין הכרה בהכנסה הינה   2017בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית .2
 כדלקמן:

  
 ההכרה בהכנס

 
כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות  הפסד ו אהכנסות מוכרות ברווח 

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה  
כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים ניתנות למדידה באופן מהימן.  

פועלת כסוכן מבלי מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. במקרים בהם החברה 
ההכנסות לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, ההכנסות מוצגות על בסיס נטו. 

נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות 
 והחזרות.  

 
 וגז נפט ממכירת הכנסות

 
שואות המשמעותיים  ת כאשר הועברו כל הסיכונים והת ומוכרנפט וגז הכנסות ממכירת 

והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת.  ,הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה
 בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.

 
 קבוע  רכוש .בי

 
,  שנצבר פחת  בניכוי, ישירות רכישה  עלויות בתוספת העלות לפי מוצגים  הקבוע  הרכוש  פריטי
 .שוטפת  תחזוקה הוצאות כוללים ואינם
  החיים  תקופת לאורך הישר הקו  שיטת בסיס על שווים שנתיים בשיעורים  מחושב הפחת

 :כדלקמן, בנכס השימושיים
 
  % 

   
 7-33  משרדי  וציוד ריהוט

 
  שנה  סוף בכל לפחות נבחנים נכס כל של השייר וערך הפחת שיטת, השימושיים החיים אורך

 .ולהבא מכאן של באופן חשבונאי אומדן  כשינוי מטופלים והשינויים
נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו    הפחתת

 הנכס נגרע. 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 

 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

16 

 
 )המשך(   החשבונאית המדיניות  עיקרי - : 2 אורב
 

  פיננסיים לא נכסים ערך ירידת .גי

 
 כתוצאה  סימנים ישנם כאשר פיננסיים לא נכסים ערך בירידת הצורך  את בוחנת השותפות 
 השבה. -ברת  אינה  הכספיים  בדוחות  שהיתרה  כך  על  המצביעים  בנסיבות  שינויים  או  מאירועים

ההשבה  - בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר  במקרים
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי  -ההשבה שלהם. הסכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

 הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים
 לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס.  הצפויים לפי שיעור ניכיון

 
ההשבה עבור היחידה מניבת -נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר  בגין

בחינת ירידת ערך, יחידה מניבת מזומנים הינה בדרך כלל  לצורךהמזומנים שאליה שייך הנכס. 
הקידוח הבודד למעט במקרים בהם שני קידוחים או יותר מקובצים ליחידה מניבה מזומנים 

המזומנים החיוביים הנובעים מהמאגרים   בתזרימיר, לאור קיומה של תלות  אחת וזאת, בין הית
  ערך   מירידת  הפסד .הפסד  או   לרווח  נזקפים  ערך   מירידת  הפסדיםוהשימוש המשותף בתשתיות.  

ההשבה של  -, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום ברנכס של
 הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד  

מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה(  כאמור
 ההשבה של הנכס. -או סכום בר

 
 תפותהשת ליחידת הפסד .די

 
השתתפות מחושב על ידי חלוקה של ההפסד המיוחס לבעלי יחידות ההשתתפות   ליחידת  הפסד

 פוטנציאליות   השתתפות  יחידות.  התקופה  במהלך  שקיים   המשוקלל  ההשתתפותבמספר יחידות  
  רווח המדולל ליחידת השתתפות במידה שהשפעתן מדללת את ה  )הפסד(  הרווח  בחישוב  נכללות

ליחידת השתתפות מפעילויות נמשכות. יחידות השתתפות פוטנציאליות   (הפסדהמגדילה את )
 למועד עד רקהמדולל ליחידת השתתפות  (הפסד) רווחשהומרו במהלך התקופה נכללות ב

  או   זכויות  הנפקת  של  במקרה.  תהשתתפו  ליחידת  הבסיסי  ברווח  נכללות  מועד  ומאותו,  ההמרה
  .למפרע השתתפות ליחידת ההפסד מותאם, השתתפות יחידות איחוד

 
 הוגן   שווי מדידת .טו

 
  התחייבות   להעברת  משולם  שהיה  המחיר  או נכס  במכירת  מתקבל  שהיה  המחיר  הוא  הוגן  שווי

  מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי  .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה
העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי  

(ADVANTAGEOUS.ביותר ) 
 

  בעת   ישתמשו  בשוק   שמשתתפים  בהנחות  שימוש  תוך  נמדד  התחייבות  או  נכס  של  ההוגן  השווי 
 הכלכליים   האינטרסים  לטובת  פועלים  בשוק  שמשתתפים  בהנחה,  ההתחייבות  או  הנכס  תמחור
 .שלהם
  הטבות   להפיק  בשוק  משתתף  של  היכולת  את  בחשבון  מביאה  פיננסי  לא  לנכס  הוגן  שווי  מדידת

  בשוק  אחר למשתתף מכירתו ידי על או שלו המיטבי בשימוש הנכס באמצעות כלכליות
 . שלו המיטבי בשימוש  בנכס שישתמש
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים   השותפות

השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים  מיקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 
 השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. ומיזעורלצפייה  

 
וי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גיל

לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 
 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 

 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 

 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

17 

 
 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 והתחייבויות זהים. מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים  : 1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  :  2רמה 

 או בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש   :  3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 הפרשות  .זט
 

מוכרת כאשר לשותפות קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-ל בהתאם הפרשה
משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת 
לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השותפות צופה שחלק או כל 

כס נפרד, רק במועד בו קיימת  ההוצאה תוחזר לשותפות, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנ
 וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 
 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים: 

 
 עלויות פירוק, פינוי ושיקום אתרים

 
הפרשה נוצרה בגין אותם הסכמים בהם התחייבה הקבוצה להחזיר את הנכס השכור בתום ה

 ופת השכירות לקדמותו, לאחר פירוק ופינוי האתר וכן שיקום המקום במידת הצורך.תק
 

 יחידות השתתפות עסקאות תשלום מבוסס  יז. 
 

יחידות   זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס  שותפותעובדים/נותני שירותים אחרים של ה
 .מכשירים הונייםהמסולקות ב השתתפות

במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של   עלות העסקאות עם עובדים המסולקות
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

 מקובל. אופציות 
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או  

   השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.
הפסד יחד עם גידול מקביל   ו אעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח 

בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו  
תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין   -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  

כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את תום המסולקות במכשירים הוניים בעסקאות 
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים 

 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת מבצעת כאשר השותפות 

הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל  
 המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר לפי השווי ההוגן במועד השינוי. התגמול  של  

 
לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני שום יי -  חשבונאיתשינוי במדיניות  יח.

 חשבונאות קיימים 
 

 חכירות  – IFRS 16יישום לראשונה של  .1
 חכירות  –  16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש 
התקן מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של . "התקן"( – )להלן 

"התקן הישן"(, את   – )להלן  17חכירות. התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 
של הוועדה המתמדת  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4פרשנות מספר 

מעביר בתמורה   בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשרלפרשנויות.  
ליישום התקן החדש לא הייתה השפעה    בנכס לתקופת זמן.   לשלוטזכות  ה לתשלום את  

 . מהותית על דוחותיה הכספיים של השותפות
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות  עיקרי - : 2 אורב

 

2. IFRIC 23 – ודאות הקשורה למסים על ההכנסה- טיפול באי 
ודאות הקשורה למסים -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 

הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים    -על ההכנסה )להלן  
- מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12או התחייבויות בהתאם להוראות 

ייחסת ומספקת הנחיות לבחינת דאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתו
ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של -קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות -רשויות המס, מדידת השלכות אי
ליישום התקן החדש   הודאות.-הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

 . ית על דוחותיה הכספיים של השותפותלא הייתה השפעה מהות
 

 הכספיים  הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים  עיקרי - : 3 באור
 

הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום   בעת
 המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. 

 
ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים  להלן

ידי השותפות ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של קריטיים שחושבו על  
 נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:  

 
 וגז נפט נכסי של השבה בר סכום בחינת .א

 
 :הבאים הספציפיים הנכסים של ערך ירידת בבחינת מיושמים להלן הייחודיים  הקריטריונים

 
 וגז נפט נכסי של השבה בר סכום בחינת

 
בר השבה של נכסי נפט וגז נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים,   סכום

בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של 
זומנים אלה. מ לתזרימיתזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים 

בנכסים בעלי אופי ומיקום   לאחרונהאם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו 
 דומים לזה המוערך.  

 
  הכללי  השותף והנהלת השווי  מעריכי נדרשים  וגז נפט נכסי של השבה  בר סכום במדידת

 תכניות  של   ןקיומ  סבירות,  צפויות  והשקעות  עלויות  לגבי  מסוימות  בהנחות  להשתמש  בשותפות
מיסוי רווחים   חוק השלכות, הצפויים המכירה מחירי, במאגר המשאבים כמויות , פיתוח

ממשאבי טבע, קביעת שיעורי ההיוון וכיוצא בזה, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים 
 העתידיים מהנכסים. 

 
נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה( נבחנים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות עשויות    נכסי

 להעיד על כך שערכם בספרים עולה על סכום בר ההשבה המיוחס להם.  
 

 הנפט עתודות אומדן .ב

 
משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים אשר משמשים את  הנפטאומדן עתודות 

  נפטמדווחת. הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של עתודות  הפעילות במהלך התקופה ה
 הנפט כמות  לעיל. 5)ח'(2 בבאור, נעשית בהתאם לשיטת האזילה כאמור ו/או מותנות מוכחות

בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה, בין היתר,   המותניםאו /והמוערכת במאגרים המוכחים 
המוכחות ו/או   להערכת עתודות של מאגרי נפט וגזעל פי חוות דעת של מומחים חיצוניים 

על פי העקרונות הנ"ל הינו תהליך    ו/או המותנות  המוכחות  הנפטהערכה של עתודות  .  המותנות
 סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי.  
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 )המשך( םהכספיי הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים  עיקרי - : 3 באור

 
 מפיקים נכסים הפחתת . ג
 

משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים אשר משמשים את  נפטאומדן עתודות ה
 נפטהפעילות במהלך התקופה המדווחת. הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של עתודות  

 .לעיל 5)ח'(2 בבאור, נעשית בהתאם לשיטת האזילה כאמור מותנותו/או  מוכחות
המדווחת נקבעת מידי שנה,    בתקופה  המותניםאו  /והמוערכת במאגרים המוכחים    נפטכמות ה 

 המוכחות  בין היתר, על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת עתודות של מאגרי נפט וגז
על פי העקרונות הנ"ל הינו   המותנותו/או  המוכחות נפט.הערכה של עתודות ההמותנותו/או 

 תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי.  
 

 
 מזומנים ושווי מזומנים  - : 4באור 

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 דולראלפי   
     

 2,588  1,423  מזומנים למשיכה מיידית  
 2,775  221  לזמן קצר   תפיקדונו - שווי מזומנים 

     
  1,644  5,363 

 
 
 

 פקדונות בתאגידים בנקאיים - : 5באור 
 שיעור הריבית ליום  

31.12.2019 
 בדצמבר 31 

   2019  2018 
 דולראלפי   %  
       

       לזמן קצר 
 1,000  -    פקדונות נושאי ריבית  

 188  -    פקדונות שאינם נושאי ריבית
    -  1,188 
       

       לזמן ארוך
 -  101    פקדונות שאינם נושאי ריבית

       
 263  266  2.25%  ( 1)פקדונות משועבדים נושאי ריבית 

       
 

 משמשים כבטוחה לערבויות שניתנו למוסדות ממשלתיים. פיקדונותה (1)
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 חייבים ויתרות חובה  - : 6באור 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 דולראלפי   
     

 98  51  מוסדות
 21  34  הוצאות מראש

 91  -  השותף המוגבל  -צדדים קשורים  
 1,066  723  חייבים ויתרות חובה אחרים )לרבות בגין עסקאות משותפות(

     
  808  1,276 

 
 

   וגז נפט נכסיהשקעות ב - : 7באור 
 

 הרכב הנכסים א.
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 דולראלפי   
     

 נפט וגז:  נכסי
 להלן  2ראה גם סעיף ג'  Grapevine פרוייקט

 
5,639  3,836 

ראה גם סעיף   Trinidad 7 פרוספקט Mountanview פרוייקט
 להלן  3ג' 

 
2,370  841 

 2,131  2,248  להלן  4ראה גם סעיף ג'  Cassini פרוייקט
 חיפוש והערכה:   נכסי

 להלן  3ראה גם סעיף ג'  Mountanview פרוייקט
 

1,275  923 
 -  1,142  להלן  5ראה גם סעיף ג'  Shideler פרוייקט

     
  12,674  7,731 

 
 

   :9201 ,בדצמבר 31 ליום וגז נפט בנכסי השותפות זכויות לגבי פרטים ב.
 

 המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות לחיפושי נפט וגז.   השותפות 
 :הכספיים  הדוחות אישור יוםל נכון, המוגבלת השותפות  של הנפט נכסי מפורטים להלן

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

  עד

של  חלקה
השותפות 
 המוגבלת

         
 10%   13.6.2045  250  חזקה  שמשון 

חכירה של זכויות נפט   Grapevineפרויקט 
(Mineral (Rights 

כל עוד הפעילות   34 
 נמשכת

 22.3125% 

חכירה של זכויות נפט   Mountainviewפרויקט 
(Mineral (Rights 

 18  2020-2023  25.8081% 

חכירה של זכויות נפט   Cassiniפרויקט 
(Mineral (Rights 

 10  - )*  35.625% 

חכירה של זכויות נפט   Shidelerפרויקט 
(Mineral (Rights 

 3  - )**  37.5% 

 ( להלן. 4ראה סעיף ג) *(  
 ( להלן. 5ראה סעיף ג) **(  
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 )המשך(  וגז נפט נכסיהשקעות ב - : 7באור 

 
   הפעילות עיקר .ג

 

 "שמשון"  חזקת .1
 

 בייזוםחברה פרטית העוסקת  השותפים בחזקה התקשרו בהסכם למסירת מידע עם
פרוייקטי אנרגיה אשר זכתה במכרז של משרד האנרגיה להכנת סקר היתכנות להקמת 

הפרויקט(. על פי ההסכם האמור, השותפים בחזקה    - ( )להלן  GTLמתקן הפיכת גז לנוזל )
לצורך הסקר האמור שנועד  1-שוןמידע אודות באר שמ"ל הנ הפרטית לחברהימסרו 

נהלו הצדדים משא ומתן ביחס י,  הסקר  לתוצאות  בהתאםלבחון היתכנות של הפרויקט.  
אין   הדיווח לתאריךלתנאים המסחריים לשיתוף פעולה אפשרי ביחס לפרויקט. נכון 

 לשותפים בחזקה הוצאות בקשר עם ההתקשרות האמורה.
 

ת בדיקה ובחינה של המידע שברשותם, שותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולו
פרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר  אותרו במסגרתן
לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה   שינוי גבולות החזקהל בקשה  הוגשהלגביהם 

הודיע הממונה   ,, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי2020לפברואר,    6ביום    .)"הממונה"(
המועצה מייעצת לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר האנרגיה לאשר את שינוי  כי 

- ''ב בהתשילחוק הנפט,  49הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף 
 . דיןכפופה להוראות כל  ההמלצה כי מציין . הממונה 1952

ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש להוסיף לחזקה,   כן
 . הנפט  לחוק 5 לסעיף בהתאם, נפט לחיפושי

 
אישר שר האנרגיה את שינוי    ,, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי2020במרס,    18ביום  

 :לתנאים הבאיםבכפוף כאמור לעיל הגבולות 
 

בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה כמפורט הוא מותנה במתן התחייבות של  .א
 בוצע  -  .23.3.2020להלן, אשר תימסר עד ליום 

 
 התנאים ותוכנית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:

 

ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש, שיכסה את שטח החזקה החדש אשר אין   .1
 . 2020בספטמבר,  30לגביו סיימיקה קיימת עד ליום 

ונים הסייסמיים של הסקר האמור, קשירה לסקר קודם, והעברת כל עיבוד הנת .2
 . 2021ביוני,  30תוצרי העיבוד, החומרים והדוחות הנלווים עד ליום 

פענוח משולב של כל הנתונים הגאיפיסים החדשים והקיימים, הכנת מפות עמוק  .3
מעודכנו, ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני, קביעת מיקום קידוח והגשת  

 . 2021סבפטמבר,  30פקט גיאולוגי לביצוע קידוח עד ליום  פרוס

 . 2021בדצמבר,  31עד ליום  PRMSהגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישת  .4

 . 2022ליוני,   30 ליום הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה עד .5

ס מפעיל, נלהעברת זכויות כך שיוכלחוק בנפט,    76הגשת בקשה בהתאם לסעיף   .6
  2016  -הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע''זכנדרש בתקנות  

 . 2022ביוני,  30וקבלת אישור הממונה עד ליום 

 . 2022בספטמבר,   30חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח עד ליום   .7

 .2022בדצמבר,  31תחילת ביצוע קידוח עד ליום  .8
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 )המשך(  וגז נפט נכסיהשקעות ב - : 7באור 

 

( אשר תאפשר פיתוח משותף של התגלית החדשה  -להלן  ותוכר תגלית בקידוח )היה   .ב
יבשה  - והתגלית החדשה, יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים 1-תגליות שמשון 

(, לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית החדשה. הממונה יעביר  התמהיל  -להלן  )
גש תוכנית פיתוח  את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה. בנוסף, תו

קונספטואלית לפיתוח משותף כאמור, בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה, ולא יאוחר  
 חודשים מיום ההכרה בתגלית החדשה. 8-מ

 

ככל שבעלי החזקה לא יעמדו בתנאים, בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה,   .ג
בלוחות הזמנים שנקבעו, מכל סיבה שהיא, תפקע החזקה באופן מיידי, ובעלי החזקה  

 לא יישמעו בשום טענה או תביעה בקשר לכך.   
 

בעלי החזקה יעמדו בכל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה, כפי שיימסר  .ד
 לבעלי החזקה, בהקדם האפשרי.

 

ידוע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, לרבות  .ה
באיזורים הרלוונטיים לשטח החזקה, טרם נקבעו סופית, וכי שטח החזקה סמוך  
לקצה תחום המים הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום. לפיכך, יתכן כי לעובדה זו תהיה  

לות העתידית בשטח החזקה, וכי בעלי החזקה לא יישמעו  השפעה על המשך הפעי
בכל טענה או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, היה ובתקופת החזקה  
ייגרעו שטח או שטחים משטח החזקה בקשר עם האמור לעיל, לא יינתן פיצוי כלשהו  

 לבעלי החזקה. 
 

, פרסמה השותפות דוח הערכת , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 2020במרס,    23ביום  
 משאבים מנובאים )פרוספקטיביים( בפרוספקט דקר שבשטח החזקה. 

 

 בקליפורניה, ארה"ב Grapevineרוייקט פ .2
 

 עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורניה, ארה"ב.
 

 הינם:   בפרוייקט המשתתפים א(
 

 %   שם המשתתף
   

 %22.3125  השותפות 
LLCGrapevine Energy   33.75% 

California Resources Production Corporation   28.5156% 
BYLO Grapevine Holdings LLC  10.7344% 

FGE Oil, LLC  4.6875% 
   
  100% 

 
 : נכס גז ונפט ונכס חיפוש והערכה הרכב ב(

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 דולראלפי   
     

 13,95  5,896  עלויות קידוח שהוונו 
 2  3  בגין סילוק נכס

 ( 117)  ( 260)  הוצאות פחת, אזילה והפחתות*( 
     
  5,639  3,836 
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 )המשך(  וגז נפט נכסיהשקעות ב - : 7באור 

 
 החלה להפיק נפט מהפרוייקט,  העסקה המשותפת 2017בחודש אוקטובר    (*

נכסי הנפט והגז לפי  חלקה במפחיתה את  השותפותלכן החל ממועד זה, 
 משאבים  הערכת דוח פי  על 1.5%על  2019בשנת  שעמד האזילה  קצב

 (. 1.21%  – 2018שנת ב) 5ח'2 בבאור כאמור מנובאים
 

 : בפרוייקטנוספים לגבי הפעילות  פרטים (ג
 

     Chardonnayבקידוח, הסתיימו מבחני ההפקה שבוצעו 2017בדצמבר,  5ביום 
   .ט והחלה הפקה מסחרית מהקידוחבשטח הפרוייק

 
    Bordeaux 1-31שבוצעו בקידוח מבחני ההפקה  הסתיימו, 2018ביוני,  14ביום 

  .בשטח הפרויקט והחלה הפקה מסחרית מהקידוח

 
החל.    North Chardonnay 35-2הודיעה השותפות כי קידוח, 2019בינואר,  23ביום 
, הודיעה השותפות כי נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט  2019בפברואר  17ביום 

ות שוטפות כמו כן  קשהקידוח הגיע לעומקו הסופי, במהלך הקידוח בוצעו בדי
לעיל מור אבוצעו בסיום הקדיחה בדיקות לוגים שונות, על בסיס הבדיקות כ

 . מבחני ההפקה( –בקידוח )להלן ותפים בפרויקט החליטו לבצע מבחני הפקה הש
, פרסמה השותפות תכנית מפורטת לביצוע מבחני ההפקה  2019במרס,  20ביום 

ולהימשך מספר  2019וציינה כי הם עתידים להתחיל במהלך הרבעון השני של 
תוצאות וניתוח  מבחני ההפקה וכי  הסתיימו 2019ביוני,  12ביום  שבועות.

הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח, כפי שנמסרו על ידי מפעילת הקידוח,  
(  Discoveryהניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו של ממצא )

  ומיום זה החלה הפקה מסחרית מהקידוח. של נפט בקידוח
 

השותפות דוח    קיבלה  המצב הכספי,לאחר תאריך הדוח על    ,2020,  מרסב  23ביום  
מעודכן לפרויקט. על פי דוח הערכת המשאבים, שהוכן  מותנים הערכת משאבים 

, כמות המשאבים SPE-PRMS, על פי כללי Petrotech resources comapnyע"י 
מיליוני חביות   2.155 -, נעה בין כ2019, דצמברב 31המותנים בפרויקט, נכון ליום 

מיליוני חביות נפט )שווה ערך(   32.122 -אומדן הנמוך( לכנפט )שווה ערך( )ה
 )האומדן הגבוה(. 

חלקה של השותפות  בהתאם לדוח המשאבים המעודכן ולחישובי השותפות, 
בדצמבר,   31, נכון ליום  10%-מהוון בו  לאחר מס הכנסהמהפרויקט  תזרים הצפוי  ב

  דולר  מיליוני  60.494 -)האומדן הנמוך( לכדולר מיליוני  2.668 -כנע בין  , 2019
 )האומדן הגבוה(. 

 
מבוססות, בין היתר, על מידע   המשאבים המותנים בפרויקט,ההערכות הנ"ל בדבר  

בזכויות    המפעילה  גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת
 Petrotech מקצועיות שלההערכות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות   הנ"ל.

resources comapny שיופקו   הנפט, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמויות
בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה 
מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש  

ים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של  ו/או מתנאים מסחרי הנפטבשוק 
 המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף

ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים   פרויקטבמהמשך הפקה 
 של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.  

 
כן נערך נכון ליום  בהקשר זה השותפות מעוניינת להדגיש כי דוח המשאבים המעוד

ונערך על בסיס מחירי נפט וגז אשר היו ידועים במועד זה.   2019בדצמבר,  31
(  COVID-19התרחבות המשבר הגלובלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה )

 וכן המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות,  
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 )המשך(  וגז נפט נכסיהשקעות ב - : 7באור 

 
.  2020הביאו לירידה משמעותית במחירי הנפט והגז בחודשים הראשונים של שנת  

יצוין כי המחיר הממוצע של חבית נפט המופקת ונמכרת מהפרויקט עמד בשנת  
מחיר חבית   החתימה על הדוחות הכספיים דולר ונכון למועד    66  -על סך של כ  2019

 דולר. 29 -כאמור עומד על סך של כ
 

 בקליפורניה, ארה"ב Mountainviewקט פרויי .3
 

 .עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורניה, ארה"ב
 

)בפרוספקטים אחרים  פרוייקט הינםבשטח ה Trinidad 7פרוספקט המשתתפים ב א(
 :  (  שיעורי האחזקה עלולים להיות שוניםבשטח הפרוייקט 

 
 %   המשתתף שם

   
 26.05%  השותפות 

Mountain View Resources, LLC  42.25% 
BYLO Properties, LLC  14.389% 

John L. Moran  1.75% 
Chesed Properties, LLC  1.675% 

Eneric Oil Group, Inc  1.5% 
LAR Oil Company, Inc  1.5% 
HOPPS Oil Props, LLC  1.5% 

Compass Global Resources, LLC  1.486% 
Dennis B. Tower  1.25% 

Brunner Resources, LLC  1.2295% 
CCF Resources, LLC  1% 

GeoCom Capital, LLC  1% 
James H. Drennan  0.75% 

Central California Oil Co  0.75% 
Arbol Resources, Inc  0.7205% 

Concordia Resources, LLC  0.5% 
W. Kirk Bosche  0.5% 

WWH Energy,LLC  0.2% 
   
  100% 

 
   :נכס גז ונפט ונכס חיפוש והערכה הרכב  (ב
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 דולראלפי   
     

 150  150  עלויות הזכויות שנרכשו 
 1,644  3,589  עלויות קידוח שהוונו 

 1  1  התחייבויות בגין סילוק 
 ( 31)  ( 95)  הוצאות פחת, אזילה והפחתות*( 

     
  3,645  1,764 

 
, לכן  מהפרוייקטהעסקה המשותפת החלה להפיק נפט    2018  אוגוסט  בחודש *(  

  קצב החל ממועד זה, השותפות מפחיתה את חלקה בנכסי הנפט והגז לפי 
 מנובאים  משאבים  הערכת  דוח  פי   על  0.97%  על  2019בשנת    שעמד  האזילה 
 (. 0.5%  – 2018שנת ב) 5ח'2 בבאור כאמור
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 )המשך(  וגז נפט נכסיהשקעות ב - : 7באור 

 
 :  בפרוייקטנוספים לגבי הפעילות  פרטים (ג

 
 Trinidad 7 פרוספקט 

 
בשטח   Stenderup 56x-28בקידוח מבחני ההפקה  הסתיימו , 2018, אוגוסט 12ביום 

   .הפרויקט והחלה הפקה מסחרית מהקידוח
 

, דיווחה השותפות כי השותפות ושותפים נוספים  2019בפברואר,  21ביום 
בפרויקט   4.1%השותפה בשיעור  Garlock oil, LLCבפרויקט התקשרו בהסכם עם 

שבשטח הפרויקט בו היא אינה שותפה( על פיו רכשו  Trinidad 7)למעט בפרוספקט   
מתוכם השותפות   בפרויקט  garlock oil, LLCהרוכשים את מלוא זכויותיה של 

בפרויקט, כך שזכויות השותפות בפרוייקט )שאינו    1.0581%רכשה זכויות בשיעור  
 . 25.8081%( הינם TRINDAD 7פרוספקט 

 
דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את  החליט 2019, ביוני, 23ביום 

לפרוספקט   Stenderup 66X-28השתתפות השותפות בביצוע קידוח פיתוח 
TrinidaD 7 .  ח  קידוח פיתו, הודיעה השותפות כי 2019באוקטובר,  28ביום

Stenderup 66X-28  לפרוספקט TrinidaD 7 נמסר2019בנובמבר,  10החל. ביום , 
במהלך הקידוח    .שותפות על ידי מפעילת הפרויקט שהקידוח הגיע לעומקו הסופיל

על בסיס הבדיקות   .בוצעו בדיקות לוגים שונות , ובסיומובוצעו בדיקות שוטפות
. מבחני  השותפים בפרויקט לבצע מבחני הפקה בקידוחהחליטו כאמור לעיל 

. נכון למועד פרסום הדוח מבחני ההפקה  2019 ההפקה החלו במהלך חודש דצמבר
 נמשכים.

 

 קליפורניה, ארה"בב assiniCפרוייקט  .3
 

 ה, ארה"ב.עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורני
 

 המשתתפים בפרוייקט הינם : א(

 
 .35.625%  –השותפות 

BL Cassini Holdings LLC –  35.625% . 
Aera Energy LLC )28.75% -  )המפעיל . 

 
   : נכס חיפוש והערכה הרכב (ב
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 דולראלפי   
     

 2,131  2,246  עלויות קידוח שהוונו 
 -  3  התחייבויות בגין סילוק 

 -  ( 1)  הוצאות פחת, אזילה והפחתות*( 
     
  2,248  2,131 

 
,  מהפרוייקטהעסקה המשותפת החלה להפיק נפט  2019 ספטמבר בחודש *(  

לכן החל ממועד זה, השותפות מפחיתה את חלקה בנכסי הנפט והגז לפי  
 משאבים  הערכת דוח פי על 0.05% על 2019בשנת  שעמד האזילה קצב

 . 5ח'2 בבאור כאמור מנובאים
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 

 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

26 

 
 )המשך(  וגז נפט נכסיהשקעות ב - : 7באור 

 
התקשרה השותפות )באמצעות מודיעין אנרגיה   2017בספטמבר,  28ביום 

 Aera Energy, בהסכמים עם חברת  2017בספטמבר,    1אינטרנשיונל(, בתוקף מיום  

LLC להלן( שהינה צד שלישי בלתי קשור , - Aeraלרכישת זכויות בפרויקט ,) . 
 

 דונם(.  10,360-אקר )כ 2,560- הינו כ  הפרוייקטשטח 
( מהזכויות בשכבות  100%)מתוך  32.5% רכשה השותפות  2017בחודש ספטמבר 

  - להלן ) BL Cassini Holdings LLC חברתו )עומקים( מסוימות בשטח הפרויקט
BLC )( מהזכויות בשכבות )עומקים( מסוימות בשטח 100%)מתוך  32.5% רכשה

 ( בפרויקט. 100%)מתוך    22.5%  מחזיקהתשמש מפעילת הפרויקט ו  Aera הפרויקט.
מותנית בכך שהן תממנה את  BLC -רכישת הזכויות בפרויקט על ידי השותפות ו

)מתוך    50%  -( של שני קידוחים בשטח הפרויקט. השותפות תממן כ100%עלותם )
 הקידוחים כאמור.שני ( מעלות 100%

 
 :  בפרוייקטנוספים לגבי הפעילות  פרטים (ג

 
, פרסמה השותפות תכנית מפורטת לביצוע מבחני ההפקה  2018ביולי,  9ביום 

  22ביום  וציינה כי הם עתידים להימשך כמספר חודשים. CASSINIבקידוח 
מבחני ההפקה וכי תוצאות וניתוח   , הודיעה השותפות על סיום 2019לספטמבר, 

הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח, כפי שנמסרו על ידי מפעילת הקידוח,  
הניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו של ממצא 

(DISCOVERYשל נפט בקידוח ומיום זה החלה הפקה מסחרית מהקי ).במהלך  דוח  
תאריך  לאחר הופסקה ההפקה מהבאר עקב תקלה טכנית.  2019 נובמבר חודש

 החל הטיפול לתיקון התקלה.   הדוח על המצב הכספי
 

, פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מעודכן לפרויקט.  2019בנובמבר,    11ביום  
פי כללי    , עלPetrotech resources comapnyעל פי דוח הערכת המשאבים, שהוכן ע"י  

SPE-prms סווגו חלק מהמשאבים המנובאים כמשאבים מותנים. כמות המשאבים ,
 developmentהמותנים בפרויקט, המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה )

pending מיליוני חביות נפט )שווה   0.756- , נעה בין כ2019בנובמבר,  1( נכון ליום
 ות נפט )שווה ערך( )האומדן הגבוה(. מיליוני חבי 2.372 -ערך( )האומדן הנמוך( לכ

 
מבוססות, בין היתר, על מידע   המשאבים המותנים בפרויקט,ההערכות הנ"ל בדבר  

בזכויות    המפעילה  גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת
 Petrotech ההערכות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות של  הנ"ל.

resources comapny שיופקו   הנפט, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמויות
בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה 
מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש  

ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של   הנפטבשוק 
שיצטבר מידע נוסף  המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל

פרויקט ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים  במהמשך הפקה 
 .   של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי 
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 , ארה"בבקליפורניה   Shidelerפרוייקט .4
 

 ארה"ב.עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורניה, 
 

 המשתתפים בפרוייקט הינם : א(
 

 . 37.5%  -השותפות 
BL SHIDELER Holdings LLC  )37.5% -)המפעיל . 

Aera Energy LLC - 25% . 
 

   נכס חיפוש והערכה:  הרכב (ב
 

 בדצמבר 31  
  2019 
 אלפי דולר  
   

 1,142  עלויות קידוח שהוונו 
 
 

, הודיעה השותפות כי דירקטוריון השותף הכללי  2019באוקטובר,  23ביום 
-1בשותפות החליט לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה  

28  SHIDELER) צפוי להתחיל במהלך הרבעון הרביעי של   הקידוח( אשר –)להלן
 על ידי מפעיל  , הודיעה השותפות כי נמסר לה 2019בנובמבר,  20ביום . 2019שנת 

, הודיעה השותפות כי נמסר לה  2019בדצמבר,    12ביום    החל.קידוח  הפרויקט כי ה
קידוח הגיע לעומקו הסופי, כי במהלך הקידוח בוצעו  העל ידי מפעילת הפרויקט כי  

בדיקות שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות לוגים ונלקחו דוגמאות 
 סלע מקיר הקידוח.  

יקות כאמור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה מבוססת על בסיס הבד
כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח. לאור האמור לעיל, השותפים  

 מבחני ההפקה(.   - בפרויקט החליטו לבצע מבחני הפקה בקידוח )להלן 
, פרסמה השותפות תכנית מפורטת לביצוע מבחני ההפקה  2019בדצמבר,    23ביום  
נכון למועד הדוח מבחני   ,ח וציינה כי הם עתידים להימשך כמספר חודשיםבקידו

 ההפקה נמשכים.
 

 קליפורניה, ארה"בב  Concordפרוייקט  .5
 

 עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז בקליפורניה, ארה"ב.
 

 בפרוייקט הינם :המשתתפים 
 

 . 37.5%  -השותפות 
BL concord Holdings LLC )37.5% - )המפעיל . 

Aera Energy LLC - 25% . 
 

החל קידוח אקספלורציה בשטח  הודיעה המפעיל כי  2019בינואר,  7ביום 
 .  הפרויקט
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על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע   לשותפות , נמסר2019בינואר,  16ביום 

וכי מניתוח ממצאי הקידוח עולה כי נתגלו סימני הידרוקרבונים  ו הסופי לעומק
 נאטם)נפט( אשר לא הצדיקו המשך ביצוע מבחני הפקה. לאור האמור, הקידוח 

 השותפים בפרויקט החליטו על סיום העבודה בפרויקט. . וננטש
 

אלפי דולר,    468  -, בסך של כConcord 26-3בתקופת הדוח, כל ההוצאות בגין קידוח  
 . אחר כוללאו הפסד ורווח נזקפו לסעיף הוצאות חיפושי נפט וגז בדוח על הרווח 

 

 אנגליה בשטח הצפוני   ביםפרוייקט  .6
 

, התקשרה השותפות בהסכם אופציה לרכישת זכויות בפרויקט 2019באוגוסט,  8ביום 
  – )להלן רישיונות  4לחיפושי נפט וגז בים הצפוני בשטחה של אנגליה. הפרויקט כולל 

קמ"ר. על פי ההסכם השותפות תוכל  2,450-בשטח כולל של כהרישיונות באנגליה( 
מהון המניות של חברה   51.61%עור של לרכוש, בדרך של הקצאת מניות, מניות בשי

 מהזכויות ברישיונות 38.75%- החברה האנגלית(, המחזיקה ב –פרטית אנגלית )להלן 
מרישיונות אלה.  20%-תחזיק ב השותפות האמורים, כך שלאחר מימוש האופציה 

יום לאחר השלמת עיבודו של סקר סייסמי בשטח  60האופציה ניתנת למימוש עד 
.  2020שנת  של  ופענוחו, אשר צפויה לקרות במהלך הרבעון הראשון    ליהבאנגרישיונות  ה

 אלפי דולר. 300  של ךס תמורת האופציה שילמה השותפות
 

בעלי הרישיונות מחפשים לצרף שותפים נוספים לרישיונות האמורים, והתנאים אשר 
יסוכמו עם השותפות ייגזרו מהתנאים שיסוכמו עם השותפים החדשים כאמור. עוד  

אשר יסוכם עם השותפים  CARRY-על ה  50%כם כי לשותפות תינתן הטבה של סו
של שליש על חלקה היחסי. כמו כן סוכם   CARRYהחדשים, אולם היא תחוייב במינימום  

כי בכפוף למימוש האופציה יתקשרו הצדדים בהסכם בעלי מניות ובהסכם תפעול משותף 
 ביחס לנכס הנפט.

 
, הודיעה השותפות כי הגישה בקשה לקבלת רישיון ימי נוסף 2019בנובמבר,  13ביום 

יחד עם חלק מבעלות בשטח הסמוך לרישיונות באנגליה, המהווה חלק מאותו פרויקט, 
 הזכויות ברישיונות באנגליה.

 

 פרוייקט בים הצפוני בשטח דנמרק .7
 

מזכויות  15%- 10%, התקשרה השותפות בהסכם אופציה לרכישת 2019ביולי,  24ביום 
קמ"ר הנמצא ביום הצפוני בשטח דנמרק.   427-ההשתתפות ברישיון ימי בשטח של כ

 מזכויות ההשתתפות ברישיון האמור.  20%- חברת הנפט הלאומית של דנמרק מחזיקה ב
השותפות  תשלם. בתמורה לאופציה 2020 ,במרס 31ליום האופציה ניתנת למימוש עד 

אלפי דולר ארה"ב, כתלות בשיעור זכויות ההשתתפות אשר תרכוש בסופו של  44-66 -כ
מעלות חלקם   200%דבר. במידה שהשותפות תממש את האופציה תשלמנה השותפות 

פעילות הרישיון עד תום קידוח ראשון בשטחו, או שיעור אחר שיוסכם בין  היחסי ב
 הצדדים.
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 זכאים ויתרות זכות  - : 8באור 

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 דולראלפי   
     

 497  159  ( א'22 באור)ראה צדדים קשורים ל התחייבויות
 46  51  מוסדות

 123  79  זכאים עסקה משותפת
 4  6  זכאים ויתרות זכות אחרים

     
  295  670 

 
 

 פיננסיים מכשירים - : 9 באור
 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות  א.

 
 בדצמבר 31   
  2019  2018 
 אלפי דולר  

     בעלות מופחתת הנמדדים נכסים פיננסיים
     

 5,363  1,644  מזומנים ושווי מזומנים 
 1,451  367  פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך 

 670  295  חייבים
     

     הנמדדות בעלות מופחתת התחייבויות פיננסיות
     

 1,128  439  התחייבויות פיננסיות  
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ב.
 

, פקדונות, חייבים ויתרות חובהבדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים,  היתרה
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן  

 .שלהם

 
 מדיניות ניהול סיכונים  ג.

 
סיכון שוק )לרבות  פעילויות השותפות המוגבלת חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון:  

סיכון מטבע חוץ וסיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת 
של השותפות המוגבלת מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על  

 הביצועים הפיננסיים של השותפות המוגבלת.
ל הסיכונים בשותפות המוגבלת בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים מבוצע על ידי המופקדים ע

שאושרה על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון מספק עקרונות לניהול הסיכונים הכולל, כמו גם 
את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים, כגון: סיכון שער חליפין, סיכון שיעור  

 . סיכון אשראיוריבית 
 

 סיכוני שוק   .ד
 

סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנה  
כתוצאה משינויים במחירי השוק. סיכון שוק כולל שלושה סוגי סיכון: סיכון שיעור הריבית, 

. יחידת השתתפות וחשיפה למחירי הנפטסיכון מטבע, וסיכוני מחיר אחרים כגון, סיכון מחיר 
 . פיקדונותוננסיים המושפעים מסיכון שוק כוללים בין היתר, הלוואות מכשירים פי
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 לתאריך הדוח על המצב הכספי השותפות המוגבלת חשופה כדלקמן:  

 
 סיכוני מטבע

 
אינו  שווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי  ה הסיכון ש  אסיכון מטבע הו

 רי מטבע חוץ.ועי שינויים בשיציב בגלל 
 

התחייבויותיה  נכסיה השוטפים והשותפות המוגבלת חשופה לסיכוני מטבע בעיקר בגין 
 . במטבע חוץהשוטפות ובגין התקשרויות הנקובות 

 
 בדוחות הכספיים: להלן תנאי ההצמדה של היתרות הכספיות 

 
 2018בדצמבר    31  2019בדצמבר    31  
 

 

בדולר או  
בהצמדה  

 אליו

 

  סה"כ   ש"ח 

בדולר או  
בהצמדה  

 אליו

 

 סה"כ   ש"ח 
 אלפי דולר   

             נכסים שוטפים 
             

 5,363  937  4,426  1,423  158  1,265  מזומנים ושווי מזומנים 
 1,188  -   1,188  221  -   221  השקעות לזמן קצר

 1,276  211  1,065  808  77  731  חייבים ויתרות חובה
             

  2,217  235  2,452  6,679  1,148  7,827 
             נכסים לא שוטפים 

             
 263  -   263  266  -   266  השקעות לזמן ארוך 

             
  2,483  235  2,718  6,819  1,148  7,967 
             

             התחייבויות
             

התחייבויות לספקים  
 581  252  329  144  112  32  ם ולנותני שירותי 

 670  50  620  295  58  237  זכאים ויתרות זכות 
             

  269  169  439  949  302  1,251 
 

 
רגישות בגין שינויים בשער החליפין של השקל כנגד הדולר, כאשר שאר המשתנים להלן מבחני  

 נשארים קבועים: 
 

 דולר השקל מול הרווח )הפסד( מהשינוי בשער החליפין של    
 ירידה בשיעור  עלייה בשיעור  
  10%  5%  5%  10% 
 אלפי דולר   

השפעת השינויים על היתרות של  
         המכשירים הפיננסיים השקליים: 

 18  8  (8)  (14)  מזומנים ושווי מזומנים 
 8  4  (4)  (7)  חייבים ויתרות חובה

 (12)  (6)  5  10  התחיבויות לספקים ולנותני שירותים 
 (6)  (3)  3  5  זכאים ויתרות זכות 

         
 8  3  (4)  (6)  2019בדצמבר,    31ליום  

         
 93  44  (41)  (76)  2018בדצמבר,    31ליום  
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 סיכון אשראי ה.

 
שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו  סיכון הסיכון אשראי הוא 

הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לשותפות הפסד. השותפות חשופה לסיכון  
 בבנקים.  תבעיקר מהשקעה בפיקדונואשראי 

מדיניות השותפות המוגבלת היא להשקיע את עודפי המזומנים לתקופות קצרות ובאפיקים 
מופקדים במספר מוסדות פיננסיים מהדרג הגבוה ביותר   תוהפיקדונומזומנים הסולידיים. 

