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ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
החליט הדירקטוריון לא לאמץ את ההקלה שניתנה במסגרת   2017במאי  17ביום )"תקנות"(.  1970 -התש"ל

לתקנות, בדבר העדר החובה לפרסם דוחות לרבעון הראשון והשלישי לתאגידים   2017 סבמר 30התיקון מיום 
 קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם.
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 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 

 

  2017 מרסב 31סתיימה ביום נלתקופה ש
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 מוגבלת שותפות, אנרגיה מקורות – ישראלית הזדמנות

 השותפות ענייני מצב על הכללי השותף של הדירקטוריון דוח

 2017 מרסב 31 ליום ועד 2017 בינואר 1 מיום לתקופה

 דוח את להגיש מתכבד, מ"בע וגז נפט חיפושי – ישראלית הזדמנות, הכללי השותף דירקטוריון
 אנרגיה, שותפות מוגבלת מקורות – ישראלית הזדמנות המוגבלת השותפות ענייני מצב על הדירקטוריון

 שלושה ולתקופה של"( הכספי המצב על הדוח תאריך: "להלן) 2017 מרסב 31 ליום"( השותפות: "להלן)
 דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם"( הדוח תקופת: "להלן) 2017 מרסב 31 ביום שהסתיימה חודשים

 . 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים

 (.IFRS) בינלאומיים חשבונאות תקני פי על ערוכים 2017 מרסב 31 ליום הכספיים הדוחות

 השותפות הינה שותפות מוגבלת אשר עיסוקה הבלעדי הינו השתתפות בחיפושי נפט וגז.

 נתונים עיקריים על עסקי השותפות .1
 

 :הדוח תקופת במהלך השותפות פעילות עיקר להלן

 הינם כמפורט להלן: סי הנפט אשר לשותפות המוגבלת אינטרס בהם בתאריך דוח זהנכ

 
  

                                                           
 בכפוף למילוי התנאים שבחוק ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט.1
 כמשמעה תגלית מהווה, ״ישי״ ברישיון המצוי ״אפרודיטה״ הגז שדה כי הממונה הכריז, 2015 בנובמבר 19 ביום 2

 .1952-ב"התשי, הנפט בחוק

מספר 
 זיהוי

סוג  השם
 הזכות

נכס ימי 
 / יבשתי

שטח 
 בדונם

  הזכות

 1בתוקף עד

 חלקה של
 השותפות

 המפעיל מחזיקים נוספים

 70% –רציו  שותפות 10% 14.4.2018 400,000 ימי רישיון   רועי 399

Edison  International Spa  – 20% (" Edison" :להלן) 

Edison 

  21% 18.11.2017 400,000 ימי רישיון 2ישי 370

 

Nammax Oil and Gas Ltd. – 63% ( "נאמאקס: "להלן ") 

Frendum Investments Limited – 11%   ("פרנדום:") להלן

Petroleum Services Holdings AS – 5% ("PSH" :להלן( 

 

Petroleum 

Services 

Holdings AS 

371 

372 

373  

374  

 )*( אדיטיה

 (*ללה )

 (*יהב )

 יועד )*(

 

 רישיון

 רישיון

 רישיון

 רישיון

 

 ימי

 ימי

 ימי

 ימי

 

400,000 

400,000 

400,000 

400,000 

 

01.09.2013 )*( 

01.09.2013 )*( 

01.09.2013 )*( 

01.09.2013 (*) 

24% 

24% 

24% 

24% 

(**) 

Nammax Oil and Gas Ltd. – 60% ( "נאמאקס: "להלן ") 

Frendum Investments Limited – 11%   ("פרנדום:") להלן

Petroleum Services Holdings AS – 5% ("PSH" :להלן( 

(*)* 

Petroleum 

Services 

Holdings AS  
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, 2013/ "יועד". בחודשים ינואר, אפריל וספטמבר  374 -/ "יהב" ו 373/ "ללה",  372יה", טדיא/ " 371פקע תוקף רישיונות  2013בספטמבר  1ביום  )*( 

הבקשה לחוק הנפט )להלן: " 49נערכה פנייה לממונה בשם השותפים ברישיונות אלו בבקשה לשנות את גבולות הרישיונות הנ"ל בהתאם לסעיף 
 -/ "יהב" ואילו רישיון אחד  373 -/ "ללה" ו 372יה", טדיא/ " 371לאחר שינוי הגבולות המוצע, יוחזרו למדינה רישיונות ( באופן שלשינוי גבולות"