 בישראל.
 

 סיכון נזילות  ו.

 
סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של השותפות המוגבלת וכן מהוצאות המימון והחזרי  

שהשותפות המוגבלת הקרן של מכשירי החוב של השותפות המוגבלת. סיכון נזילות הינו הסיכון  
 תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות.

המוחזקים יספיקו תמיד   תמדיניות השותפות המוגבלת הינה להבטיח כי המזומנים והפיקדונו
. על מנת להשיג מטרה זו השותפות המוגבלת שואפת ןלכיסוי ההתחייבויות במועד פירעונ

על מנת לענות על הדרישות החזויות. האמור אינו מביא  תלהחזיק יתרות מזומנים ופיקדונו
 בחשבון השפעה של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות לצפותם.

  12תחזית תזרימי המזומנים על בסיס שבועי וחודשי לתקופה של    בוחנתהשותף הכללי    הנהלת
מידע בדבר חודשים לרבות בגין מחויבויות הכרוכות בהסכמים הקשורים לנכסי נפט וגז כמו גם  

 .תיתרות המזומנים והפיקדונו 
 

 
 התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים  - : 01באור 

 
 הסכם השותפות המוגבלת א.

 
  - )להלן  1992במאי,  25ביום  השותפות המוגבלת נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם 

אנרגיה  - הכללי( לבין מודיעין ( בע"מ )השותף 1992אנרגיה ניהול )  -ההסכם(, בין מודיעין 
 נאמנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל(.

 
  0.01%-ב אויישמההכנסות והרווחים  0.01%-בהתאם להסכם השותף הכללי יהיה זכאי ל

מההכנסות   99.99%-מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת. השותף המוגבל יהיה זכאי ל
 מההוצאות וההפסדים, עד לגובה חלקו בהון השותפות המוגבלת.  99.99%- ב אויישוהרווחים 

 
 בהוצאות כדלקמן:  אויישהשותף הכללי זכאי לתשלומים   בנוסף לכך יהיה

 
 תמלוגים .1

 
מכל חלקה של  4.95%השותפות המוגבלת תשלם לשותף הכללי תמלוג על בשיעור של 

ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי  השותפות המוגבלת בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי 
הנפט בהם יש או יהיה בעתיד לשותפות המוגבלת אינטרס )בהתאם לחישוב ועל אותו  

להחזר הוצאות   בסיס שיהיה ישים לתשלום התמלוג למדינה על פי חוק הנפט(, וזאת עד
שהוציאה השותפות המוגבלת לצורך חיפושי הנפט )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך  

הפחתת הנפט אשר ישמש לצורכי ההפקה עצמה(. לאחר החזר הוצאותיה של  לאחר
  מחלקה של השותפות המוגבלת.  9.95%השותפות המוגבלת יהיה שיעורו של תמלוג העל  

הכנסות ממכירת נפט ו/או גז ובהתאם נרשמו  שותפותנוצרו לתקופת הדיווח במהלך 
אלפי   181ובסך  2019בשנת  אלפי דולר 266 של הוצאות תמלוג על לשותף הכללי בסך

 . 2018שנת בדולר 
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 דמי ניהול  .2

 
דולר  אלפי 25בסך של השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות המוגבלת דמי ניהול 

השותף הכללי יישא מתוך ועד גובה דמי הניהול שיקבל . בתוספת מע"מ, בכל חודש
בהוצאות הבאות: שכרם של המנהלים והדירקטורים של השותף הכללי וכן הוצאות 
אחזקת משרדי השותף הכללי. מובהר כי אם יתברר שדמי הניהול עולים על סכומי 

 ות, יוותר ההפרש בידי השותף הכללי.ההוצאות הבלתי ישירות האמור
יתר הוצאות השותפות המוגבלת )ביניהן בין היתר, שכר טרחת רואי חשבון, עורכי דין  
ויועצים חיצוניים אחרים )ובכלל זה יועצים גיאולוגיים( ישולמו על ידי השותפות 

 המוגבלת במסגרת תקציבה לפי חלוקה שתקבע על ידי השותף הכללי.
 השותפות תשלם לשותף הכללי, תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה שכר בנוסף 

העבודה    )בתוספת מע"מ( בהנפקה אחת ללא תלות בשעותדולר    אלפי  40-בסכום השווה ל
 .בהחלטה מיוחדת  בפועל או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות

  2018דולר בגין דמי הניהול, בשנת    אלפי  300סך של  שילמה השותפות    2019במהלך שנת  
אלפי דולר בגין ההנפקה   40 סך של , וכן אלפי דולר בגין דמי ניהול 300שולם סך של 

 .2018שבוצעה בחודש דצמבר 
של   סךנושאי המשרה  וביטוח הדירקטורים    בגיןשותפות המוגבלת  שילמה ה  2019בשנת  

 דולר.אלפי  43 -כסל של  2018בשנת  ,אלפי דולר 42 -כ
 

 מפעיל, דמי מפעיל ונשיאה בהוצאות  .3
 

השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל נכסי הנפט שבהם יש לשותפות זכויות  
 4.95%השתתפות, גם אם אינו משמש כמפעיל של נכסי הנפט, ל"דמי מפעיל" בשיעור של  

בגין פעולות  )בצירוף מע"מ( מסך כל ההוצאות הישירות של השותפות )על בסיס דולרי(
 .חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה, שיחושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס מצטבר

 
לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו, אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר 

יהיו  עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט )לא כולל הוצאות קידוח(, 
בודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט בנכס הנפט כאמור דמי המפעיל בגין ע
 בשיעורים כדלקמן: 

 
 מפעיל   דמי   הוצאות 

 4.95%  מיליון דולר  100עד  
 3.25%  מיליון דולר  200- מיליון ל  100בין  

 2.5%  מיליון דולר  200מעל  
 

אשר סווגו להוצאות  אלפי דולר 389נרשמו הוצאות דמי מפעיל בסך של  2019בשנת 
 דולר(. אלפי  427 סך של  2018שנת )ב  הנהלה וכלליות

  
 שיווק  .4

 
לשותף הכללי תהיה זכות להתמנות כסוכן שיווק בלעדי של השותפות המוגבלת לשיווקם 

הנפט אשר הסיטונאי של נפט ו/או גז שיופקו על ידי השותפות המוגבלת מנכסי 
 בבעלותה.
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 הסכם הנאמנות ב.

 
בין המפקח לבין הנאמן    2009,  בדצמבר  23להסכם לתיקון הסכם הנאמנות שנחתם ביום    בהתאם

, כפי ששונה על ידי  דולר  500-ם השווה לזכאי המפקח לשכר חודשי בסכוהיה  והשותף המוגבל,  
וכן לשכר נוסף בגין עבודתו  האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות מפעם לפעם, 

דולר לתשקיף. כן   10,000הכרוכה בהנפקות, שישולם עבור עבודה בפועל אך לא יותר מסך של 
 זכאי המפקח לקבל מהשותפות המוגבלת את ההוצאות שהוציא כדין למטרות תפקידו אך לא 

אשרה האסיפה הכללית של בעלי   2018, באוגוסט 19דולר לשנה. ביום  10,000מסך של  יותר
 שכרו  את וקבעה מחדש של המפקח לתקופה של שלוש שנים  מינויויחידות ההשתתפות את 

   דולר. 1,500סך  עלהחודשי 
 

 בהתאם לתיקון להסכם הנאמנות הנ"ל, הוצאותיו של הנאמן יחולו על השותף הכללי. 
 

 השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:   ג.
 

חודשים מהפסקת תפקידו שותף אחר   6אם השותף הכללי יחדל מתפקידו ולא ימונה תוך   .1
 במקומו.

 
 אם השותפים יסכימו לפרק את השותפות המוגבלת. .2

 
כי מחיקה מהמסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות המוגבלת לא תהווה   יצוין

 לכשעצמה עילה לפירוק השותפות המוגבלת.
 

ינואר  חודש  אשר עודכנו ב  ייעוץנחתמו הסכמי הלוואה, השקעה ושירותי    2016בחודש ספטמבר   .ד
אשר עיקריהם  מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל,  -  והחברה הנכדה בין ישויות הקבוצה 2019

 כדלקמן:

 
נושאת  הלוואה שותפות הבת העניקה למודיעין אנרגיה אינטרנשיונל, החברה הנכדה,  .1

  צוין ההלוואה    שנים. במסגרת הסכם  5דולר לתקופה של    מיליוני  1.6  בסך של ריבית שוק,
  ההלוואה  של תנאים באותם יהיו ללוה נוספים סכומים השותפות תממן אם כי

  ההלוואה  2019בדצמבר,  31 יוםל נכון . 5%הינה  2019ריבית השוק לדצמבר  .הראשונית
 דולר. מיליון  8.6  -כ של סך על עמדה

 
דולר ע"נ,  1מניות בנות  10,000 מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל הנפיקה לשותפות הבת .2

תממן  אם כי  צויןבמסגרת הסכם ההשקעה  דולר. מיליוני 1.4 -כ בסכום כולל של
ליום    נכון  סכומים נוספים הללו יהיו באותם תנאים של ההשקעה הראשונית.השותפות  

 .דולר מיליוני 5.7  -כ של סך על עמדה  ההשקעה 2019בדצמבר,  31
 

האמריקאית חברה  ה  לטובתעל ידי שותפות הבת    המבוצעת  הניהולית   לפעילותבתמורה   .3
בהתאם למדיניות מחירי העברה של הקבוצה ובהתאם  שירותים /ייעוץישולמו דמי 

לחקיקת מחירי העברה בישראל וארה"ב וזאת על בסיס עבודה של יועץ חיצוני. 
השירותים כוללים בין היתר את איתור הנכסים, קבלת החלטות לגבי ההשקעה,  

 והתקשרות עם מפעילים.  
 

נקבע ש"פרויקט" בשותפות מוגבלת העוסקת   2017לתקנון הבורסה מחודש נובמבר בתיקון  ה.
בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה כולל גם חיפושי נפט או גז  
פיתוחם או הפקתם המבוצעים מחוץ לישראל על ידי השותפות המוגבלת, ובלבד שמתקיימים  

 התנאים שלהלן: 
 

הגז, פיתוחם או הפקתם כאמור, מתבצעים על פי הרשאה שהוקנתה   חיפושי הנפט או  (1)
 כדין לשותפות על פי דיני המדינה אשר בשטחה מתבצעות הפעולות האמורות. לענין זה  
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יראו בהרשאה שהוקנתה לתאגיד המוחזק על ידי השותפות כהרשאה שהוקנתה  

 שותפות.  ל
 

 תאגיד שפעילותו הבלעדית הינה החזקה בהרשאה כאמור.  –לעניין סעיף קטן זה "תאגיד" 

 
 רגולציה  .ו

 
 : 2002-משק הגז הטבעי, התשס"ב חוק .1

 
מטרות חוק משק הגז הטבעי הן יצירת תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי וקיום תחרות בו  

והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים הוראות והסדרת הפעילות במשק הגז הטבעי. החוק,  
בעניין אחסון, הולכה, חלוקה ושיווק של גז טבעי בישראל, ובכלל זה הקמת והפעלת 

(  LIQUID NATURAL GAS (LNG)מערכת הולכה, רשת חלוקה, מפעל גז טבעי ונוזלי )
, הלאומיות  התשתיות  משר  רישיון  קבלת  הטעונים  בישראל  טבעי  גז  אחסון  ומתקן"ן(  גט)

 . והמים האנרגיה
 

 (: לפקודההתיקון  -   )להלן 2015- ה(, התשע"5תיקון פקודת השותפויות )מס'  .2

 
פורסם ברשומות התיקון לפקודה, אשר נועד להרחיב את מנגנוני    2015  ,בפברואר  23ביום  

הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת שיחידות השתתפות שלה או בזכויות השותף 
שותפות   -  המוגבל בה, רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף )להלן

 ציבורית(.  
 

אות הקבועות בחוק החברות בנוגע  , בין היתר, הורהוחלוהתיקון לפקודה  במסגרת
לאורגנים המכהנים בחברה ציבורית, בשינויים המתחייבים מכך שמדובר בשותפות ולא 
בחברה וכן בשינויים נוספים הקבועים בתיקון לפקודה, בנוגע לנושאים הבאים: הסדרת 
סמכויות דירקטוריון השותף הכללי, אופן מינוי יו"ר הדירקטוריון, כינוס ישיבות 

 ירקטוריון ואופן ניהולן, חובת מינוי ועדת ביקורת, חובת מינוי ועדת תגמול, חובת  הד
 

 מינוי מנהל כללי, וחובת מינוי דירקטורים ודירקטורים חיצוניים. 
ותקופת כהונתו; הוראות בנוגע לכינוס   ו, תנאימפקח  מינויכן, נקבעו הוראות בדבר    כמו

  לנושאי  תגמול מדיניות בדבר כללים; ההשתתפות יחידות מחזיקי  של כלליות  אסיפות
; החלת הוראות חוק החברות בעניין שמירת ציבורית ובשותפות הכללי בשותף משרה

 של מיזוג  ובעניין מניות של כפויה מכירה בעניין ההון וחלוקה על השותפות הציבורית, 
 שותפויות.

השותפות לביצוע    פעלהכניסתו לתוקף    ומאז  2015  ,באפריל  23התיקון נכנס לתוקפו ביום  
ההתאמות הנדרשות בכללי הממשל התאגידי הקיימים, בהתאם לתקופות התחולה  

 שנקבעו בו. 
וק השותפויות, פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר ח  2016,  בדצמבר  14יצוין, כי ביום  

כיר פורסם התזכיר( אשר נועד להחליף את פקודת השותפויות. התז  - )להלן    2017- התשע"ז
. מטרת התזכיר היא לענות 2017,  במרס  31להערות הציבור אשר יכול שתוגשנה עד ליום  

פי דברי  -על הצורך של שוק השותפויות הישראלי במודל חקיקה מודרני, יעיל ונוח.על
ההסבר לתזכיר, תזכיר החוק ברובו מציע הסדרי ברירת מחדל שעשויים להיות יעילים, 

וב השותפויות. עם זאת, התזכיר מאפשר להתנות על חלק גדול זולים ופשוטים עבור ר
 מהוראותיו. לפיכך אין הוא כובל את השוק אלא מקל על השוק בהציעו מודל ברירת

מחדל שמתאים לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני. עוד נכתב בדברי 
על השותפויות ההסבר כי פקודת השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף ומכביד 

בישראל. היא כוללת הוראות דיווח מיותרות לרשם וחובות פרסום וחשיפה שמצננות 
את התמריץ להקים שותפויות מוגבלות בישראל. בהקשר זה מוצעים שינויים בהליך  
הרישום והדיווח לרשם השותפויות, ביניהם ביטול חובת הרישום של השותפות הכללית, 

 ום של הסכם השותפות המוגבלת, ביטול חובות הפרסום ביטול דרישות האישור והפרס
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ביחס להפרת חובת הרישום תוך מעבר למודל של   ברשומות וביטול ההוראות העונשיות

אכיפה מנהלית. עוד נאמר בדברי ההסבר לתזכיר, ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית, כי 
היות שההסדרים שנקבעו במסגרת התיקון לפקודת השותפויות המפורט לעיל הם 

מו הסעיפים כ רובהסדרים מודרניים ורצויים שאינם טעונים תיקון, מוצע להעתיק את 
שהם לפרק הרלוונטי בתזכיר העוסק בשותפות מוגבלת ציבורית. עם זאת, נערכו מספר 

רק  שינויים, רובם טכניים, שעיקרם החלת הוראות ממשל תאגידי אשר אינן רלוונטיות 
 לשותפויות ציבוריות, על כל סוגי השותפויות.

 
 ''בבארה רגולציה .3

 
למיקום השדות בהם רכשה זכויות, חלות השותפות פעילה בארה"ב, ולפיכך ובהתאם 

עליה הרגולציות הפדרליות של ארה"ב, כמו גם של מדינת קליפורניה. תעשיית הגז והנפט 
ידי גורמים פדרליים, מדינתיים ומקומיים, כאשר חלוקת הסמכויות  -מפוקחת בארה"ב על

 בין הגורמים השונים תלויה במספר גורמים, ביניהם הבעלות על הקרקע. 
ידי המדינות, כאשר מטרתן של הרגולציות -וההפקה מפוקחים על ים, רוב הקידוחככלל

הפדרליות היא בעיקר הבטחת איכות האוויר והמים, בטיחות עובדים, וכן פיקוח על 
 חיפוש והפקה באדמות ילידים, אדמות בבעלות פדרלית ובמדף היבשת החיצוני. 

רים את הבסיס לרוב הרגולציה  החוקים, כולל התיקונים המאוחרים יותר שלהם, יוצ
 .הפדרלית

 
מדינות יצרניות נפט. במדינות אלה קיימת רגולציה מדינתית המסדירה   33בארה"ב ישנן  

רגולציה מדינתית חלה גם  חיפושי והפקת נפט וגז, על אדמות פרטיות ואדמות מדינה.
בו הם על קידוחי והפקת נפט וגז במים, כל עוד המרחק מקו החוף לא חורג מהמרחק 

מוגדרים 'מי מדינה'. המרחקים משתנים ממדינה למדינה. בנוסף לרגולציות הפדרלית 
 והמדינתית, ישנן גם הסדרות מקומיות, המשתנות ממקום למקום.

 
הרגולציה הפדרלית מתמקדת בעיקר בהגנה על הסביבה. הסוכנות להגנה על הסביבה  

(EPAמוסמכת על )-ים נקיים, ולרוב מתירה למדינות ידי החוקים הנ"ל, לשמירת אוויר ומ
 לפתח וליישם את הרגולציות הנדרשות לצורך עמידה בסטנדרטים הפדרליים. עם זאת,

ישירה יותר, ובכללם תעשיית הפקת הנפט והגז.  EPA-ישנם תחומים בהם רגולציית ה
, יש ללכוד את כל הגזים והנוזלים הנובעים מבאר, בעת הכנתה  EPA-בהתאם לדרישת ה

מנת למנוע את זיהום הסביבה על ידם. העמידה בדרישה זו דורשת ציוד -, עללקידוח

 . והליכים מיוחדים
 

 
 הון השותפות המוגבלת  - : 11באור 

 
 ההרכב: א.

 השותף   
 המוגבל

השותף   
 הכללי

 
 סה"כ

  99.99%  0.01%  100% 
 אלפי דולר  
       

 ( 224,602)  ( 22)  ( 224,580)  וקרנות השותפות הון 
 56209,2  12  53209,2  בניכוי הפסדים שנצברו 

       
 ( 4615,3)  ( 1)  ( 4515,3)   2019 בדצמבר, 31יתרה ליום  
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  )באלפי יחידות( ההשתתפות ובכתבי האופציה ביחידות תנועהה ב.

 
 יחידות  

 השתתפות 
 

    
  5,689  2018בינואר,  1ליום  יתרה 

    
    2018תנועה בשנת 

    
  5,297  הנפקת הון 

    
  10,986  2018, בדצמבר 31  ליום יתרה

    
    2019תנועה בשנת 

 
 הנפקת הון 

 
- 

 

    
  10,986  2019, בדצמבר 31  ליום יתרה

 
 

  והן  המוגבל בשותפות המוגבלתמקנות זכות השתתפות בזכויות השותף  ההשתתפות יחידות
  אביב.-בבורסה לניירות ערך בתל נסחרות

 
 הון  גיוסי .ג

 
, ביצעה השותפות הנפקת יחידות השתתפות באמצעות 2018במהלך חודש פברואר  .1

  4.1  -)כ  ש"חמיליון    14.8  -הנפקת זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות שלה וגייסה סך של כ
 ת הנפקה. ( נטו, לאחר הוצאומיליון דולר

 
, ביצעה השותפות הנפקת יחידות השתתפות באמצעות 2018 דצמברבמהלך חודש  .2

  5.8  -מיליון ש"ח )כ  22.2  -הנפקת זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות שלה וגייסה סך של כ
 נטו, לאחר הוצאות הנפקה.  מיליון דולר(

 
חידות השתתפות י 10,986,688רשומים למסחר  ות הכספייםהדוחאישור נכון למועד  .3

 המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות. 
 

 חלוקת רווחים  .ד
 

מההכנסות  99.99%- השותף המוגבל יהיה זכאי ל בהתאם להסכם השותפות המוגבלת .1
 מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת. 99.99%-ויישא ב 

בהתאם המוגבלת כל הרווחים של השותפות המוגבלת יחולקו לשותפים בשותפות 
 לזכויותיהם מדי כל שנת חשבון. 

 
על המוגבלת   ם לחלוקה על ידי השותפותילצורך סעיף זה, "רווחים" הם הרווחים הראוי

פי דין ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, בניכוי סכומים )שלא הובאו בחשבון  
לפי שיקול דעתו של השותף הכללי המוגבלת  לצורך קביעת הרווחים( הדרושים לשותפות  

תלויות(, לרבות   לצורך או בקשר עם התחייבויות קיימות של השותפות המוגבלת )לרבות
ת השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש  הסכומים הדרושים לדע

לגובה כאמור  סכום ההפרשה עד אלפי דולר. 250סך של ושסכומם הכולל לא יעלה על 
יקבע על ידי השותף הכללי ויאושר על ידי המפקח. חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה  

 מבוקרים  בדצמבר על בסיס דוחות כספיים שנתיים 31)או לתקופה( המסתיימת ביום 
 .אחרונים
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סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים בהתאם לאמור   .2

לעיל )לרבות הון השותפות המוגבלת ורווחיה שלא יחולקו(, יהיה השותף הכללי רשאי, 
כמתאים, להשקיעם, עד לשימוש בהם למטרות אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי  

בשם  שלשמן נועדו באופן שימצא כמתאים, ובכלל זאת הוא יהא רשאי להתקשר
ע"י בעלי המוגבלת בהסכמים לניהול תיק השקעות עבור השותפות המוגבלת השותפות 

ענין בו או ע"י כל מי שהשותף הכללי ימצא לנכון, ובלבד שהשקעות והסכמים כאמור  
מטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של יעשו ל

  הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת )אם כי אין זה ודאי, כי אכן ניתן יהיה
באמצעות השקעות כאלה לשמור על ערכם הריאלי של הכספים בכלל, ועל ערכם הדולרי 

 בפרט(.
 

  י לשותף הכללי או לבעל תפיקדונוהלוואות או  מכספי השותפות המוגבלת ויינתנלא  .3
 ענין בו. 

 
פרט לאמור לעיל יחולקו כל הרווחים של השותפות המוגבלת סמוך לתום שנת הלוח  .4

בדצמבר( שבגינה הם מחולקים וזאת מיד לכשיתברר  31)דהיינו שנה המסתיימת ביום 
אישור האסיפה  סכומם. להסרת ספק מובהר בזה כי אין השותף הכללי רשאי, ללא 

שנתקבלה לגביו הסכמת שור המפקח  איהכללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת, או  
ביצוע עבודות  לצורך או לעכב חלוקת רווחים , להימנע מחלוקת רווחים בית המשפט

פיתוח, הפקה והשתתפות בפעולות חיפושים נוספות, מעבר לפעולות שתוכניות לגביהן  
 נכללו בתשקיף שעל פיו מונפקות או תונפקנה יחידות לציבור.

 
ר בזאת, כי לא יחולקו רווחים אם לדעת הנאמן או המפקח על אף האמור לעיל מובה .5

קיים ספק כי קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה,  
. בכל 1975-)ב( לפקודת השותפויות )נוסח חדש( התשל"ה63כמשמעות הדבר בסעיף 

ן אישור  מקרה שקיים ספק כאמור, לא תעשה החלוקה אלא באישור בית המשפט. נית
בית המשפט כי אין בחלוקה כדי להטיל חיוב על בעלי היחידות, יחולקו הרווחים על פי  

 תנאי האישור.
 

של השותפות המוגבלת )אשר מונה לשותפות המבקר חוות דעתו של רואה החשבון  .6
המוגבלת בד בבד עם חתימת הסכם השותפות המוגבלת או רואה החשבון שיבוא 

ביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה כרווחים )למעט קביעת במקומו( בכל הקשור בק
( ובחישוב חלקם של השותפים על פי הסכם השותפות לעילסכומי ההפרשה כאמור 

, תהיה סופית ומכרעת. אםהמוגבלת המוגבלת בהכנסות, הוצאות והפסדי השותפות
ר מסיבה כלשהי תתפנה משרתו של רואה החשבון האמור, יתמנה רואה חשבון אח

 במקומו על ידי השותף הכללי ובלבד שתינתן למינויו הסכמתו בכתב של המפקח.
 
 

 מיסוי  היבטי - : 21 באור
 

 פרטים לגבי כללי מס הכנסה וההסדרים העיקריים הקיימים .א
 

, (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), פורסם ברשומות צו מס הכנסה 2017בינואר  1ביום  
, בו נקבעו התנאים שעל השותפות לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה ("הצו"  -להלן)  2017- התשע"ז

 לצורכי מס. 
הינו    השותפות עומדת בתנאים שנקבעו בצו, משטר המס שחל על השותפות  2019בשנת  ומאחר  

כאילו היא חברה לכל דבר ועניין. בהתאם, ההוצאות וההכנסות של השותפות יתבררו בשותפות,  
ח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס חברות החל בגין ההכנסה  והשותפות היא זו שתדוו

רווחים שהיא  כמו כן  שלה, כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על חברה. החייבת
 .תחלק ימוסו כדיבידנד
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יחידות השתתפות  כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של )הוראות תקנות מס הכנסה 

, אשר מסדירות את אופן יחוס  ("התקנות" -להלן) 1988-, התשמ"ט(בשותפות לחיפושי נפט
הכנסות והוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי יחידות ההשתתפות שהינם "מחזיקים זכאים", 

 לא תחולנה על השותפות. 
 

 שיעורי המס העיקריים החלים על השותפות בישראל .ב

 
וק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות אושר ח  2016בדצמבר  
  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 –(, התשע"ז 2018 - ו 2017התקציב 
 .23%לשיעור של   2018בינואר,  1( והחל מיום  25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר, 

 
 . 24%הינו    2017ובשנת  23%הינו   2018 - ו 2019שיעור מס החברות בישראל בשנים 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 

 שומות מס סופיות  .ג
 

.  2014-2016ים חתמה השותפות על הסכם שומות עם פקיד השומה לשנ 2018בדצמבר  25ביום 
 לשנת תעודה למחזיק זכאי    2019בינואר    8בעקבות הסכם השומות האמור הוצאה לשותפות ביום  

 כאמור. תקנותהמאחר שטרם פורסמו  2015-2016ם יטרם יצאו תעודות לשנ .2014 המס
 

 שומות מס במחלוקת .ד
 

החברה טרם קיבלה הערכה לגבי   .2017 קשר לשנת המסשומה בהחלו דיוני  2019במהלך דצמבר 
 ומים במחלוקת.הסכ

 

 מחוץ לישראל ההמאוחדת שמקום התאגדות השיעורי המס העיקריים החלים על החבר .ה
 

הוקמה בארה"ב חברה נכדה, לצורך הפעילות בפרויקטים   2016)ה(, בשנת 1כמפורט בבאור 
 בקליפורניה. דיני המס שיחולו על החברה האמריקאית, הינם כדלקמן:

 

רפורמת המס בארה"ב, ההכנסה החייבת בארה''ב בעקבות  2018בינואר,  1החל מיום  (1
, במס מדינתי בקליפורניה 21%( בשיעור של Federal Taxכפופה למס חברות פדראלי )

 ובמס עירוני, ככל שחל )אשר מהווה הוצאה בחישוב המס הפדראלי(.  8.84%בשיעור של  

, השלכות מס 2018בינואר    1יצוין כי לרפורמת המס האמריקאית שנכנסה לתוקף ביום   (2
)לרבות ביטול 'חבות מס מינימאלית'   21%-ל  35%-מעבר להורדת שיעור המס הפדרלי מ

ALTERNATIVE MINIMUM TAX הוראות בנושא פחת מואץ, מגבלות על ניצול ,)
ות ונושאים אחרים אשר השותפות הפסדים מועברים, מגבלות על הוצאות מימון שוטפ
 עדיין בוחנת את משמעותן לגבי פעילותה בארה"ב.

בחישוב רווחי החברה האמריקאית לצרכי מס יובאו בחשבון הוצאות שונות כגון פחת  (3
 והוצאות מימון, ככל שמותרות בניכוי בכפוף לדיני המס בארה"ב.

ונות מנחים של מחירי עמלות ייעוץ שישולמו ע''י החברה האמריקאית כפופים לעקר (4
העברה. ככלל, התקנות קובעות כי עסקאות עם צדדים קשורים תבוצענה במחירי שוק. 

  

 אחרים זמניים  והפרשים מס לצורכי מועברים הפסדים .ו
 

בדצמבר,  31ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים הפסדים  שותפותל
לא  שותפותה 2019 בדצמבר, 31ם ולי .ש"ח(אלפי  6,891 -אלפי דולר )כ 1,994 -לסך של כ 2019

 הכירה בנכסי מסים נדחים בגין הפסדים עסקיים להעברה.
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 ניכוי מס במקור על ריבית:  .ז
 

בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב, צפוי ששיעור הניכוי מס במקור על תשלומי ריבית  
 לפי הדין הפנימי(.  30%)ולא  17.5%לשיעור של לחברה ישראלית יקטן 

 

 מיסוי דיבידנדים: .ח
 

בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב, ככל שיחולקו דיבידנדים מהחברה האמריקאית 
, לפי הדין  30%)ולא    25%לשותפות הבת צפוי כי יושת עליהם מס במקור בארה"ב בשיעור של עד  

 הפנימי(.
 

 
 היחידות בעלי של כלליות אסיפות - : 31 באור

 
אישרו מחזיקי יחידות   2019באפריל,  30באסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום 

ההשתתפות של השותפות את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות. בנוסף, 
שרה בשותף  אושרו הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי מ

הכללי. אושר תיקון ההסכם השותף הכללי בדבר דמי המפעיל בגין התקנה של מתקנים קבועים  
 ואושרה הקצאת אופציות למנכ''ל ולנושאי משרה ועובדים אחרים בשותף הכללי ובשותפות. 

 
 

 הכנסות ממכירת נפט - : 41באור 
 

  ים בשם השותפים בפרוייקט יםהמפעיל ולצורך מכירת הנפט המופק מהבארות בקליפורניה, התקשר
מכירת תוצרי ההפקה מתבצעת על בסיס יומי. הכנסות אלה  יקוק בקליפורניה. ז, בית רוכשעם 

חלקה של השותפות במספר  2018במהלך שנת  על פי אחוז זכאותם. יםמועברות לשותפים בפרוייקט
 אלפי חביות נפט. 54 - כ 2018בשנת ואלפי חביות נפט,  65  -כ חביות הנפט שנמכרו היה 

 
 

 חיפושי נפט וגז )החזר הוצאות( הוצאות  - : 51באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  
       

 Grapevine  36  406  (537 )פרויקט 
 Mountainview  (98 )  1,606  176פרויקט 
 Cassini   7  33  14פרויקט 
 Concord  468  307  61פרויקט 
 Shideler  68  119  122פרויקט 

 21  15  20  "שמשון"   רישיון 
 19  -  -  "מערב"דניאל  -ו" מזרח"דניאל  רישיונות

 -  -  8  אנגליה  -פרויקט ים צפוני
 -  -  39  דנמרק -פרויקט ים צפוני

 167  367  762  ואחרות  גיאולוגי ייעוץ
       
  248  2,853  43 
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 הוצאות הנהלה וכלליות - : 61באור 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  
       

 300   340  300  דמי ניהול לשותף הכללי *( 
 169   427  389  דמי מפעיל לשותף הכללי *( 

 43   43  42  הוצאות ביטוח השותף הכללי ועובדיו  
 433   584  705  **( שירותים מקצועיים 

 14   33  21  מיסים ואגרות
 61   -  -  עמלות

 104   84  103  **( אחרות 
       
  1,560  1,511   1,124 

 
 לעיל. א'10ראה באור  *( 

 מחדש מויין  **( 
 
 

 אחרותהכנסות  - : 17באור 
 

לתשלום  הפרשה  ביטול  מכתוצאה    אלפי דולר  458על סך    נרשמה הכנסה חד פעמית  2019במהלך שנת  
 . שהתיישנהלספקים 

 
 

   הוצאות והכנסות מימון - : 81באור 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  

       הוצאות מימון 
       

 16  9  11  ועמלות הוצאות בנק 
הוצאות משינוי בשווי ההוגן של התחייבות בגין כתבי  

 אופציה 
 

-  -  651 
 -  52  -  הוצאות מהפרשי שער, נטו 

       
  11  61  667 

 
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  

       הכנסות מימון
       

 216  -  39  מהפרשי שער, נטו הכנסות 
 54  36  80  הכנסות ריבית

       
  119  36  270 
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 השתתפות ליחידת (הפסדרווח ) - : 91באור 

 
 ליחידת השתתפות: (הפסדרווח )הלהלן נתונים ששימשו בחישוב ה

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
       

  ששימשו המשוקלל ההשתתפות יחידות מספר
   )באלפים( השתתפות ליחידת הרווח/הפסד בחישוב

 
10,986  8,477   )*  5,606   )* 

       
 (הפסד)  הרווח ששימש בחישוב (הפסדרווח )ה ה

 ליחידת השתתפות )באלפי דולר ארה"ב(
 

846  (2,839 )  (1,269 ) 
 

 .(לעיל (ג)11הנפקת זכויות )ראה באור  הותאם למפרע בגין  *(  
 

בחישוב ההפסד ליחידת השתתפות לשנים המדווחות לא הובאו בחשבון כתבי אופציה מאחר 
 והשפעתן הינה אנטי מדללת.

 
 

 יחידות השתתפות עסקאות תשלום מבוסס  -   :20באור 
 

אופציות בלתי   296,614הוענקו למנכ"ל ולשני נושאי משרה בשותפות בסך הכל  2019בחודש מרס 
ש"ח ע.נ. כ"א. האופציות   1רגילות בנות יחידות השתתפות  296,614-סחירות הניתנות למימוש ל 

חודשים מיום אישור התוכנית ע"י הדירקטוריון. משך החיים החוזי של   12מנות שוות כל  3- יבשילו ב
 שנים ממועד ההענקה. 7האופציות, במידה והבשילו, הינו  

 
תאם למודל בה ההענקה במועדלהלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות 

 הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: 
 

 0%  תשואת הדיבידנד בגין יחידת ההשתתפות
 64.44%  ההשתתפות תנודתיות צפויה במחירי יחידת 

 1.226%  שיעור ריבית חסרת סיכון
 שנים  5  משך החיים הממוצע החזוי של האופציות 

 ש''ח  9.504  מחיר יחידת ההשתתפות
 ש''ח 12.135  מחיר המימוש של כתב האופציה 

 
 ש"ח במועד ההענקה. 4.6125-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל

 
 

 מגזרי פעילות -  : 12 באור
 

 כללי .א
 

 מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

(CODM) בהתאם לזאת,  צורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.ל
 כדלקמן: 2016, לשותפות מגזרי פעילות החל מהרבעון השני של שנת  למטרות ניהול

 . ישראלב וגז נפט חיפושי שותפות עוסקת בתחוםה  -בישראל  וגז  חיפושי והפקת נפטמגזר 
 . ארה"בב וגז נפט חיפושי שותפות עוסקת בתחוםה -בארה"ב מגזר חיפושי והפקת נפט 

תפעולי כמוצג בדוחות    (הפסד)מוערכים בהתבסס על רווח    ( מגזרי  (הפסד )רווח  )ביצועי המגזרים  
המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים וצאות המגזר ת .הכספיים

 .המיוחסים ישירות למגזר
  , עלויות הנהלה וכלליותהשותפותפריטים שלא הוקצו, הכוללים בעיקר נכסי מטה של 

 . מימון, מנוהלים על בסיס קבוצתי
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 )המשך(  מגזרי פעילות -  : 21 באור

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  

 "ב ארה
התאמות   

 סה"כ   ואחרים 
 "ב ארה  דולר  אלפי   

         9201בדצמבר    31שהסתיימה ביום    לשנה
         

 5,832  -   5,374  458  מגזר )כולל הכנסות אחרות( ההכנסות  
 (3,658)  -   (723,3)  (286)  הוצאות המגזר 

 2,174    2,002  172  מגזרי רווח  
 (,4901)        משותפות בלתי מוקצות, נטו הוצאות  

         
 846        כולל   רווחסה"כ  

 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  

 "ב ארה
התאמות   

 סה"כ   ואחרים 
 "ב ארה  דולר  אלפי   

         8201בדצמבר    31שהסתיימה ביום    לשנה
         

 3,651  -   3,651  -   מגזר )כולל הכנסות אחרות( ההכנסות  
 (4,957)  -   (4,760)  (197)  הוצאות המגזר 

 (1,306)  -   (1,109)  (197)  הפסד מגזרי 
 (1,533)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

         
 (2,839)        כולל הפסד  סה"כ  

 
 

 מידע נוסף  .ג
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  

 "ב ארה
התאמות   

 סה"כ   ואחרים 
 "ב ארה  דולר  אלפי   
         

         1920בדצמבר,    31ליום  
         

 ,24314  -   ,97713  266  נכסי המגזר 
 501,5        נכסים שלא הוקצו 

         
 ,79315        סה"כ נכסים 

         
 (87)    (87)  -   התחייבויות המגזר 

 (360)        התחייבויות שלא הוקצו 
         

 (447)        התחייבויות סה"כ  
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 )המשך(  מגזרי פעילות -  : 21 באור

 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  

 "ב ארה
התאמות   

 סה"כ   ואחרים 
 "ב ארה  דולר  אלפי   
         

         8201,  בדצמבר   31ליום  
         

 7,559  -   7,296  263  נכסי המגזר 
 ,2628        נכסים שלא הוקצו 

         
 ,82115        סה"כ נכסים 

         
 (462)  -   (5)  (458)  התחייבויות המגזר 

 (794)        התחייבויות שלא הוקצו 
         

 (,2561)        סה"כ התחייבויות 
 

 
 

 קשורים עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים  - : 22באור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.
 

 9201בדצמבר,  31ליום 

    

ובעלי  חברות 
  עניין בעלי 

השפעה מהותית  
 על השותפות

 אלפי דולר  באור  

     
     : חובה יתרות  

 955  ד' 10  מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל 
     

     יתרות זכות: 
 915  א'10  השותף הכללי 

 19  ג' 21  שכר דירקטורים 
 

 2018בדצמבר,  31ליום 

    

ובעלי  חברות 
  עניין בעלי 

השפעה מהותית  
 על השותפות

 אלפי דולר  באור  

     

     יתרות חובה: 
 91  ב'10  ( 1)השותף המוגבל  

     
     יתרות זכות: 
 351  א'10  השותף הכללי 

 65    דיסקונט חיתום והנפקות בע''מ 
 65    אפסילון חיתום והנפקות בע''מ 

 16  ג' 21  שכר דירקטורים 
 

 אלפי דולר. 151-הייתה כ  השנה במהלךהגבוהה ביותר   היתרת החוב ( 1)
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 )המשך(  קשוריםעסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים  - : 22באור 

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ב.

 
 9201בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

    

ובעלי  חברות 
  עניין בעלי 

השפעה מהותית  
 על השותפות

 אלפי דולר  באור  

     
 955  ד' 10  הכנסות דמי ניהול מחברה נכדה

 955  א'10  הכללי   לשותף  ותמלוגים  מפעיל  דמי ,  ניהול  דמי   הוצאות
 42  א'10  ועובדיו  הכללי   השותף  ביטוח  בגין   הוצאות

 
 

 2018בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה 

    

ובעלי  חברות 
  עניין בעלי 

השפעה מהותית  
 על השותפות

 אלפי דולר  באור  

     
 948  א'10  הכללי   לשותף  ותמלוגים  מפעיל  דמי ,  ניהול  דמי   הוצאות
 43  א'10  ועובדיו  הכללי   השותף  ביטוח  בגין   הוצאות

 184    עמלות הפצה בגין הנפקה לבעל שליטה
 
 

 2017בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

    

ובעלי  חברות 
  עניין בעלי 

השפעה מהותית  
 על השותפות

 אלפי דולר  באור  

     
 473  א'10  הכללי   לשותף  ותמלוגים  מפעיל  דמי ,  ניהול  דמי   הוצאות
 43  א'10  ועובדיו  הכללי   השותף  ביטוח  בגין   הוצאות

 61    לבעל שליטהעמלות הפצה בגין הנפקה  
 
 
 

 הטבות שניתנו לבעלי עניין  ג.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 סכום    סכום    סכום    

  
מספר 
  אנשים

 אלפי 
  דולר

מספר 
  אנשים

 אלפי 
  דולר

מספר 
  אנשים

 אלפי 
 דולר

             
 שאינם דירקטורים שכר

 70  3  67  3  60  3  בשותפות מועסקים
             
  3  60  3  67  3  70 
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 )המשך(  קשוריםעסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים  - : 22באור 

 
ראה באור   - לגבי הסכם השותפות המוגבלת והתשלומים להם זכאים השותף הכללי והמפקח  ד.