על ענייני הממונה  יוארך ותאושר בו תכנית עבודה מעודכנת. -/ "יועד" )בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה כאמור(  374רישיון 
באוקטובר  22הודיע לשותפים ברישיונות כי מועצת הנפט, בישיבתה מיום  "(הממונההלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: "הנפט במשרד התשתיות 

/ "יועד" בגבולות אשר התבקשו על ידי השותפים ברישיונות  374, המליצה לאשר את שינוי גבולות, כך שבידי השותפים ברישיונות יוותר רישיון 2013
הממונה פנה אל השותפים ברישיונות וביקש כי תוגש בקשה לרישיון חדש בשטח בו היה  2015בנובמבר  4ביום רישיונות(.  )תוך ויתור של שלושה
בהתאם להנחיית "(. הבקשה לרישיון יועד החדש") בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה המקורית" יועד"אמור להיות רישיון 

המלצת מועצת  ובחינת הנושא שקילת לאחר כי לשותפות הממונה הודיע 2016 במרס 7 . ביוםון יועד החדשהממונה כאמור, הוגשה הבקשה לרישי
 , הגישה2016 באפריל 7 ביום .החדש יועד רישיון את להעניק ולא הנפט מועצת המלצת את לקבל החליט, הנפט שלא להעניק את רישיון יועד החדש

. למיטב 1952-ב"תשי, הנפט לחוק( 2()ב) 16 סעיף פי-על המקורית בבקשה שני דיון לקיום בקשה, המקורית בבקשה השותפים עם יחד השותפות
בקשה לקיום דיון שני. ראה פירוט בנוגע לבקשה לשינוי גבולות והבקשה לרישיון יועד בהדוח, הממונה טרם דן מועד , נכון לידיעת השותף הכללי

 .להלן (3א' ) 1החדש בסעיף 
 הזכויות העברת, כי יצוין. להלן (5)-(4א' ) 1ראו סעיף , )כהגדרתם להלן( יק'פלאג ברישיונות השותפות של ההחזקות בשיעור שינויים בדבר לפרטים )**(

 להסכמים בהתאם, לשותפות( בהתאמה) ופרנדום"( דאדן: "להלן) Daden Investment Ltd. -מ( 100% מתוך) 6% -ו( 100% מתוך) 5% של בשיעור
התקשרה  2016בנובמבר  17ברישיונות, אושרה על ידי הממונה, בהתאם להמלצת מועצת הנפט, עבור רישיון "ישי". ביום  השותפים בין שנחתמו

 או/ ו( 100% מתוך) החדש ברישיון יועד שיהיו ככל, מזכויותיה 3% לשותפות תעביר השותפות בהסכם נוסף עם נאמאקס, לפיו בין היתר, נאמאקס
/  374 -/ "יהב" ו 373/ "ללה",  372יה", טדיא/ " 371שבבסיס הבקשה לרישיון יועד החדש )קרי,  רישיונות של בטריטוריה נקשיוע אחר רישיון כל

 ."(המועברות הזכויות)" תוקפם שפג הבקשה לרישיונות בקשר אחרת זכות כל או/ ו ("רישיונות הבקשהלהלן: ") תוקפם שפג "יועד"

 חלץ לסיום לפידות עם פשרה ובהסכם"( פלסידה)" Placida Investments Limited-ו פרנדום עם בהסכם השותפות התקשרה 2015 במאי 27 ביום   )***( 
 זכויות כל את ופלסידה מפרנדום תרכוש שהשותפות היתר, בין נקבע ל"הנ ההסכמים במסגרת"(. הפשרה הסכמי)" הצדדים בין המחלוקת

. ברישיון ההשתתפות מזכויות( 100% מתוך) 41.5%-ב השותפות תחזיק כאמור הרכישה השלמת שלאחר כך ברישיון מחזיקות שהן ההשתתפות
המחזיקה בזכויות השתתפות , CDC –מפעילת הרשיון  .ופלסידה פרנדום עם ההסכם חתימת ממועד בתוקף תהיה הנרכשות הזכויות העברת
הממונה עדכן כי ללא הסכמת כל השותפים ברישיון להעברת הזכויות התאם, ב ה.הודיעה לממונה כי היא מתנגדת להעברת הזכויות האמור, ברישיון

ה לבג"צ, בין היתר כנגד החלטה זו אשר נדחתה . בנסיבות אלו, השותפות הגישה עתירכאמור, הוא לא יוכל לקדמה ולהביאה לדיון במועצת הנפט
נכון למועד הדוח, מופיעות בספר הנפט רק החזקותיה הקודמות של השותפות  לכך( להלן. אי 3ג' ) 1בסעיף ראה פירוט וכן ערערה לשר האנרגיה בנדון, 

 .הפשרה כאמור( ההסכמי חתימת ממועד בתוקף הנרכשות הזכויות )זאת על אף שהעברת 10%-ברישיון 
, כך רופו כשותף ברישיון חתרוריםלצי הבנות לא מחייב עם צד שלישי בלתי קשור במזכר, הודיעו זרח וגינקו כי התקשרו 2016בנובמבר  22ביום  )****(

 12.5%צד השלישי וגינקו תעברנה כל אחת ל זרחובכפוף להשלמתו, מפורט על בסיס העקרונות שבמזכר ההבנות בתוקף ממועד חתימת הסכם ש
 . מסוימות ברישיוןזכויות השתתפות בלתי ( מ100%)מתוך  25% אליוברישיון ובסה"כ יועברו זכויות השתתפות בלתי מסוימות  (100% ) מתוך 

 בשותפות. הכללי השותף בשליטת חברה הינה קפריסין דמנותזה   ***( *)*

 

 האמורים הנפט נכסי בגין במצטבר השותפות השקיעה אותם העלויות סך, 2017 מרסב 31 ליום עד

 15,768 -(להלן כהגדרתם) יק'פלאג רישיונות, 3דולר אלפי 2,508 –" רועי/ "399 רישיון: כדלקמן הינן
 .דולר אלפי 74 -" חתרורים" רישיון ,דולר אלפי 5,515 –" עוז" רישיון, דולר אלפי

 

 

 

                                                           
 (.2015 בנובמבר 29) הפקיעה ליום עד/ "נטע" 398 ברישיון ההשקעה את גם כולל 3

  41.5% 19.12.2017 400,000 ימי רישיון עוז  394
 )***( 

 

 "(  חלץ-לפידות": להלן ) 41.5%-מוגבלת שותפות, חלץ-לפידות

Coleridge Gas & Oil Exploration Israel L.P. - 12% 

("Coleridge" :להלן) 

Caspian Drilling Company Limited – 5%  

("CDC" :להלן) 

Caspian 

Drilling 

Company 

Limited 

 28.75%–)****("( "זרח) וגז נפט חיפושי זרח המוגבלת השותפות 25% 26.10.2018 94,200 יבשתי רישיון  חתרורים 403

 28.75% –"( )****(גינקו)" נפט חיפושי גינקו המוגבלת השותפות

 10% – מ"בע אשטרום קבוצת

 2.5% – מ"בע חברה' ושות רוזנברג. א ר"ד

C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company 

Limited-5% " :(הזדמנות קפריסין)להלן" (*****) 

 חיפושי גינקו
 מ"בע נפט
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  עסקה משותפת פלאג'יק .א
 

 PELAGIC חברת עם 2010 בספטמבר 6 ביום שנחתם בהסכם התקשרה השותפות .1

Exploration Company רישיונות בשישה 10% של בשיעור השתתפות זכויות לרכישת 
", יהב/"373", ללה/"372", אדיטיה/"371, ישי/"370" בשם וגז נפט לחיפושי ימיים
 רישיון על גם חל האמור ההסכם"(. יק'פלאג רישיונות"" /הרישיונות": להלן" )יועד/"374
 .2012 שנת בסוף שפקע" אילה"
 

 פעילות. וגז נפט לחיפושי משותפת עסקה באמצעות מנוהל יק'פלאג רישיונות פרויקט .2
 בין שנחתמו( JOA) משותף ותפעול ניהול הסכמי במסגרת מוסדרת המשותפת העסקה

 . 2012 באפריל 11 ביום יק'פלאג ברישיונות השותפות
 

 גבולות לשינוי בבקשה לממונה יק'פלאג ברישיונות השותפים פנו 2013 בספטמבר 1 ביום .3
 רישיון של תוקפו והארכת" יועד/"374-ו" יהב/"373", ללה/"372", אדיטיה/ "371 רישיונות

 תכנית ושינוי( כאמור הבקשה במסגרת שנתבקשו כפי החדשים בגבולותיו" )יועד/"374
 כאמור הגבולות שינוי את לאשר הנפט מועצת המליצה 2013 באוקטובר 22 ביום. בו העבודה

 במסגרת שנתבקשו כפי החדשים בגבולותיו" )יועד/ "374 רישיון יישאר השותפות שבידי כך
 כי וביקש ברישיונות השותפים אל פנה הממונה, 2015 בנובמבר 4 םביו(. כאמור הבקשה

 כפי החדשים בגבולותיו יועד רישיון להיות אמור היה בו בשטח חדש לרישיון בקשה תוגש
 להנחיית בהתאם"(. החדש יועד לרישיון הבקשה)" המקורית הבקשה במסגרת שנתבקשו
 הממונה , הודיע2016 במרס 7 ביום. החדש יועד לרישיון הבקשה הוגשה, כאמור הממונה
כאמור  החדש יועד רישיון את להעניק שלא המלצת מועצת הנפט בחינת לאחר כי לשותפות