 לעיל. א'10
 

ראה באור   -תנאי ההתקשרות עם המפקח, בהתאם לתיקון להסכם הנאמנות שנחתם עמו    לגבי .ה
 . לעילב' 10

 

 . לעיל 'ב10ראה באור  -תשלומים להם זכאי הנאמן  לגבי .ו
 

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

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 המיוחסים לשותפות 

 
 2019בדצמבר    31ליום  

 
 

 
 תוכן עניינים 

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2-3 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 המיוחסים לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי 
  

 5 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לשותפות
  

 6 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות
  

 7-18 מידע נוסף
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

 לכבוד 
 בעלי יחידות ההשתתפות של מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת 

 
 

   דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד לפי תקנה  על  

 
 

  - ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש  2018- ו 2019 בדצמבר 31השותפות( לימים  -)להלן  (שותפות מוגבלת)של מודיעין אנרגיה  1970

ואשר נכלל בדוח התקופתי של השותפות. המידע הכספי  2019בדצמבר  31השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 
. אחריותנו היא לחוות דיעה על השותף הכללי בשותפות המוגבלתהנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  

 . המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו
 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

ע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה  בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במיד
של כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של השותפות וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה. אנו סבורים 

 . שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 .  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 עם  לדוחות הכספיים בקשר ח'1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
. המשך ו/או הידרדרות המצב בעולם בין היתר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה רידה משמעותית במחירי הנפטי

  עסקיה של השותפות ועל תוצאות פעילותיה. בשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית על 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב,
 רואי חשבון   2020 ,במרס 23
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה  
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 

 המיוחסים לשותפות 
 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לשותפות מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
ג' 9ם לתקנה  דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתא  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2019בדצמבר    31

 . 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בדוחות המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 ח לדוחות המאוחדים.1שותפות מאוחדת כהגדרתה בבאור 
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 שותפות כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים ל נתונים  

 
 
 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 דולראלפי   מידע נוסף  

       נכסים שוטפים
       

 3,753  1,165  2  מזומנים ושווי מזומנים 
 1,000  -      פקדונות בתאגידים בנקאיים

 211  1,031  3  חייבים ויתרות חובה 
       
    2,196  4,964 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 10,467  12,944  12ה',   1  השקעה בשותפות בת  
 -  300    נכסים אחרים לזמן ארוך

 263  266    פקדונות בתאגידים בנקאיים
       
    13,510  10,730 
       
    15,706  15,694 

       התחייבויות שוטפות
       

 582  414    נותני שירותים לספקים והתחייבויות ל
 547  521    זכאים ויתרות זכות 

       
    360  1,129 
       

 14,565  615,34  7  הון השותפות המוגבלת 
       
    15,706  15,694 
 
 
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
 
 
 
 

     2020, במרס 23
     הכספיים  הדוחות אישור תאריך

     
     
     
     
     

 הדירקטוריון  יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ ( 1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

יון  דירקטוריו"ר ה  – סולטן יצחק
 )מינוי זמני( 

 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין
  השותף הכללי 

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

 הכללי  השותף
     הכללי  השותף
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לשותפות 

 
 
 לשנה שהסתיימה ביום     

 בדצמבר 31

    2019  2018  2017 

  
 מידע נוסף

 אלפי דולר 
 

         
 -    -    955    הכנסות מדמי ניהול

         
 ( 4)   ( 181)  ( 266)     תמלוגים הוצאות 

         
 ( 130)  ( 149)  ( 255)   10  חיפושי נפט וגז  הוצאות

         
 ( 1,124)  ( 1,511)  ( 1,560)  11  הוצאות הנהלה וכלליות

         
 476  -    458    אחרות הכנסות

         
 ( 782)  ( 1,841)  ( 668)    תפעולי הפסד

         
 ( 666)  ( 59)  ( 4)    הוצאות מימון 

         
 270  36  119    הכנסות מימון

         

 ( 91)  ( 975)  1,237    שותפות מוחזקת  (הפסד רווח )חלק השותפות ב

         
 ( 1,269)  ( 2,839)  684    לשנה  (הפסדרווח )

         
 ( 1,269)  ( 2,839)  684    לשנהכולל  (הפסדרווח )סה"כ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות נתונים  

 

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

  2019  2018  7201 
 אלפי דולר  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 ( 1,269)  ( 2,839)  684  (הפסדרווח )
       מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

       :לסעיפי רווח או הפסדהתאמות 
       

 ( 216)  53  ( 40)  מימון, נטו  (הכנסותהוצאות ) 
 -  975  ( 1,237)  שותפות מוחזקת  (הפסד ) ברווח חלק השותפות 

 -  -  191  יחידות השתתפות עלות תשלום מבוסס 
 651  -  -  שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה  

       
  (1,086 )  1,028  435 

       : והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 364  ( 77)  ( 914)  בחייבים ויתרות חובה)עליה( ירידה 
 ( 67)  111  ( 438)  נותני שירותים לספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  

 ( 287)  218  ( 332)  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(  היעלי
       
  (1,683 )  252  10 
       

 ( 824)  ( 1,559)  ( 2,085)  ששימשו לפעילות שוטפת  מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 4,008  ( 203)  997  , נטותמשיכה )הפקדה( לפיקדונו
 -  -  ( 300)        ם אחרים לזמן ארוךבנכסיהשקעה 

 ( 4,054)  ( 7,250)  ( 1,240)   שותפות בת השקעה ב
       

 ( 46)  ( 7,453)  ( 543)  השקעה  ששימשו לפעילות מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

הוצאות הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה )לאחר ניכוי 
 הנפקה( 

 
-  9,939  - 

 959  -  -  ליחידות השתתפות  מימוש כתבי אופציה 
       

 959  9,939  -     מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו
       

 216  ( 53)  40  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       

 305  874  ( 2,588)     במזומנים ושווי מזומנים  (ירידה עליה )
       

 2,574  2,879  3,753  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 2,879  3,753  1,165  שנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי .1
 

  פי  על נוסדה המוגבלת( השותפותהשותפות או  - )להלן אנרגיה מודיעין  המוגבלת השותפות  א.
 בע"מ  (1992) ניהול אנרגיה - מודיעין בין 1992 במאי, 25יום ב שנחתם מוגבלת שותפות הסכם

  -  )להלן המוגבל(  והשותף )הנאמן בע"מ נאמנויות אנרגיה - מודיעין לבין הכללי( )השותף
 . 1992 ספטמבר בחודש העסקית   בפעילותה החלה המוגבלת השותפות .ההסכם(

  השותפות   הסכם  מהווה  1975-התשל"ה  ,חדש(  )נוסח  השותפויות  לפקודת  )א(61  לסעיף  בהתאם 
 השותפות. תקנון את המוגבלת

 
  ניהול  אנרגיה -  מודיעין  הכללי, השותף ידי על נעשה  המוגבלת ניהולה השוטף של השותפות ב.

, מגדל 3כתובת המשרד הרשום של השותפות המוגבלת היא מרכז עזריאלי  בע"מ. ( 1992)
 משולש, תל אביב.

 
בידי הנאמן והשותף המוגבל, זכויות שונות בשותפות, מכח הסכם נאמנות, והוא משמש כנאמן  ג.

השתתפות וזאת תחת פיקוחו של המפקח רו"ח שמעון  היחידות  יבגין זכויות אלה עבור בעל
 . למפקח הוענקו בהסכם השותפות סמכויות פיקוח מסוימות.המפקח( - )להלן אבנעים

 
  נפט   חיפושי  רישיונותב  זכויות  במסגרת  וגז   נפט  חיפושי  בפעילות  משתתפת  המוגבלת  השותפות ד.

   להלן(. 4 סעיף ראה)
 

  2016לצורך פעילות השותפות בפרויקטים בקליפורניה, ארה"ב, הקימה השותפות בשנת  ה.  
בהתאמה(   0.01%  - ו  99.99%שותפות כללית ישראלית חדשה בבעלותה ובבעלות השותף הכללי )

מודיעין אנרגיה  - להלן)אשר תרכז את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברת נכדה 
  -  להלן)בבעלות מלאה של השותפות הכללית החדשה  (החברה הנכדהאינטרנשיונל ו/או 

 שמחזיקה בזכויות בפרויקטים הנ"ל. (שותפות הבת
 
הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות אשר משמשים את השותפות   .  ו

בעריכת דוחותיה הכספיים, מבוססים בין היתר על מסמכים ונתונים חשבונאיים שהומצאו  
 העסקאות המשותפות. ילעסקאות המשותפות על ידי מפעיל

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

 כספי ואי וודאות.  
 
לאור התרחבות המשבר הגלובלי  לאחר תקופת הדיווח, חלו ירידות משמעותיות במחירי הנפט   .ח

המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר    בעקבותהתפרצות נגיף הקורונה ושנגרם בעקבות  
  , ככל שהירידה בהיקף הפעילות הכלכלית תימשך תקופה קצרה  .עם תפוקות הנפט המיוצרות 

 במחירים ככל שתהיה ירידה מתמשכת אולם, .תיתכן השפעה מוגבלת על תוצאות השותפות
 .ועל כדאיות הפרויקטים  ל תוצאות השותפותעשויה להיות לכך השפעה שלילית ע ,כאמור

  
ככל שאירוע הקורונה יימשך לטווח ארוך, הדבר עלול לגרום להאטה כלכלית ואף למיתון עולמי   

שיכול להשפיע על היקף הפעילות בכללותו לרבות פגיעה בחוסן הכלכלי )ואף קריסה( של  
 ה על פעילות השותפות.דבר שיכול ותהיה לו השפעה לרע ,לקוחות וספקים של השותפות

 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים אין ביכולת השותפות להעריך את משך הזמן ו/או ההשפעה   

  האפשרית על תוצאות פעילות השותפות.

 
הנהלת השותף הכללי צופה כי   ,שגם אם תיגרם ירידה מהותית בהכנסותיה יצוייןכמו כן  

 ות והצפויות בשנתיים הקרובות.  התחייבויותיה הקיימ עמוד בכלתהשותפות 
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 מזומנים ושווי מזומנים  .2

 בדצמבר 31    

    2019  2018 

 דולראלפי     

       
 1,053  1,165    מזומנים למשיכה מיידית  

 2,700  -      לזמן קצר ת פיקדונו -שווי מזומנים

       
    1,165  3,753 

 
 
 חייבים ויתרות חובה  .3
 

 בדצמבר 31  

  2019  2018 

 דולראלפי   

     
 98  42  מוסדות
 21  34  מראש הוצאות
 92  955    קשורים צדדים

     
  1,031  211 

 
 
 
   (והערכה  חיפוש נכסי)לרבות  וגז נפט נכסי .4

 

   :1920 ,בדצמבר 31 ליום וגז נפט בנכסי השותפות זכויות לגבי פרטים .א
 

 המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות לחיפושי נפט וגז.   השותפות 
 :הכספיים  הדוחות אישור ליום נכון, המוגבלת השותפות  של הנפט נכסי מפורטים להלן 

 

  הזכות  סוג  הזכות שם
 שטח

  )בקמ"ר(
 בתוקף הזכות

  עד

  של חלקה
  השותפות 
 המוגבלת

         
 10%    13.6.2045  250  חזקה   שמשון 

 
 : "שמשון" ברשיון הפעילות עיקר .ב

 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים נרשמו שותפי שמשון בפנקס הנפט )כמשמעותו בחוק  

 הנפט( כבעלי הזכויות בנכס נפט חדש, חזקת שמשון, שבשטחה מצוי מאגר שמשון.  
 

פרויקטי   בייזום חברה פרטית העוסקת  השותפים בחזקה התקשרו בהסכם למסירת מידע עם
רגיה להכנת סקר היתכנות להקמת מתקן הפיכת גז  אנרגיה אשר זכתה במכרז של משרד האנ

 הפרטית  לחברההפרויקט(. על פי ההסכם האמור, השותפים בחזקה ימסרו      -( )להלן  GTLלנוזל )
לצורך הסקר האמור שנועד לבחון היתכנות של הפרויקט.   1- "ל מידע אודות באר שמשוןהנ

ם המסחריים לשיתוף פעולה  נהלו  הצדדים משא ומתן ביחס לתנאיי, הסקר לתוצאות בהתאם
אין לשותפים בחזקה הוצאות בקשר עם   הדיווח לתאריךאפשרי ביחס לפרויקט. נכון 

 ההתקשרות האמורה. 
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 )המשך(  (והערכה  חיפוש נכסי)לרבות  וגז נפט נכסי .4

 
 במסגרתןשותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם, 

  בקשה   הוגשהפרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר לגביהם    אותרו
  6הממונה(. ביום  -להלן שינוי גבולות החזקה לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה )ל

הודיע הממונה כי המועצה מייעצת   ,, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי2020לפברואר, 
יצה לשר האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם לענייני הנפט דנה בבקשה והמל

  ההמלצה   כי  מציין. הממונה  1952-''ב בהתשילחוק הנפט,    49להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף  
 . דיןכפופה להוראות כל 

  לחיפושי ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש להוסיף לחזקה,  כן
 . הנפט  לחוק 5 לסעיף בהתאם, נפט

 
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, אישר שר האנרגיה את שינוי  2020במרס,  18ביום 

 הגבולות כאמור לעיל בכפוף לתנאים הבאים:
 

הוא מותנה במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה כמפורט להלן,  .א
 בוצע  -  .23.3.2020אשר תימסר עד ליום 

 
 העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:התנאים ותוכנית 

 

ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש, שיכסה את שטח החזקה החדש אשר אין לגביו   .1
 . 2020בספטמבר,   30סיימיקה קיימת עד ליום 

עיבוד הנתונים הסייסמיים של הסקר האמור, קשירה לסקר קודם, והעברת כל תוצרי   .2
 . 2021ביוני,   30ליום  העיבוד, החומרים והדוחות הנלווים עד 

פענוח משולב של כל הנתונים הגאיפיסים החדשים והקיימים, הכנת מפות עמוק   .3
מעודכנו, ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני, קביעת מיקום קידוח והגשת פרוספקט  

 . 2021סבפטמבר,  30גיאולוגי לביצוע קידוח עד ליום 

 . 2021בדצמבר,  31עד ליום  PRMSהגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישת  .4

 . 2022ליוני,   30הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה עד ליום  .5

לחוק בנפט, להעברת זכויות כך שיוכנס מפעיל,  76הגשת בקשה בהתאם לסעיף  .6
  2016 -כנדרש בתקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע''ז

 . 2022ביוני,  30וקבלת אישור הממונה עד ליום 

 . 2022בספטמבר,   30חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח עד ליום   .7

 .2022בדצמבר,  31תחילת ביצוע קידוח עד ליום  .8
 

( אשר תאפשר פיתוח משותף של התגלית החדשה -להלן היה ותוכר תגלית בקידוח )  .ב
להלן יבשה ) - והתגלית החדשה, יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים  1-תגליות שמשון

(, לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית החדשה. הממונה יעביר את התמהיל - 
התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה. בנוסף, תוגש תוכנית פיתוח קונספטואלית 

חודשים מיום   8-לפיתוח משותף כאמור, בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה, ולא יאוחר מ
 ההכרה בתגלית החדשה. 

 

החזקה לא יעמדו בתנאים, בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה, בלוחות ככל שבעלי  .ג
הזמנים שנקבעו, מכל סיבה שהיא, תפקע החזקה באופן מיידי, ובעלי החזקה לא יישמעו  

 בשום טענה או תביעה בקשר לכך.  
 

בעלי החזקה יעמדו בכל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה, כפי שיימסר לבעלי   .ד
 החזקה, בהקדם האפשרי. 
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   (והערכה  חיפוש נכסי)לרבות  וגז נפט נכסי .4

 

ידוע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, לרבות באיזורים  .ה
הרלוונטיים לשטח החזקה, טרם נקבעו סופית, וכי שטח החזקה סמוך לקצה תחום המים 

יתכן כי לעובדה זו תהיה השפעה על המשך  הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום. לפיכך, 
הפעילות העתידית בשטח החזקה, וכי בעלי החזקה לא יישמעו בכל טענה או תביעה בקשר  
לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, היה ובתקופת החזקה ייגרעו שטח או שטחים משטח 

 החזקה בקשר עם האמור לעיל, לא יינתן פיצוי כלשהו לבעלי החזקה. 
 

פרסמה השותפות דוח הערכת , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, 2020במרס,  23ביום 
 . משאבים מנובאים )פרוספקטיביים( בפרוספקט דקר שבשטח החזקה

 
 

 פיננסיים מכשירים .5
 

 הפיננסיות  וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג
 בדצמבר 31  
  2019  2018 

 אלפי דולר  
     מופחתתנכסים פיננסיים בעלות 

     
 3,753  1,165  מזומנים ושווי מזומנים 

 1,000  -  פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך 
 211  1,031  חייבים

     
     התחייבויות פיננסיות

     
 1,129  359  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

 
 

 התקשרויות ושעבודים התחייבויות תלויות,   .6
 
 הסכם השותפות המוגבלת א.

 
  - )להלן  1992במאי,  25השותפות המוגבלת נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  

אנרגיה  - ( בע"מ )השותף הכללי( לבין מודיעין 1992אנרגיה ניהול )  -ההסכם(, בין מודיעין 
 נאמנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל(.

 
  0.01% -ב  אמההכנסות והרווחים וייש 0.01% -להסכם השותף הכללי יהיה זכאי ל בהתאם 

  99.99% -מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת. השותף המוגבל יהיה זכאי ל 
מההוצאות וההפסדים, עד לגובה חלקו בהון השותפות    99.99%  -ב  אמההכנסות והרווחים וייש

 המוגבלת. 
 

 בהוצאות כדלקמן:  אהכללי זכאי לתשלומים ויישהשותף   בנוסף לכך יהיה
 
 תמלוגים .1
 

מכל חלקה של  4.95%השותפות המוגבלת תשלם לשותף הכללי תמלוג על בשיעור של 
השותפות המוגבלת בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי 

)בהתאם לחישוב ועל אותו  הנפט בהם יש או יהיה בעתיד לשותפות המוגבלת אינטרס 
בסיס שיהיה ישים לתשלום התמלוג למדינה על פי חוק הנפט(, וזאת עד להחזר הוצאות 
שהוציאה השותפות המוגבלת לצורך חיפושי הנפט )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך  
לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצורכי ההפקה עצמה(. לאחר החזר הוצאותיה של 

  מחלקה של השותפות המוגבלת.  9.95%יה שיעורו של תמלוג העל  השותפות המוגבלת יה
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 )המשך(  התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים .6

 
במהלך תקופת הדיווח נוצרו לשותפות הכנסות ממכירת נפט ו/או גז ובהתאם נרשמו  

אלפי   181ובסך  2019בשנת  אלפי דולר 266הוצאות תמלוג על לשותף הכללי בסך של 
 2018לר בשנת דו

 
 דמי ניהול  .2
 

דולר  אלפי 25השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות המוגבלת דמי ניהול בסך של 
השותף הכללי יישא מתוך ועד גובה דמי הניהול שיקבל . בתוספת מע"מ, בכל חודש

בהוצאות הבאות: שכרם של המנהלים והדירקטורים של השותף הכללי וכן הוצאות 
כללי. מובהר כי אם יתברר שדמי הניהול עולים על סכומי אחזקת משרדי השותף ה

 ההוצאות הבלתי ישירות האמורות, יוותר ההפרש בידי השותף הכללי.
יתר הוצאות השותפות המוגבלת )ביניהן בין היתר, שכר טרחת רואי חשבון, עורכי דין  

תפות ויועצים חיצוניים אחרים )ובכלל זה יועצים גיאולוגיים( ישולמו על ידי השו
 המוגבלת במסגרת תקציבה לפי חלוקה שתקבע על ידי השותף הכללי.

 
 השותפות תשלם לשותף הכללי, תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה שכר בנוסף 

העבודה    )בתוספת מע"מ( בהנפקה אחת ללא תלות בשעותדולר    אלפי  40-בסכום השווה ל
 .בהחלטה מיוחדת  בעלי היחידותבפועל או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של  

  2018אלפי דולר בגין דמי הניהול, בשנת    300שילמה השותפות סך  של    2019במהלך שנת  
 אלפי דולר בגין דמי ניהול. 300שולם סך של  

סך של נושאי המשרה  וביטוח הדירקטורים    בגיןשותפות המוגבלת  שילמה ה  2019בשנת  
 אלפי דולר. 43  -של כ ךס 2018בשנת  אלפי דולר, 42 -כ

 
 מפעיל, דמי מפעיל ונשיאה בהוצאות  .3
 

השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל נכסי הנפט שבהם יש לשותפות זכויות  
 4.95%השתתפות, גם אם אינו משמש כמפעיל של נכסי הנפט, ל"דמי מפעיל" בשיעור של  

דולרי( בגין פעולות  )בצירוף מע"מ( מסך כל ההוצאות הישירות של השותפות )על בסיס
 .חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה, שיחושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס מצטבר

 
לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו, אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר 

יהיו  עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט )לא כולל הוצאות קידוח(, 
המפעיל בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט בנכס הנפט כאמור דמי  

 בשיעורים כדלקמן: 
 

 מפעיל   דמי   הוצאות 
 4.95%  מיליון דולר  100עד  
 3.25%  מיליון דולר  200- מיליון ל  100בין  

 2.5%  מיליון דולר  200מעל  
 

דולר אשר סווגו להוצאות אלפי  389נרשמו הוצאות דמי מפעיל בסך של  2019בשנת 
 אלפי דולר(.  427סך של   2018הנהלה וכלליות )בשנת 

 
 שיווק  .4
 

לשותף הכללי תהיה זכות להתמנות כסוכן שיווק בלעדי של השותפות המוגבלת לשיווקם 
הסיטונאי של נפט ו/או גז שיופקו על ידי השותפות המוגבלת מנכסי הנפט אשר 

 בבעלותה.
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 )המשך(  התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים .6

 
 הסכם הנאמנות ב.
 

בין המפקח לבין הנאמן    2009,  בדצמבר  23להסכם לתיקון הסכם הנאמנות שנחתם ביום    בהתאם 
, כפי ששונה על  דולר 500 -ם השווה לזכאי המפקח לשכר חודשי בסכוהיה והשותף המוגבל, 

וכן לשכר נוסף בגין עבודתו  ההשתתפות מפעם לפעם, ידי האסיפה הכללית של בעלי יחידות 
דולר לתשקיף. כן   10,000הכרוכה בהנפקות, שישולם עבור עבודה בפועל אך לא יותר מסך של 

זכאי המפקח לקבל מהשותפות המוגבלת את ההוצאות שהוציא כדין למטרות תפקידו אך לא 
שרה האסיפה הכללית של בעלי  א 2015, באוגוסט 19דולר לשנה. ביום  10,000יותר מסך של 

 וקבעה את שכרו מינויו מחדש של המפקח לתקופה של שלוש שנים יחידות ההשתתפות את 
   דולר. 1,500על סך החודשי 

 
 בהתאם לתיקון להסכם הנאמנות הנ"ל, הוצאותיו של הנאמן יחולו על השותף הכללי.  

 
 :  השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים ג.

 
חודשים מהפסקת תפקידו שותף אחר   6אם השותף הכללי יחדל מתפקידו ולא ימונה תוך   .1

 במקומו.
 
 אם השותפים יסכימו לפרק את השותפות המוגבלת. .2
 

יצוין כי מחיקה מהמסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות המוגבלת לא תהווה  
 לכשעצמה עילה לפירוק השותפות המוגבלת.

 
ינואר  חודש  אשר עודכנו ב  ייעוץנחתמו הסכמי הלוואה, השקעה ושירותי    2016בר  בחודש ספטמ ד.

מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל, אשר עיקריהם   - והחברה הנכדה  בין ישויות הקבוצה 2019
 כדלקמן:

 
הלוואה נושאת  שותפות הבת העניקה למודיעין אנרגיה אינטרנשיונל, החברה הנכדה,

שנים. במסגרת הסכם ההלוואה   5דולר לתקופה של  ליונימי  1.6בסך של   ריבית שוק,
  ההלוואה של תנאים באותם יהיו  הללו נוספים סכומים השותפות  תממן אם כי צוין

  ההלוואה 2019בדצמבר,  31 ליום נכון. 5%הינה  2019. ריבית השוק לדצמבר הראשונית
 דולר. מיליון  8.6  -כ של סך על עמדה

 
דולר ע"נ,  1מניות בנות  10,000 אינטרנשיונל הנפיקה לשותפות הבתמודיעין אנרגיה  .  2

תממן  אם כי  צויןבמסגרת הסכם ההשקעה  דולר. מיליוני 1.4 -כ בסכום כולל של
ליום    נכוןסכומים נוספים הללו יהיו באותם תנאים של ההשקעה הראשונית.  השותפות  

 .דולר מיליוני 5.7  -כ של סך על עמדה  ההשקעה 2019בדצמבר,  31
 
חברה האמריקאית ה  לטובתעל ידי שותפות הבת    המבוצעת  הניהולית   לפעילותבתמורה    .3

שירותים בהתאם למדיניות מחירי העברה של הקבוצה ובהתאם /ייעוץישולמו דמי 
לחקיקת מחירי העברה בישראל וארה"ב וזאת על בסיס עבודה של יועץ חיצוני. 

איתור הנכסים, קבלת החלטות לגבי ההשקעה,   השירותים כוללים בין היתר את
 והתקשרות עם מפעילים. 

 

נקבע ש"פרויקט" בשותפות מוגבלת העוסקת   2017בתיקון לתקנון הבורסה מחודש נובמבר  .ה
בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה כולל גם חיפושי נפט או גז  

לישראל על ידי השותפות המוגבלת, ובלבד שמתקיימים  פיתוחם או הפקתם המבוצעים מחוץ 
 התנאים שלהלן: 
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חיפושי הנפט או הגז, פיתוחם או הפקתם כאמור, מתבצעים על פי הרשאה שהוקנתה   .1

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

 לשותפות.  
 

 שפעילותו הבלעדית הינה החזקה בהרשאה כאמור.   תאגיד  –לעניין סעיף קטן זה "תאגיד"  
 

 רגולציה  .ו
 

 : 2002-התשס"ב הטבעי,  הגז  משק חוק .1
 

  בו   תחרות וקיום  הטבעי  הגז ענף לפיתוח תנאים יצירת הן  הטבעי  הגז  משק  חוק מטרות
 הוראות   קובעים  מכוחו,  שהותקנו  והתקנות,  החוק  הטבעי.  הגז   במשק  הפעילות  והסדרת

 והפעלת הקמת זה ובכלל בישראל, טבעי גז  של ושיווק חלוקה הולכה, אחסון, בעניין
  (LIQUID NATURAL GAS (LNG)) ונוזלי  טבעי  גז מפעל חלוקה, רשת הולכה, מערכת
התשתיות הלאומיות,   משררישיון    קבלת  טעוניםה  בישראל  טבעי  גז  אחסון  ומתקן  )גט"ן(

 והמים.  האנרגיה
 

 "(: לפקודה)להלן: "התיקון  2015- ה(, התשע"5השותפויות )מס' תיקון פקודת   .2

 
פורסם ברשומות התיקון לפקודה, אשר נועד להרחיב את מנגנוני   2015בפברואר    23ביום  

הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת שיחידות השתתפות שלה או בזכויות השותף 
קיף )להלן: "שותפות המוגבל בה, רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תש

 ציבורית"(.  
, בין היתר, הוראות הקבועות בחוק החברות בנוגע  הוחלוהתיקון לפקודה  במסגרת

לאורגנים המכהנים בחברה ציבורית, בשינויים המתחייבים מכך שמדובר בשותפות ולא 
בחברה וכן בשינויים נוספים הקבועים בתיקון לפקודה, בנוגע לנושאים הבאים: הסדרת 
סמכויות דירקטוריון השותף הכללי, אופן מינוי יו"ר הדירקטוריון, כינוס ישיבות 
הדירקטוריון ואופן ניהולן, חובת מינוי ועדת ביקורת, חובת מינוי ועדת תגמול, חובת 

 מינוי מנהל כללי, וחובת מינוי דירקטורים ודירקטורים חיצוניים. 
ותקופת כהונתו; הוראות בנוגע לכינוס   ו, תנאימפקח  מינויכן, נקבעו הוראות בדבר    כמו

  לנושאי  תגמול מדיניות בדבר כללים; ההשתתפות יחידות מחזיקי  של כלליות  אסיפות
; החלת הוראות חוק החברות בעניין שמירת ציבורית ובשותפות הכללי בשותף משרה

 של מיזוג  ובעניין מניות של כפויה מכירה בעניין ההון וחלוקה על השותפות הציבורית, 
  פעלהכניסתו לתוקף  ומאז 2015באפריל  23התיקון נכנס לתוקפו ביום  שותפויות.

השותפות לביצוע ההתאמות הנדרשות בכללי הממשל התאגידי הקיימים, בהתאם 
 לתקופות התחולה שנקבעו בו.

וק השותפויות, פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר ח  2016בדצמבר,    14יצוין, כי ביום  
התזכיר( אשר נועד להחליף את פקודת השותפויות. התזכיר פורסם   -   להלן )  2017- התשע"ז

. מטרת התזכיר היא לענות 2017במרס,    31להערות הציבור אשר יכול שתוגשנה עד ליום  
פי דברי -על הצורך של שוק השותפויות הישראלי במודל חקיקה מודרני, יעיל ונוח. על

י ברירת מחדל שעשויים להיות יעילים, ההסבר לתזכיר, תזכיר החוק ברובו מציע הסדר
זולים ופשוטים עבור רוב השותפויות. עם זאת, התזכיר מאפשר להתנות על חלק גדול 
מהוראותיו. לפיכך אין הוא כובל את השוק אלא מקל על השוק בהציעו מודל ברירת 
מחדל שמתאים לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני. עוד נכתב בדברי 

כי פקודת השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף ומכביד על השותפויות ההסבר 
בישראל. היא כוללת הוראות דיווח מיותרות לרשם וחובות פרסום וחשיפה שמצננות 
את התמריץ להקים שותפויות מוגבלות בישראל. בהקשר זה מוצעים שינויים בהליך  

ובת הרישום של השותפות הכללית, הרישום והדיווח לרשם השותפויות, ביניהם ביטול ח
ביטול דרישות האישור והפרסום של הסכם השותפות המוגבלת, ביטול חובות הפרסום  
ברשומות וביטול ההוראות העונשיות ביחס להפרת חובת הרישום תוך מעבר למודל של 

 אכיפה מנהלית. 
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עוד נאמר בדברי ההסבר לתזכיר, ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית, כי היות שההסדרים 
שנקבעו במסגרת התיקון לפקודת השותפויות המפורט לעיל הם הסדרים מודרניים 

הסעיפים כמו שהם לפרק הרלוונטי    רוב ורצויים שאינם טעונים תיקון, מוצע להעתיק את  
. עם זאת, נערכו מספר שינויים, רובם טכניים, בתזכיר העוסק בשותפות מוגבלת ציבורית

שעיקרם החלת הוראות ממשל תאגידי אשר אינן רלוונטיות רק לשותפויות ציבוריות, 
 על כל סוגי השותפויות.

 
 
 הון השותפות המוגבלת  .7
 

 הון  גיוסי
 
, ביצעה השותפות הנפקת יחידות השתתפות באמצעות 2018במהלך חודש פברואר  .א

  4.1  -מיליון ש"ח )כ  14.8  -זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות שלה וגייסה סך של כהנפקת  
 מיליון דולר( נטו, לאחר הוצאות הנפקה. 

 
, ביצעה השותפות הנפקת יחידות השתתפות באמצעות 2018במהלך חודש דצמבר  .ב

  5.8  -מיליון ש"ח )כ  22.2  -הנפקת זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות שלה וגייסה סך של כ
 מיליון דולר( נטו, לאחר הוצאות הנפקה. 

 
חידות השתתפות י 10,986,688רשומים למסחר  ות הכספייםהדוחאישור נכון למועד  .ג

 המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות. 
 

 חלוקת רווחים  
 

מההכנסות  99.99%- השותף המוגבל יהיה זכאי ל בהתאם להסכם השותפות המוגבלת .1
 מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת. 99.99%-ויישא ב 

בהתאם המוגבלת כל הרווחים של השותפות המוגבלת יחולקו לשותפים בשותפות 
 לזכויותיהם מדי כל שנת חשבון. 

 
על המוגבלת  ם לחלוקה על ידי השותפות ילצורך סעיף זה, "רווחים" הם הרווחים הראוי

פי דין ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, בניכוי סכומים )שלא הובאו בחשבון  
לפי שיקול דעתו של השותף הכללי המוגבלת  לצורך קביעת הרווחים( הדרושים לשותפות  

בות לצורך או בקשר עם התחייבויות קיימות של השותפות המוגבלת )לרבות תלויות(, לר
הסכומים הדרושים לדעת השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש  

סכום ההפרשה עד לגובה כאמור  אלפי דולר. 250סך של ושסכומם הכולל לא יעלה על 
יקבע על ידי השותף הכללי ויאושר על ידי המפקח. חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה  

 סיס דוחות כספיים שנתיים מבוקרים בדצמבר על ב 31)או לתקופה( המסתיימת ביום 
 .אחרונים

 
סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים בהתאם לאמור   .2

לעיל )לרבות הון השותפות המוגבלת ורווחיה שלא יחולקו(, יהיה השותף הכללי רשאי, 
ם למטרות אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, להשקיעם, עד לשימוש בה

בשם  שלשמן נועדו באופן שימצא כמתאים, ובכלל זאת הוא יהא רשאי להתקשר
ע"י בעלי המוגבלת בהסכמים לניהול תיק השקעות עבור השותפות המוגבלת השותפות 

ענין בו או ע"י כל מי שהשותף הכללי ימצא לנכון, ובלבד שהשקעות והסכמים כאמור  
 רך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של יעשו למטרת שמירה, ככל האפשר, על הע

הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת )אם כי אין זה ודאי, כי אכן ניתן יהיה  
באמצעות השקעות כאלה לשמור על ערכם הריאלי של הכספים בכלל, ועל ערכם הדולרי 

 בפרט(.
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  י לשותף הכללי או לבעל תפיקדונומכספי השותפות המוגבלת הלוואות או  ויינתנלא  .3
 ענין בו. 

 
פרט לאמור לעיל יחולקו כל הרווחים של השותפות המוגבלת סמוך לאחר תום שנת  .4

בדצמבר( שבגינה הם מחולקים וזאת מיד  31הלוח )דהיינו שנה המסתיימת ביום 
אישור  ין השותף הכללי רשאי, ללא לכשיתברר סכומם. להסרת ספק מובהר בזה כי א

 שנתקבלה  אישור המפקח  האסיפה הכללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת, או 
 לצורךאו לעכב חלוקת רווחים , להימנע מחלוקת רווחים לגביו הסכמת בית המשפט 

ביצוע עבודות פיתוח, הפקה והשתתפות בפעולות חיפושים נוספות, מעבר לפעולות 
 הן נכללו בתשקיף שעל פיו מונפקות או תונפקנה יחידות לציבור.שתוכניות לגבי

 

על אף האמור לעיל מובהר בזאת, כי לא יחולקו רווחים אם לדעת הנאמן או המפקח  .5
קיים ספק כי קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה,  

. בכל 1975-חדש( התשל"ה)ב( לפקודת השותפויות )נוסח 63כמשמעות הדבר בסעיף 
מקרה שקיים ספק כאמור, לא תעשה החלוקה אלא באישור בית המשפט. ניתן אישור  
בית המשפט כי אין בחלוקה כדי להטיל חיוב על בעלי היחידות, יחולקו הרווחים על פי  

 תנאי האישור.

 
של השותפות המוגבלת )אשר מונה לשותפות המבקר חוות דעתו של רואה החשבון  .6

המוגבלת בד בבד עם חתימת הסכם השותפות המוגבלת או רואה החשבון שיבוא 
קביעת   במקומו( בכל הקשור בקביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה כרווחים )למעט  

השותפות   ( ובחישוב חלקם של השותפים על פי הסכם לעיל סכומי ההפרשה כאמור 
 ומכרעת. , תהיה סופיתהמוגבלת ת בהכנסות, הוצאות והפסדי השותפות המוגבל

אחר  אם מסיבה כלשהי תתפנה משרתו של רואה החשבון האמור, יתמנה רואה חשבון 
 המפקח. במקומו על ידי השותף הכללי ובלבד שתינתן למינויו הסכמתו בכתב של

 
 
 היבטי מיסוי  .8

 

 קריים הקיימיםפרטים לגבי כללי מס הכנסה וההסדרים העי .א
 

, (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), פורסם ברשומות צו מס הכנסה 2017בינואר  1ביום  
, בו נקבעו התנאים שעל השותפות לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה ("הצו"  -להלן)  2017- התשע"ז

 לצורכי מס. 
הינו    השותפות עומדת בתנאים שנקבעו בצו, משטר המס שחל על השותפות  2019ובשנת  מאחר  

כאילו היא חברה לכל דבר ועניין. בהתאם, ההוצאות וההכנסות של השותפות יתבררו בשותפות,  
שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס חברות החל בגין ההכנסה  והשותפות היא זו 

רווחים שהיא  כמו כן  שלה, כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על חברה. החייבת
 .תחלק ימוסו כדיבידנד

כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות  )הוראות תקנות מס הכנסה 
, אשר מסדירות את אופן יחוס  ("התקנות" -להלן) 1988-, התשמ"ט(פטבשותפות לחיפושי נ

הכנסות והוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי יחידות ההשתתפות שהינם "מחזיקים זכאים", 
 לא תחולנה על השותפות. 

 

 שיעורי המס העיקריים החלים על השותפות בישראל .ב

 
קה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקי  2016בדצמבר  
  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 –(, התשע"ז 2018 - ו 2017התקציב 
 .23%לשיעור של   2018בינואר,  1( והחל מיום  25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר, 
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 . 24%הינו    2017ובשנת  23%הינו   2018 - ו 2019שיעור מס החברות בישראל בשנים 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 

 שומות מס סופיות  .ג
 

.  2014-2016חתמה השותפות על הסכם שומות עם פקיד השומה לשנים  2018 ,בדצמבר 25ביום 
תעודה למחזיק זכאי   2019 ,בינואר 8בעקבות הסכם השומות האמור הוצאה לשותפות ביום 

 מאחר שטרם פורסמו התקנות כאמור. 2015-2016. טרם יצאו תעודות לשנים 2014לשנת המס 
 

 שומות מס במחלוקת .ד
 

. החברה טרם קיבלה הערכה לגבי  2017החלו דיוני שומה בקשר לשנת המס  2019במהלך דצמבר 
 הסכומים במחלוקת.

 

 מחוץ לישראל ההמאוחדת שמקום התאגדות הברשיעורי המס העיקריים החלים על הח .ה
 

הוקמה בארה"ב חברה נכדה, לצורך הפעילות בפרויקטים   2016)ה(, בשנת 1כמפורט בבאור 
 בקליפורניה. דיני המס שיחולו על החברה האמריקאית, הינם כדלקמן:

 

בעקבות רפורמת המס בארה"ב, ההכנסה החייבת בארה''ב  2018בינואר,  1החל מיום  (1
, במס מדינתי בקליפורניה 21%( בשיעור של Federal Taxלמס חברות פדראלי ) כפופה

 ובמס עירוני, ככל שחל )אשר מהווה הוצאה בחישוב המס הפדראלי(.  8.84%בשיעור של  

, השלכות מס 2018בינואר    1יצוין כי לרפורמת המס האמריקאית שנכנסה לתוקף ביום   (2
)לרבות ביטול 'חבות מס מינימאלית'   21%-ל  35%-מעבר להורדת שיעור המס הפדרלי מ

ALTERNATIVE MINIMUM TAX הוראות בנושא פחת מואץ, מגבלות על ניצול ,)
הפסדים מועברים, מגבלות על הוצאות מימון שוטפות ונושאים אחרים אשר השותפות 

 עדיין בוחנת את משמעותן לגבי פעילותה בארה"ב.

ובאו בחשבון הוצאות שונות כגון פחת בחישוב רווחי החברה האמריקאית לצרכי מס י (3
 והוצאות מימון, ככל שמותרות בניכוי בכפוף לדיני המס בארה"ב.

עמלות ייעוץ שישולמו ע''י החברה האמריקאית כפופים לעקרונות מנחים של מחירי  (4
העברה. ככלל, התקנות קובעות כי עסקאות עם צדדים קשורים תבוצענה במחירי שוק. 

  

 אחרים זמניים  והפרשים מס לצורכי מועברים הפסדים .ו
 

ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים והפסדי הון הפסדים  שותפותל
  2019 בדצמבר, 31ם ולי .ש"ח(אלפי  6,891 -אלפי דולר )כ 1,994 -לסך של כ 2019בדצמבר,  31
 לא הכירה בנכסי מסים נדחים בגין הפסדים עסקיים להעברה.  שותפות ה
 

 ניכוי מס במקור על ריבית:  .ז
 

בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב, צפוי ששיעור הניכוי מס במקור על תשלומי ריבית  
 לפי הדין הפנימי(.  30%)ולא  17.5%לחברה ישראלית יקטן לשיעור של 

 

 מיסוי דיבידנדים: .ח
 

בין ישראל לארה"ב, ככל שיחולקו דיבידנדים מהחברה האמריקאית בהתאם לאמנת המס 
, לפי הדין  30%)ולא    25%לשותפות הבת צפוי כי יושת עליהם מס במקור בארה"ב בשיעור של עד  

 הפנימי(.
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 
 מידע נוסף 

17 

 
  היחידות בעלי של כלליות אסיפות .9
 

אישרו מחזיקי יחידות   2019באפריל,  30באסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום 
ההשתתפות של השותפות את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות. בנוסף, 
אושרו הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף  

קון ההסכם השותף הכללי בדבר דמי המפעיל בגין התקנה של מתקנים קבועים  הכללי. אושר תי
 ואושרה הקצאת אופציות למנכ''ל ולנושאי משרה ועובדים אחרים בשותף הכללי ובשותפות. 

 

 
 הוצאות חיפושי נפט וגז  . 10

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  
       

 21  15  20  "שמשון"   רישיון 
 19  -  -  "מערב"דניאל  -ו" מזרח"דניאל  רישיונות

 -  -  8  אנגליה  -פרויקט ים צפוני
 -  -  39  דנמרק -פרויקט ים צפוני

 90  134  188  ואחרות  גיאולוגי ייעוץ
       
  255  149  130 

 
 
 
 הוצאות הנהלה וכלליות . 11

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי דולר  
       

 300   340  300  דמי ניהול לשותף הכללי *( 
 169   427  389  דמי מפעיל לשותף הכללי *( 

 43   43  42  הוצאות ביטוח השותף הכללי ועובדיו  
 433   584  705  **( שירותים מקצועיים 

 14   33  21  מיסים ואגרות
 61   -  -  עמלות

 104   84  103  **( אחרות 
       
  1,560  1,511   1,124 

 
 לעיל. א'6ראה באור  *( 

 מויין מחדש  **( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 
 מידע נוסף 
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 קשורים עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים  . 21
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.
 

 9201בדצמבר,  31יום 

    

ובעלי  חברות 
  עניין בעלי 

השפעה מהותית  
 על השותפות

 אלפי דולר  באור  

     
 12,944  )ה( 1  יתרת השקעה בשותפות מאוחדת

     
 

 8201בדצמבר,  31ליום 

    

ובעלי  חברות 
  עניין בעלי 

השפעה מהותית  
 על השותפות

 אלפי דולר  באור  

     
 10,467  )ה( 1  יתרת השקעה בשותפות מאוחדת

 

 
              - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - 
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 פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד'

 

 

 רבעונייםהכולל רווח על התמצית דו"חות  - .א10תקנה 

 

  2019/ 1-3  2019/ 4-6  2019/ 7-9  2019/ 10-12  2019 
 אלפי דולר    

 5,374  1,346  1,332  91,34  1,347  זוג הכנסות ממכירת נפט

 (1,417)  (354)  (347)  (359)  (357)  בניכוי תמלוגי על

 (1,247)  (308)  (362)  (223)  (354)  הפקה עלות

 (208)  (45)  (74)  (44)  (45)  פחת והפחתות

 2,502  639  549  723  591  רווח מהפקה

 (824)  (190)  (121)  (198)  (315)  נפט וגז הוצאות חיפושי

 (1,560)  (449)  (358)  (037)  (383)  הוצאות הנהלה וכלליות

 458  458  -  -  -  הכנסות אחרות

 576  458  70  515  (107)  תפעולי( הפסדרווח )

 (11)  -  (7)  -  (4)  הוצאות מימון

 119  6  35  17  61  הכנסות מימון

 846  464  98  172  (50)  רווח )הפסד( נקי 

 

 

פי התשקיף  לע רהליעדי התמו ערך תוך התייחסותהשימוש בתמורת ניירות  - .ג10תקנה 

 ם לאחרונה לפני תאריך הדוחשפורס

, בניכוי סכומים המיועדים לכיסוי ההוצאות השוטפות של השותפות כספי תמורת ההנפקות )נטו(

ולפיתוח נכסי נפט באזורים   ו/או גז לניהול השותפות, מיועדים להשתתפות בפעולות חיפושי נפט 

ם סמוכים לאזורי  וכן בשטחי המוגבלתת פונפט של השותהגיאוגרפיים שבהם נמצאים נכסי ה

החיפושים של השותפות, אשר יכללו בנכסי הנפט כאמור עקב שינויי גבול בהם או שלגביהם תקבל 

בשל סיבות  ויינתנהשותפות המוגבלת זכויות נפט, והכל כאשר שינויי הגבול או הזכויות האמורות 

 גיאולוגיות מקומיות. 