. החדש יועד רישיון את להעניק ולא הנפט מועצת המלצת את לקבל החליט, ושקילת הנושא
 לקיום בקשה, המקורית בבקשה השותפים עם יחד , הגישה השותפות2016באפריל  7ביום 
 לתקופת נכון .1952-ב"תשי, הנפט ( לחוק2)ב() 16 סעיף פי-על המקורית שני בבקשה דיון

 .4שני דיון לקיום הממונה טרם דן בבקשה, למיטב ידיעת השותף הכללי, הדוח
 

, מועצת הנפט המליצה לאשר את בקשת השותפים ברישיון "ישי" 2016לספטמבר  28ביום  .4
בפברואר  14להעברת הזכויות ברישיון "ישי", כפי שעודכנה ביום  2015באוגוסט  31מיום 
 , כדלקמן:2016

 

לאשר את הבקשה להעברת שליטה בחברת ג'נסיס אנרג'י גרופ לימיטד המחזיקה  .1
 בפרנדום  מחברת נורישה אחזקות בע"מ לחברת אדן.

מזכויות פרנדום לנאמאקס ולשותפות )קרי,  23.5%לאשר את הבקשה להעברה של  .2
 לשותפות(. 6%-לנאמאקס ו 17.5%

  5%מזכויותיה של דאדן לשותפות, נאמאקס ופרנדום     )קרי,  9%לאשר את הבקשה  .3
 לפרנדום(. 1%-לנאמאקס ו 3%לשותפות, 

, על מנת להשלים את העברת הזכויות כאמור 1952 -לחוק הנפט, התשי"ב 76בהתאם לסעיף 
קטובר באו 10, אשר התקבל ביום פטנדרש לקבל בנוסף את אישור הממונה על ענייני הנ

 בכפוף להוראות כל דין., 2016

, 2017 ראשוןה לרבעון הכספיים לדוחות 'א3בבאור בהמשך לאמור בדבר עסקת פלאג'יק  .5
התקשרה השותפות בהסכם נוסף עם נאמאקס, אשר לפיו, בין היתר,  2016בנובמבר  17ביום 

ברישיון ( מזכויותיה, ככל שיהיו, 100%)מתוך  3%נאמאקס התחייבה להעביר לשותפות 
של רישיונות שבבסיס יועד החדש ו/ או כל רישיון אחר שיוענק )ככל שיוענק( בטריטוריה 

, / "יועד" 374 -/ "יהב" ו 373/ "ללה",  372/ "אדיטיה",  371הבקשה לרישיון יועד )קרי, 
ו/ או כל זכות אחרת )ככל שתוענק( בקשר לרישיונות הבקשה  ("רישיונות הבקשהלהלן: "

"(. ממועד חתימת ההסכם ועד לקבלת האישורים בגין העברת הזכויות הזכויות המועברות)"
כאמור, תחזיק נאמאקס את הזכויות המועברות בנאמנות עבור השותפות והשותפות תהא 

                                                           
לגורם הקשור , הודיע הממונה כי עד לסיום הבדיקה שעורך משרד האנרגיה בעניינים הקשורים 2016ביולי  18ביום  4

השותפות בודקת עם יועציה המשפטיים את  לא תידונה.דיון שני קיום הבקשה לאחת השותפות לבקשה, לטענתו ל
  האפשרויות העומדות בפניה לעניין זה.
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זכאית לכל הזכויות וחייבת בכל החובות וההתחייבויות בקשר עם הזכויות המועברות 
ויות המועברות. בתמורה לזכויות ובכלל זה תישא בכל ההתחייבויות של נאמאקס בגין הזכ

 289,879המועברות, השותפות תוציא בשם נאמאקס, ערבות בנקאית נוספת לממונה בגובה 
 דולר בגין יתרת הפעימה השנייה בהתאם לדרישות הממונה ברישיון ישי. 