 

)להלן:  26.5.2017 -אריך תשקיף של הותפות נושא תשל השף מדסם תשקיף ורפ 25.5.2017ביום 

  ."(תשקיף המדף" 

 

פי תשקיף המדף,  -, עללהנפקה בדרך של זכויות פרסמה השותפות דוח הצעת מדף 22.1.2018ביום 

, בדרך של  29.1.2018אשר כלל הצעה לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, שהיו קיימים ביום 

דוח )להלן: "  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מות על שם בנות יחידות השתתפות רשו 3,160,500של  זכויות,

סך  יחידות השתתפות ו 3,073,218הונפקו  2018 1 מכוח דוח הצעת מדף . "(2018 1הצעת מדף 

)אסמכתא  22.1.2018ים מיום מיידי  ותלפרטים ראו דוח אלפי ש"ח. 14,813 -כהינו  ברוטו התמורה

  הם המידע המופיע באשר  (2018-01-014977)אסמכתא  13.2.2018מיום ו (2018-01-008074

 מובא כאן על דרך ההפניה. 

 



 

  2 

פי תשקיף  -פרסמה השותפות דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות, על 25.11.2018ביום 

,  2.12.2018המדף, אשר כלל הצעה לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, שהיו קיימים ביום 

ש"ח ע.נ. כ"א  0.01פות רשומות על שם בנות יחידות השתת 2,503,440 זכויות, שלבדרך של 

יחידות   2,223,650הונפקו  2018 2"(. מכוח דוח הצעת מדף 2018 2דוח הצעת מדף )להלן: " 

אלפי ש"ח. לפרטים ראו דוחות מיידיים מיום   22,236.5 -הינו כ השתתפות וסך התמורה ברוטו

(,  2018-01-113544סמכתא )א 25.11.2018מיום  ,(2018-01-113517 )אסמכתא 25.11.2018

-2018-01)אסמכתא  10.12.2018מיום  ,( 2018-01-120432)אסמכתא  10.12.2018מיום 

מובא כאן   הםהמידע המופיע ב( אשר 2018-01-125706)אסמכתא  24.12.2018( ומיום 120435

 על דרך ההפניה. 

 

כם השותפות  פות, בהתאם להסשותה וןשקעה בהה לההינ ההאמור המטרת כספי תמורת ההנפק

 ולהמשך החיפושים ופיתוח נכסי הנפט שבבעלות השותפות.  

 

 סה השותפות הון. ילא גי 2019בשנת 

 

דולר, בגין חיפושי נפט וגז על פי   אלפי 824-בסך של כנבעו לשותפות הוצאות  2019במהלך שנת 

 החלוקה הבאה:

 

 אלפי דולר נכס נפט 

Grapevine 36 

Mountain View (98) 

Cassini 7 

Concord 468 

Shideler 68 

 20 קת שמשוןחז

 8 אנגליה -פרויקט ים צפוני

 39 דנמרק  -פרויקט ים צפוני

 276 אחר

 824 סה"כ

 

 רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות – 11תקנה 

 

מס' ני"ע  חברההשם 

 בבורסה

סוג 

 ני"ע

ע.נ. 

 לני"ע

כמות ע.נ. 

המוחזקת 

די י-על

 תפותהשו

% החזקה 

 בהון

% החזקה 

 בהצבעה

ערך המניות בדוח 

נפרד הכספי ה

 31.12.2019ליום 

 (דולר)באלפי 

מודיעין אנרגיה 

 –טרנשיונל אינ

 *שותפות כללית

 

- - - - 99.99% - 14,302 

Modiin 

International, 

Inc.** 

 

 100%  10,000 $ 10,000 מניות -

)באמצעות 

מודיעין 

אנרגיה 

  (נלשיואינטרנ

100% - 
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Modiin 

Energy UK 

Ltd.*** 

 100 מניות -

GBP 

100  100% 

 

100% 

 

- 

 .0.01% –והשותף הכללי  99.99% –אשר השותפים בה הם השותפות  שותפות כללית הרשומה בישראל *

כללית מודיעין אנרגיה השותפות ה, מוחזקת במלואה על ידי הרשומה בקליפורניה ארה"בית פרטחברה  **

 .Shideler -ו Mountain View, Grapevine ,Cassiniומחזיקה את הזכויות בפרויקטים  נלשיוטרנאינ

בקשה לקבלת השתתפות בהוקמה לצורך  .שותפותה, מוחזקת במלואה על ידי ליהאנגהרשומה בית פרטחברה  ***

-2019)אסמכתא  13.11.2019 )ראה דוח מיידי של השותפות מיום רישיון ימי לחיפושי נפט וגז טבעי באנגליה

 ך ההפניה.רדמובא כאן על  וב עאשר המידע המופי(, 01-097356

 

 מסחר בבורסה - 20תקנה 

 , כדלקמן: היו הפסקות מסחר בניירות הערך של השותפות 2019בשנת 

 

 סיבה סוג הפסקה מועד

 Trinidad  פקטרוסלפ   Stenderup 66X-28  קידוחם דוח מיידי ולפיו  סופר הפסקה קצובה 10.11

  מקו הסופי והגיע לע בקליפורניה, ארה"ב, Mountain Viewפרויקט ב 7

 . סימני פטרוליום משמעותיים בו קיימים נמצא כי ו

 משאבים מעודכן בפרוייקט קסיני בקליפורניה, ארה"ב.רסום דוח פ הפסקה קצובה 11.11

 

כתבי   296,613 פותשותוה הוקצו לנושאי משרה ויועצים של השותף הכללי 2019במהלך שנת 

 של השותפות.השתתפות ות די יח  296,613-הניתנים למימוש ל יםרשומאופציה לא 

 

  לבעלי עניין ונושאי משרה בכירהגמולים ת – 21תקנה 

לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה בגין שנת   שניתנו על ידי השותפותלהלן פירוט אודות התגמולים 

 דולר(:  לפי)באות תפשוה של ייםכפי שהוכרו בדוחות הכספ 9201

 
 סה"כ  תגמולים אחרים  תים ורתגמולים עבור שי גמולים פרטי מקבל הת

היקף   תפקיד שם 

 משרה 

שיעור 

החזקה  

ביחידות  

 1השתתפות

תשלום   מענק שכר 

מבוסס  

 מניות

דמי  

  ניהול

דמי  

  ייעוץ 

  אחר  עמלה

)דמי 

 מפעיל( 

דמי   ריבית 

 שכירות 

 אחר

)תמלוג  

 על(

-מודיעין

יה  אנרג 

ול  ניה

(1992 )

 "מבע 

(1) 

 955 266   389   300    - - שותף כללי

רקטורים חיצוניים  יד

 ( 4) קטור בלתי תלויודיר 

- 0.22% 60          60 

סגן יו"ר   רון מאור 

הדירקטוריון  

מנכ"ל  ו

השותף  

 הכללי

- 0.25%   106        106 

אייל  

 סאבו

חשב  

 (  5השותפות)

65% -  26 42 106       174 

ן  רע 

 ניובמל

 6      6     - - פנימימבקר 

 
דולר  25,000דמי ניהול בסך של ל מהשותפות לקב זכאית, השותף הכללי בהתאם להסכם השותפו (1)

 .לחודש בתוספת מע"מ

 
 .נכון למועד דוח זה  1
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תמורת סיועו  דולר 40,000של סך י זכאי לקבל מהשותפות ף הכלל, השותהנאמנותבהתאם להסכם  (2) 

  לטיפול בהכנת כל הנפקה.

אי ה זכיהי ללי או מי מטעמולגבי כל נכסי הנפט של השותפות, השותף הכפות, השותסכם ם להבהתא (3)

( ות של השותפות )על בסיס דולרי)בצרוף מע"מ( מסך כל ההוצא 4.95%ל"דמי מפעיל" בשיעור של 

 ין פעולות חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה.בג

י וגמול השתתפות בהתאם לסכומים גמול שנתזכאים ל תלוי תיבלהדירקטור החיצוניים וה דירקטוריםה (4)

 , כפי שיעודכנו2000-ר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סבדב לליםתקנות החברות )כבהקבועים 

 כפי שתהיה מעת לעת.  תהשותפומעת לעת ובהתאם לדרגתה של 

החל מיום  כאשרוני חיצ ץיועת כשבושירותי חהשותפות שוכרת מאייל סאבו  1.6.2015בתוקף מיום  (5)

 39%ים הוענקו בהיקף של ירותן השמשרה )לפני כ 65%השירותים הינם בהיקף של  1.4.2017

ניתן  .ן החזר הוצאות"מ לחודש )צמוד למדד( וכירוף מעבצ₪ אלפי  31 -כשל , בתמורה לסך משרה(

אי טוח נושיבי לזכאבו מר סאחודשים מראש.  3לסיים את ההתקשרות עם מר סאבו בהודעה של 

 ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה. משרה

 

בהתאם בנוסף לאמור לעיל, יחד עם זאת,  .נושאי משרהלא מועסקים  תוגבלשותפות המב א.

שותפות המוגבלת לשלם לשותף הכללי את השותפות המוגבלת, התחייבה הלהסכם 

 לומים, כדלקמן:התש

 

 מע"מ.בתוספת  שחודר לדול 25,000דמי ניהול בסך  (1 

 

ונושאי המשרה ללי ף הכוח, לביטוח השותפרמיות שנתיות עבור רכישת פוליסות ביט (2 

אש לתנאי הפוליסה ולהיקף והעובדים בו ובכפוף לאישורו של המפקח בכתב ומר

 החיסוי. 

 

מכל חלקה של השותפות המוגבלת בנפט ו/או בגז ו/או   4.95%תמלוג על בשיעור של  (3 

ד היה בעתיוינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או י ם שיופקו ערך אחרי  עלים במריחו

ס, וזאת עד להחזר הוצאות שהוציאה השותפות המוגבלת ינטרלת אלשותפות המוגב

סוג אך לאחר הפחתת הנפט אשר  ושי הנפט )לפני ניכוי תמלוגים מכללצורך חיפ

יהיה   תגבלהמוות ישמש לצרכי ההפקה עצמה(. לאחר החזר הוצאותיה של השותפ

 ת.מחלקה של השותפות המוגבל 9.95%תמלוג העל עורו של שי

  

קבע בהסכם כמועד שבו השותפות המוגבלת תחזיר לעצמה את כל ת" נוצאו"החזר הה  

בשטח העסקה, לרבות הוצאות  יפושי נפט בביצוע ח הישירות עותיה והוצאותיההשק

פקט,  טח הפרוס אחסון בש כליומיות חיפושי נפט, קידוחים, פיתוח בארות, הנחת צינור

אות" לעניין סעיף  "הוצות. ת עד החזר ההוצאידי השותפו-אך למעט תמלוג שישולם על

הדולר החל מהיום בו הוצאה ועד   זה משמען, סכום ההוצאה צמוד לשער היציג של

 ועד בו יעשה חישוב בדבר גובה ההחזר כאמור.למ

 

זכאי ל"דמי ו יהיה מי מטעמ וי אכללף הלגבי כל נכסי הנפט של השותפות השות (4 

ל השותפות )על בסיס ות שהוצאסך כל המע"מ( מ )בצרוף 4.95%בשיעור של מפעיל" 

 וח ו/או הפקה.דולרי( בגין פעולות חיפושי הנפט ו/או פת

 

 תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה. דולר 40,000שכר בסך  (5 
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)ולא על ידי ו רותיקוממהכללי  ותףהש ידישניתנו על להלן פירוט אודות התגמולים 

  2019בגין שנת בשותף הכללי  כירהרה בונושאי מש ענין לבעלי (או ממקורותיה השותפות

 (: דולרבאלפי )הכללי  שותףשל הכפי שהוכרו בדוחות הכספיים 

 
 סה"כ  תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים  התגמולים מקבל פרטי 

היקף   תפקיד שם 

 משרה 

 שיעור

  זקההח

דות  יחבי

פוהשתת

 2ת

תשלום   מענק שכר 

מבוסס  

 מניות

דמי  

 ניהול 

  דמי

 עוץ יי

דמי   בית יר אחר    עמלה

 שכירות 

 אחר

 

נויה  

חיפושי  

נפט וגז  

 בע"מ

בעלת 

השליטה  

שותף  ב

 ( 1) כלליה

- - - - - 101 - - - - - - 101 

סגן יו"ר   רון מאור 

הדירקטור 

מנכ"ל  ויון 

השותף  

 ( 2הכללי )

100% 0.25 333 83 - - - - - - - - 416 

בן ציון  

 לייברג ב

דירקטור  

בשותף  

 ( 3) הכללי

- 0.25 - - - 34 - - - - - - 34 

נכ"ל  סמ אייל סאבו

 (  4)כספים 

23% - 34 10 - - - - - - - - 44 

 

ותי דירקטורים, ייעוץ מעמידה לשותף הכללי שירנויה חיפושי נפט וגז בע"מ  א' להלן.21תקנה ה רא (1)

י, קשרי ת, ליווי מערך תקשורגולציה, שיתופי פעולה, רגיהטרטם, אספיננסימון והימהמי וליווי בתחו

ך חודשי , בתמורה לסעת לעתל משברים ועניינים נוספים אשר יוסכם עליהם בין הצדדים מוהממשל, ני

לתקופה של שנה עמה ם כסהה .1.9.2018בתוקף מיום ש"ח בתוספת מע"מ. ההסכם  30,000של 

 אלא אם כן יודיע אחדפות נוספות של שנה, תקוו לאליש מהוא יתחדו 1.9.2018 וםאחת החל מי

ל עאש ובכתב. רצונו לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים מר משנהו עלהצדדים ל

מי ניהול מכל מקור שהוא שאינו דהשותף הכללי ל, ככל שההכנסה השנתית של מור לעיאף הא

דת לאישור מחודש של וועפה כפוכם ההס א הארכתן ₪, תהויילמ 1 -פחות מ מהשותפות תהא

כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם בהודעה ר יהא ה כאמומקר. בהכללי השותףהביקורת של 

 כתב לצד האחר.יום מראש וב 30מוקדמת של 

 

ף ₪ בצירו יאלפ 99בסך תשלום חודשי זכאי להכללי. ר דירקטוריון לשותף "מעניק שירותי מנכ"ל וסגן יו (2)

כעבור י ללשותף הכלבין ה וניתן לסיים את ההתקשרות בינ. "(רה החודשיתמוהת" : ן)להל מע"מ

בכתב בדבר רצונו לסיים את ( חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים, למשנהו, הודעה 3שה )שלו

 ,י משרהאשנו טוחזכאי לבי מאורמר  ים לצרכן.מדד המחירלהתמורה החודשית מוצמדת  ההתקשרות.

 בשותפות לגבי נושאי משרה. בלקומכר ופטולשיפוי 

 

זכאי לתשלום חודשי בסך . קר בתחום הפיתוח העסקי בחו"ליעוץ בעישירותי י ף הכלליתמעניק לשו (3)

השותף  ניתן לסיים את ההתקשרות בינו לבין "(.התמורה החודשית: " ןרוף מע"מ )להל₪ בצי 10,000

תב בדבר דדים, למשנהו, הודעה בכהצ מן מי ימסור עד בון המומ םיחודש (3) ושהשלהכללי כעבור 

 תקשרות.ם את ההירצונו לסי

 

 ₪ בצירוף מע"מ יאלפ 11בסך תשלום חודשי זכאי ל. לשותף הכללי ירותי סמנכ"ל כספיםמעניק ש (4)

( 3שה )ף הכללי כעבור שלונו לבין השותניתן לסיים את ההתקשרות בי ."(התמורה החודשית: " ן)להל

 .תשרוהתקם את הו לסיינצוי מן הצדדים, למשנהו, הודעה בכתב בדבר רר ממסוו יהמועד במן  ודשיםח

אי לביטוח בו זכמר סאמדד המחירים לצרכן. להתמורה החודשית מוצמדת אחת לשלושה חודשים 

 נושאי משרה ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה.

 

 
 .נכון למועד דוח זה  2
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אמנות ו/או נכסי הנ כסי ך נמתו הנאמן, קבל מאתל זכאי המפקח  כם הנאמנותבהתאם להס ב.

דולר ארה"ב  1,500ד התשלום לסך של מועה בם השווי בסכושגבלת, שכר חודהשותפות המו

  .לחודש )בתוספת מע"מ(

 

פקה זכאי המפקח לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת הכרוכה במקרה של הנ בנוסף לאמור 

הנהוגים אצל דה עבועת יפים לשהתערלפי  עלופ דה בסף ישולם עבור עבוקה. השכר הנובהנפ

פת מע"מ, אם יחול( עבור הטיפול  תוס)ב ארה"ב דולר 10,000-המפקח ועד לסכום השווה ל

כללית של בעלי היחידות בהחלטה  אסיפהבהנפקה אחת, או סכום גבוה יותר שיאושר ב

 מיוחדת. 

  

ת  ההוצאו ת כלבלת אוגמהפות ות ו/או נכסי השותך נכסי הנאמנהמפקח זכאי לקבל מתו ג.

ובלבד  בלתמוג תפות הכם השוסוהפי הסכם הנאמנות -כדין למטרות תפקידו עליא הוצש

"מ(. הוצאת לל מעדולר ארה"ב לשנה )לא כו 10,000שסכומן של הוצאות אלה לא יעלה על 

 עלי היחידות. סכומים מעבר לסכום זה תחייב אישור האסיפה הכללית של ב

 

וגבלת לשותף הכללי בה, בשנת המ פותשות, שילמה הלתהמוגבת ופהשותבהתאם להסכם  ד.

 75עד מועד הדוח סך של  2020בגין דמי ניהול ובשנת "ב דולר ארה אלפי 300, סך של 2019

 ניהול.  דמי  בגין אלפי דולר ארה"ב

 

בה, בשנת  לשותף הכללי תבהתאם להסכם השותפות המוגבלת, שילמה השותפות המוגבל .ה

  0עד מועד הדוח סך של  2020ובשנת מפעיל  דמיין בג ר ארה"בדול אלפי 389 לך ש, ס2019

 .  דמי מפעילגין רה"ב בר אדולפי לא

 

ת לשותף הכללי בה, בשנת בהתאם להסכם השותפות המוגבלת, שילמה השותפות המוגבל . ו

  0ל עד מועד הדוח סך ש 2020ובשנת על  תמלוגיאלפי דולר ארה"ב בגין  266, סך של 2019

   .על יגלותמ בגיןארה"ב  פי דולרלא

 

, שכר שנתי בסך כולל 2019, בשנת פקחלמ המוגבלהשותף  בהתאם להסכם הנאמנות, שילם       . ז

  דולר ארה"ב. אלפי 3עד מועד הדוח שכר בסך של  2020אלפי דולר ארה"ב ובשנת  25של 

 

  פותתוש ב השליטה  – .א12תקנה 

בעלת השליטה בשותפות. נה הי ות,י בשותפהכללשותף ה ,מבע"  (1992רגיה ניהול )אנ-מודיעין

אי די אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן: "  שותפת שלבשליטה מ פרטית ההשותף הכללי הוא חבר

 כםמר סולטן ואי די בי פיתוח נחתם הס בין ., דירקטור בשותף הכלליטןסול  יצחקמר ו 3"(בי פתוח

(  71% -כבעלת השליטה )ה הינ, ש"(נויה" לן: מ )להבע"  וגז ת נויה חיפושי נפטעלי מניות בחברב

  ללים, בין היתר:וכו רונותיאשר עק בשותף הכללי בשותפות,

 

 
וח. למיטב תאגיד מדוהיא ר בבורסה וומים למסחורית אשר ניירות ערך שלה רשחברה ציבבי פתוח הינה  אי די  3

ניירות ערך ולבורסה, מר אדוארדו  אי די בי פתוח לרשותידיעת השותף הכללי, בהתבסס על דיווחים של 
 עות תאגידים בשליטתו, הינו בעל השליטה באי די בי פתוח.יין, באמצאלשט
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דדים תהיה נציגות שווה של דירקטורים  ניהול משותף של נויה והשותף הכללי כך שלכל אחד מהצ .1

ר חוס ה של( בין הדירקטורים של נויה ובמקרDEAD LOCKחוסר הסכמה ) בהן. במקרה של

יובא  ם הצבעתם באסיפת בעלי המניות של נויה, אזי הנושא ר עבקשים ן הצדדמה ביהסכ

 DEADתו של מפשר שיבחר בהסכמת הצדדים. במקרה של חוסר הסכמה )עתו והחלטלהכר

LOCKיות של נהמי ( בין הדירקטורים של השותף הכללי, הנושא יובא להכרעת והחלטת בעל

 השותף הכללי.

 

( במקרה של הנפקת preemptive rightsות בדבר זכות מצרנות )תר, הוראין היההסכם כולל, ב .2

מראש ובכתב של כל הצדדים, זכות סירוב וזכות  תחייב את הסכמתם מניות בנויה, אשר 

הצטרפות במכירת מניות של נויה, הוראות בדבר הנפקה ורכישה של מניות בשותף הכללי,  

ניירות ערך של השותפות ומגבלה על מכירת ה של ברכישה ומכיר ראות בדבר שיתוף פעולההו

 . נויה על ידי מר סולטן לתקופה מוגבלת מניות של

 

 עסקאות עם בעל שליטה - 22תקנה 

באסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום   . 1

 :, בין היתרהוחלט 30.4.2019

 

ף הכללי ובשותפות לתקופה של בשות ל לנושאי משרהלאשר את מדיניות התגמו  א.

 אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה שלוש שנים החל ממועד

 

ר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון  לאש ב.

לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ג' לזימון לאסיפה, לשותף 

לרבות  שותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם,שרה בללי ולנושאי מהכ

ף הכללי ו/או בשותפות  נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשות

 ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת

 

 ן: ת בנוסח כדלקמבהסכם השותפו 9.1.3להחליף את נוסח סעיף  ג.

 

ניהול וביצוע כל פעולות  "השותף הכללי או מי מטעמו יהיה האחראי המופקד על

ת נכסי הנפט שבהם יש לשותפות  חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגר

המוגבלת אינטרס )להלן: "המפעיל"( והוא או מי מטעמו יהיה זכאי להתמנות כמפעיל  

 יד. לה אינטרס בעתבמסגרת נכסי הנפט שבהם יהיה 

 

יהיה זכאי לגבי כל נכסי  בתמורה לשירותים כאמור, השותף הכללי או מי מטעמו

גידים מוחזקים שלה אינטרס, גם אם הנפט שבהם יש ו/או יהיה לשותפות ו/או לתא

)בצרוף מע"מ( מסך כל  4.95%קיים מפעיל נוסף ל"דמי מפעיל" בשיעור של 

ושי הנפט ו/או פתוח ו/או  ת חיפי( בגין פעולוההוצאות של השותפות )על בסיס דולר

לעיל(, שיחושבו ויותאמו מדי חודש  9.1.2נכללות בסעיף הפקה )לא כולל הוצאות ה

ר. ביקורת על התאמת הסכומים והחזר, במידת הצורך, יערכו על ידי  על בסיס מצטב

 רואה חשבון השותפות ובאישור המפקח, בסוף כל שנה קלנדרית.
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השתתפות בו, אשר בו יהיו לשותפות הוצאות  כויותפט שלשותפות זלגבי כל נכס נ

ם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט )לא כולל הוצאות בקשר ע

דוח(, יהיו דמי המפעיל בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט קי

 בנכס הנפט כאמור בשיעורים כדלקמן: 

 

 דמי מפעיל     הוצאות

 4.95%  מיליון דולר  100עד 

 3.25% מיליון דולר 200 -ל 100בין 

 2.5%  ליון דולר מי 200מעל 

 

שותפות ויהיו לה נכסי נפט,  דמי המפעיל האמורים ישולמו בכל תקופה בה תתקיים ה

בגין פעולות המפעיל בכל נכסי הנפט של השותפות המוגבלת בתחומים הגיאוגרפיים  

פים ובין אם ייגרעו. להסרת ם נוסיתווספו נכסי בהם היא פועלת למועד זה, בין אם

עיל לא ישולמו בגין הוצאות התפעול השוטף של השותפות ספק יובהר כי דמי המפ

 לעיל( ולא ישולמו בגין החזר הוצאות עבר.  9.1.2טן בסעיף  המוגבלת )כפירו

 

השותף הכללי יהיה זכאי לקבל את דמי המפעיל האמורים גם אם יצורפו שותפים  

צד  רה זה יקבעו השותפות המוגבלת ושותפיה הנוספים כי. במק ים לנכסי הנפטנוספ

 תחולק החבות ביניהם. 

 

פעיל, כולם או מקצתם, באמצעות  השותף הכללי יהיה רשאי לבצע את תפקידיו כמ

 מפעיל או מפעילי משנה, כפי שימצא לנכון, אך אין בכך כדי לגרוע מאחריותו. 

 

בדבר זימון אסיפה כללית  יםידימי  ותראו דוח ת האמורותולפרטים אודות ההחלט

-2019-01)אסמכתא  17.4.2019ומיום  24.3.2019, מיום 20.3.2019 מיום

דוח מיידי בדבר תוצאות ו (2019-01-038485 -ו 2019-01-025708, 024826

אשר המידע   ,(2019-01-041632)אסמכתא  30.4.2019ללית מיום אסיפה כ

 ם מובא כאן על דרך ההפניה. בה עהמופי

 

באסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום   . 2

לאשר השקעה בפרויקטים באנגליה ובדנמרק, אשר בקשר  , בין היתרהוחלט, 2.9.2019

 .ותמלוגים מפעיללי זכאי לדמי אליהם יהיה השותף הכל

 

  בדבר זימון אסיפה כללית מיום  יםמיידי ותוחת האמורות ראו ד ולפרטים אודות ההחלט

  דוח ו (2019-01-077740 -ו 2019-01-077224)אסמכתא  28.7.2019מיום ו 25.7.2019

אשר   ,(2019-01-091945)אסמכתא  2.9.2019אסיפה כללית מיום  וצאות מיידי בדבר ת

 בהם מובא כאן על דרך ההפניה.  עהמידע המופי

 

דירקטורים   אחריות ביטוח בפוליסת פות השותשל התקשרות א להלן לענין 29ראה גם תקנה  . 3

 ובשותף המוגבל הכללי בשותףבשותפות,  משרה ונושאי

 

 

 

 

https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1226001-1227000/H1226896.htm
https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1226001-1227000/H1226896.htm
https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1251001-1252000/H1251905.htm


 

  9 

 עלי ענין ונושאי משרהקות בהחז – 42ה תקנ

, ראו  ולמועד הדוח 3.7.2019ן בניירות ערך של השותפות נכון ליום לתיאור מצבת החזקות בעלי עניי

המידע  (. 2019-01-067744בדבר מצבת החזקות בעלי עניין )אסמכתא  3.7.2019דוח מיידי מיום 

   המופיע בדוח האמור מבוא כאן על דרך ההפניה.

 

 ם, הון מונפק וניירות ערך המירים ן רשוהו - .א24 תקנה

  0.01יחידות השתתפות בנות  10,985,688 למסחר בבורסה ותורשומ ות קיימ ,נכון למועד הדו"ח

 ש"ח ע.נ.

 

כתבי   296,613לנושאי משרה ויועצים של השותף הכללי והשותפות  תפות הקצתה וכמו כן הש

 של השותפות.תפות השתת ודי יח 296,613 -הניתנים למימוש ל יםרשומאופציה לא 

 

 מרשם בעלי המניות  –ב.  24תקנה 

  , ראו דוח מיידי מיום ולמועד הדוח 13.6.2019נכון ליום  למרשם בעלי ניירות הערך של השותפות

המופיע בדוח האמור מבוא כאן על דרך   (. המידע2019-01-058738 )אסמכתא 13.6.2019

  ההפניה.

 

 רשוםמען  - .א25תקנה 

 36702, מגדל משולש, תל אביב 3מרכז עזריאלי   שותפותשל ה כתובת משרדה

 energy.com-office@modiin  כתובת דואר אלקטרוני:

 1268361-073     :  טלפון

 1268361-073    :  פקסימיליה

 

  דים של התאגיהדירקטור - 26תקנה 

השותף הכללי. להלן פירוט לגבי חברי   ותפות המוגבלת אין דירקטוריון, והיא מנוהלת על ידי לש

  הדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות המוגבלת:

 
בן ציון   רון מאור   אהרון קאופמן יצחק סולטן  ערן סער שם  

 בלייברג 

יהושע 

 אברמוביץ 

 יהושע שטרן  נחמה ציבין 

 030437222 051855930 056557440 007092786 059133082 015139827 022409585 029660693 ויהזימספר  1

תפקיד   2

 בשותף הכללי

דירקטוריון  יו"ר  דירקטור 

 זמני

סגן יו"ר   ור טדירק 

  הדירקטוריון

 ומנכ"ל 

 דירקטור   חיצונידירקטור    חיצוני ר רקטודי דירקטור  

 28.6.1949 3.08.1953 3.9.1960 25.3.1947 18.11.1964 3.3.1970 11.3.1966 10.10.1972 תאריך לידה 3

ת  מען להמצא  4

 דין תכתבי בי

,  114יגאל אלון 

 תל אביב 

תל אביב,  

אודסה  ילת קה

19 

,  114יגאל אלון 

 תל אביב 

,  42קומה 

מרכז עזריאלי  

, המגדל  3

המשולש, תל  

   אביב

,  27צוקי ים 

 נתניה 

  49הכנסת 

 גבעתיים 

כפר   1002ת.ד. 

 חב"ד

הארץ   ת תוצר

 תל אביב   9/102

  ישראלית אלית ישר  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות   5
 ואמריקאית 

 ישראלית 

חברות   6

בוועדות של  

 וריוןהדירקט

ועדת ביקורת,   לא  לא  לא  לא  לא 

ועדת תגמול,  

ועדה לבחינת  

ת  הדוחו

 ספיים הכ

ועדת ביקורת,  

ועדת תגמול,  

ועדה לבחינת  

 ם הדוחות הכספיי

,  ועדת ביקורת

ועדת תגמול,  

ועדה לבחינת  

 הדוחות הכספיים 

האם הוא   7

דירקטור  

 חיצוני

 לא  כן כן לא  לא  לא  לא  לא 

 האם  ,כן אם

 בעל הוא

 מומחיות 

 מומחיות בעל - - - - -

 יתחשבונא 

 פיננסית ו

בעלת כשירות  

 מקצועית 

- 

mailto:eyal@sabocpa.co.il
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 ית חשבונא 

 או ופיננסית 

 כשירות  בעל

 מקצועית 

 האם , כן אם

 ור טדירק  הוא

 מחה מו חיצוני

 לא  לא  כן - - - - -

 האם , לא  אם

 ר כשי הוא

 להתמנות 

 כדירקטור 

 תלוי בלתי

 כן כן - לא  לא  לא  א ל לא 

 הוא  האם 8

 של  עובד

 השותף

 חברה ,  הכללי

 חברה , תב

 של  או קשורה

 עניין בעל

אי די בי  בל מנכ"

ח  לפתוחברה 

, מבעלות  בע"מ

השליטה בשותף  

 הכללי

מבעלי השליטה  

 לילבשותף הכ

ועץ  סמנכ"ל וי

אי די  במשפטי 

בי חברה  

,  ח בע"מלפתו

  מבעלות

השליטה  

 שותף הכלליב

מנכ"ל בשותף  

 הכללי

יועץ לשותף  

 הכללי

 לא  לא  לא 

 בו התאריך  9

 כהונתו החלה

 רקטור כדי

23.3.2020 11.4.2010  

)בתקופה  

  2009אוקטובר 

ועד אפריל  

כיהן   2010

כדירקטור חליף  

של מר יעקב עוז  

 בלייברג( 

22.10.2019 1.5.2010 20.9.2004 19.8.2015 19.8.2015 24.11.2015 

תואר ראשון   לתוהשכ 10

  ,במשפטים 

תואר ראשון  

בכלכלה  

וחשבונאות  

ני  שאר וות

ים  במנהל עסק

ניברסיטה  ומהא

העברית  

 בירושלים.  

תואר ראשון  

ותואר שני  

בכלכלה ומנהל  

עסקים  

מהאוניברסיטה  

העברית  

 בירושלים 

תואר ראשון  

  ם משפטיב

  אוניברסיטתמ

 תל אביב 

תואר ראשון  

במשפטים  

מאוניברסיטת  

,  אביבתל 

ר שני  תוא

במנהל עסקים  

מאינסאד  

(Insead  ,)

 צרפת 

ואר ראשון  ת ית תיכונ 

ניהול  –כלכלה 

אוניברסיטת  

 תל אביב 

תואר שני  

מנהל עסקים  

אוניברסיטת  

 תל אביב 

תואר ראשון  

במשפטים,  

אוניברסיטת בר  

 אילן

תואר ראשון  

בכלכלה,  

ברסיטה  ניוהא

רית  העב

 בירושלים 

 בחמש  עיסוקו 11

 השנים 

 האחרונות 

מנכ"ל חברת  

השקעות  

 דיסקונט בע"מ. 
מנכ"ל ישראמקו  

, שותפות  2נגב 

מוגבלת ומנכ"ל  

  אקויטל בע"מ 
בנובמבר   11עד 

2019 

ר דירקטוריון  יו"

כלל פיננסים  

חיתום בע"מ.  

יו"ר דירקטוריון  

דיסקונט חיתום  

 והנפקות בע"מ 

ץ  סמנכ"ל ויוע 

משפטי  

 חברתב

  השקעות 

;  דיסקונט בע"מ

משרד  שותף ב

  -עורכי דין  

 אפשטיין

ותף  מנכ"ל הש

 .  ליהכל

  משותף  מנכ"ל 

ויו"ר  

רקטוריון  הדי

של השותף  

הכללי  

בשותפות;  

ניהול ויעוץ  

  בתחום חיפושי 

 הנפט והגז 

נשיא אווא  

 טרייד 

יו"ר סומוטו  

 לימיטד 

 טרייד  -יו"ר איי

 - עו"ד 

 תאגידים  12

 בהם  אחרים 

 משמש 

 כדירקטור 

אלרון תעשיה  

אלקטרונית  

מ, סלקום  בע"

ישראל בע"מ  

  ,שופרסל בע"מו
אי די בי תיירות  

( בע"מ,  2009)

ישראייר תעופה  

 ותיירות בע"מ, 
חברות פרטיות  

מקבוצת אי די  

בי חברה לפתוח  

בע"מ וחברות  

פרטיות מקבוצת  

חברת השקעות  

 דיסקונט בע"מ 

 

ל  קפיטקונט דיס 

חיתום והנפקות  

  נויה בע"מ; 

פט וגז  ושי נ חיפ 

סטריפס    בע"מ;

צח  -בע"מ; חד

צח  -דו; בע"מ

צח  -"מ; מידבע 

ארגסול   ע"מ;ב

;  בע"מ 1פרויקט 

סולג פיתוח  

ולג  בע"מ; ס 

שמש בע"מ;  

סולג אנרגיה  

ירוקה בע"מ;  

מערכות  אורד 

;  בע"מה בקר

ריצ'לנד  

פטרוליום  

IDB Group 

USA 

Investments 

Inc  חברות ,.

פרטיות  

ות מלאה  בבעל

רת  של חב

השקעות  

דיסקונט בע"מ  

וחברות  

פרטיות  

ה  אבבעלות מל 

של אי די בי  

חברה לפתוח  

   בע"מ.

Modiin 

Energy UK 

Ltd. 

איי די. איי.   אין

חברה לביטוח  

בע"מ, נורית  

הגליל השקעות  

בע"מ, כלנית  

הגלבוע בע"מ,  

פינק גלדיולה  

,סומוטו  

לימיטד, אווא  

פיננסי, ארגמן  

ברקת  

השקעות  

"ן, ירושלים  נדל

דיה און ליין,  מ

קבוצת רימון  

התחדשות  

עירונית  

ת בנות  וחברו

-שלה, החזרית

- - 
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  ניהול החזרי  אנרגיה בע"מ 

הוצאות בקליק  

-סילבר בע"מ,

פין בע"מ ,  

סמארטאג  

בע"מ, שח"ל  

,  טלרפואה 

גלילאו טק  

 בע"מ

 בן הוא האם 13

 של  משפחה 

 עניין עלב

 בשותף  אחר

 הכללי

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא 

 השותף  םהא 14

 ואה ר  הכללי

 כבעל  בו

 מומחיות 

 ונאית חשב

 ופיננסית 

 עמידה  לצורך

  במספר

 המזערי

 שקבע 

 הדירקטוריון

  סעיף  פי-לע 

( 12)א()92

 לחוק 

,  החברות

 1999-טתשנ"

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  כן לא 

 

 ותף הכללי.ויו"ר דירקטוריון השכדירקטור כיהן שולם לפידות  25.9.2019עד ליום  

 

 שאי משרה בכירהנו - .א26תקנה 

השותפות המוגבלת )פרטים  , השותף הכללי מנהל את עסקי התאם להסכם השותפות המוגבלתב

 לעיל(. 26נה ירקטורים של השותף הכללי בשותפות המוגבלת, ראה תקאודות הד

  

שותף  ם מכהנים כדירקטורים באינ ר, אשהכללישותף ב בכירים  משרה נושאי  בדבר פרטים  להלן

 : הדוח ועד, נכון למהכללי

 
 ערן מלובני  סאבו  יילא שם:

 033184482 033079690 זיהוי: מספר 

 29.10.1976 20.7.1976 לידה: תאריך 

 9.3.2011 3.11.2010 תאריך תחילת כהונה: 

נושא  בן משפחה של עניין בתאגיד או בעל 

 יד: ג עניין בתאבעל משרה בכירה אחר או 

 לא  לא 

. מעניק שירותי  יסמנכ"ל כספים של השותף הכלל תפקיד: 

 חשבות לשותפות 

 פות ל השותש  מבקר פנימי

ן בכלכלה וחשבונאות, המכללה  תואר ראשו השכלה: 

 מית רופיןהאקד

 בוגר מנהל עסקים / חשבונאות,   

 למנהל, ראשון לציוןהמכללה 

 בעל משרד רו"ח עצמאי מאיח עצ"ל משרד רובע  השנים האחרונות:  5 -ניסיון עסקי ב

 

 התאגיד בידי ם שנקבעוהעצמאיי חתימהפר מורשי המס –.  ב26תקנה 

 . אין
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 בון של התאגידרואה החש  - 27תקנה 

 . , תל אביבא'144בגין דרך מנחם , רואי חשבון, קוסט פורר גבאי את קסירר 

 

 שינוי בתזכיר או בתקנות - 28תקנה 

 השותפות המוגבלת הם: ד שלומסמכי היס

 

( בע"מ כשותף 1992) ה ניהולאנרגי -מודיעין הסכם השותפות המוגבלת, אשר נחתם בין (1

יה נאמנויות בע"מ כשותף המוגבל בשותפות אנרג-מודיעיןהכללי בשותפות המוגבלת לבין 

 "(.הסכם השותפותיקוניו )להלן: " , על ת25.5.1992יום המוגבלת, ב

 

פות השותף המוגבל בשות -אנרגיה נאמנויות בע"מ -ר נחתם בין מודיעיןת אשוסכם הנאמנה (2

  "(.נותהסכם הנאמ, על תיקוניו )להלן: " 1.10.1992, ביום ן המפקחהמוגבלת לבי

 

  יום ית מכללבאסיפה ה ושהתקבל ותבהתאם להחלטשותפות הבוצעו שינויים בהסכם ופת הדוח בתק

ומיום   ((2019-01-042274 )אסמכתא 1.5.2019ות מיום של השותפ ראו דוח מיידי) 30.4.2019

 ((. 2019-01-091948)אסמכתא  2.9.2019ום תפות מיוח מיידי של השוראו ד)) 2.9.2019

 

 .נאמנותהו שינויים בהסכם בוצעלא הדוח בתקופת 

 

 ות הדירקטוריםהמלצות והחלט - 29תקנה 

בעניין תשלום דיבידנד )סופי   לו החלטותתקופת הדוח ועד למועד פרסומו לא התקב מהלךב .א

סקה שאינה ע ,השותפותל שנפק מובהון הרשום או הוביניים( וחלוקת מניות הטבה, שינויים 

 נין בה.  תפות ובעל עוק בין השובהתאם לתנאי הש

 

יל, שלא בהתאם להמלצות עניינים המפורטים לעכן, לא התקבלו החלטות אסיפה כללית ב-כמו

 הדירקטוריון. 

 

כמפורט  התקבלו החלטות בעניין שינוי הסכם השותפות המוגבלתפת הדוח במהלך תקו

 .לעיל 28קנה תב

 

 יוחדתמאסיפה כללית חלטות ה .ב

בקשר עם עסקאות שלבעלי שליטה עשויים  מיוחדת לית החלטות אסיפה כלפירוט אודות ל

 לעיל.  22ופת הדוח ועד למועד פרסומו ראו תקנה שהתקבלו בתקן אישי, להיות בהם עני

 

 השותפותהחלטות  -.א29תקנה 

שותף  ללי ודירקטוריון הותף הכועדת התגמול של הש ואישר 19.8.2019וביום  15.8.2019ביום 

,  2000-ש"סתן(, עניי בעל עם בעסקאותת הקלות )החברו ותתקנלם בהתא, בהתאמההכללי, 

 הכללי בשותףותפות, בש משרה ונושאידירקטורים  אחריות ביטוח ת בפוליספות השותשל התקשרות 

 . 19.8.2019  מיוםהחל  שנה שללתקופה  , ובשותף המוגבל

 

רקטוריון לאישורה, ראו  התגמול והדיבות תמצית נימוקי ועדת , לרנ"לת הביטוח הפוליס יר וט עיקפירל

בו   המופיע (, אשר המידע2019-01-086380)אסמכתא  20.8.2019דוח מיידי של השותפות מיום 

  . על דרך ההפניה כאןמובא 
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       23.3.2020תאריך: 

_ _____________________ ___ 

 ותפות מוגבלת ש ה,אנרגי-מודיעין

 

 

 

 ______________________ ___________ 

 שותף הכלליב זמני דירקטוריוןיו"ר ,  טןיצחק סול

 

 

 

_______ _____________ _____________ 

 סגן יו"ר הדירקטוריון  , רון מאור

 ותף הכלליהששל כ"ל ומנ



 

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

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי 

 , מצהיר כי:רון מאוראני, 

 – )להלן  מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלתבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

 הדוחות(; –)להלן  2019התאגיד( לשנת 

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

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

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

פוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש מעורב המנהל הכללי או מי שכ

 .להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

23/03/2020 ______________________________ 

 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)
 הדוחות(; –)להלן  2019התאגיד( לשנת  –)להלן  אנרגיה שותפות מוגבלת

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

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

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)

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

 ם של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;ותזרימי המזומני

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

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

מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש 

 בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם. להם תפקיד משמעותי 

 

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

 

23/03/2020 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי  
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