, 2016בנובמבר  20 מיום מיידי לפירוט מורחב בדבר עיקרי ההסכם עם נאמאקס, ראו דוח
  .ההפניה דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע המידע. 2016-01-129325 אמס' אסמכת

 
 רישיון "רועי" .ב

 

 10% של בשיעור מסוימות בלתי השתתפות זכויות לרכישת בהסכם התקשרה השותפות .1
 השותפות בין 2010 ביוני 28 ביום ותוקן 2010 במרס 2 ביום נחתם אשר", גל" מוקדם מהיתר

 . זה בתאריך ופקע 2011 באוגוסט 15 ליום עד בתוקף היה גל היתר. רציו שותפות לבין
 

 בשטחי" )רועי/ " 399 -ו" נטע/ " 398 רישיונות את הממונה העניק 2013 באפריל 15 ביום .2
 (. Edison) 20%-ו( 70%) רציו שותפות(, 10%) לשותפות"( גל" המוקדם ההיתר

 
 -ו" נטע/ " 398 ברישיונות משותף תפעול בהסכמי השותפות התקשרה 2013 ביולי 8 ביום .3

 דוח ראו המשותף התפעול הסכמי אודות לפרטים. Edison-ו רציו שותפות עם" רועי/ " 399
 המידע. 2013-01-087696' מס אסמכתא, 2013ביולי  8 ביום השותפות שפרסמה מיידי

 .ההפניה דרך על זה בדוח נכלל ל"הנ המיידי בדוח המופיע
 

 לשינוי לממונה בקשה הגישו" נטע"ו" רועי" ברישיונות השותפות 2015 בפברואר 11 ביום .4
/ 399 לרישיון" נטע/ "398 מרישיון שטחים העברת של בדרך לרבות" רועי" רישיון גבולות

 רישיון שטחי וכן" רועי/ "399 מרישיון יגרעו אשר השטחים. אחרים שטחים וגריעת" רועי"
 ברישיונות שהשותפים באופן יוחזרו –" רועי/ "399 לרישיון יצורפו לא אשר" נטע/ "398

בקשה זו אושרה ביום  . החדשים בגבולותיו "רועי" רישיון – בלבד אחד רישיון עם יישארו
בנובמבר  29ביום , והמים. בהתאם האנרגיה, הלאומיות התשתיות ע"י שר 2015בנובמבר  29

 "נטע". רישיון פקיעת על הממונה , הודיע2015
 

 "עוז"רישיון  .ג
 

 .Frendum Investments Ltd עם הסכם על השותפות חתמה 2012 באפריל 1 ביום .1
 לחיפושי ימי ברישיון( 100% מתוך) 10% של בשיעור השתתפות זכויות לרכישת"( פרנדום)"

ביולי  22העברת הזכויות אושרה על ידי הממונה ביום  "(עוז רישיון" )"עוז/ " 394 וגז נפט
2014. 

 
 עד) ביניים הסכם על" עוז" ברישיון השותפות ויתר השותפות חתמו 2012 במאי 23 ביום .2

 . Caspian Drilling Company Ltd המפעיל עם( JOA לחתימת
 

 Placida Investments-ו פרנדום עם בהסכם השותפות התקשרה 2015 במאי 27 ביום .3

Limited "(פלסידה )"הצדדים בין המחלוקת לסיום חלץ לפידות עם פשרה ובהסכם 
 מפרנדום תרכוש שהשותפות, היתר בין נקבע ל"הנ ההסכמים במסגרת"(. הפשרה הסכמי)"

 הרכישה השלמת שלאחר כך ברישיון מחזיקות שהן ההשתתפות זכויות כל את ופלסידה
 העברת. ברישיון ההשתתפות מזכויות( 100% מתוך) 41.5%-ב השותפות תחזיק כאמור

 מפעילת. ופלסידה פרנדום עם ההסכם חתימת ממועד בתוקף תהיה הנרכשות הזכויות
 מתנגדת היא כי לממונה הודיעה, ברישיון השתתפות בזכויות המחזיקה, CDC – הרישיון
 ברישיון השותפים כל הסכמת ללא כי עדכן בהתאם הממונה. האמורה הזכויות להעברת
בנסיבות אלו, . הנפט במועצת לדיון ולהביאה לקדמה יוכל לא הוא, כאמור הזכויות להעברת
, אשר נדחתה על ידי בג"צ, בפסק זו החלטה כנגד היתר בין, צ"לבג עתירה הגישה השותפות
, מחמת אי מיצוי הליכים מול משרד האנרגיה לפי הוראות חוק 2016בדצמבר  13דינו מיום 

 4ביום  ש"ח. 20,000הנפט ובהתאם נפסקו הוצאות לטובת הממונה ומועצת הנפט בסך 
, הגישה השותפות, יחד עם השותף הכללי, ערעור לשר האנרגיה על החלטת 2017 בינואר

פי הסכם השותפות -הממונה בנוגע לרישום תמלוג על בהתאם לזכאותו של השותף הכללי על
והעברת זכויות ברישיון ובקשת ארכה להגשת הערעור, בהתאם להוראות חוק הנפט 
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אי לכך  , טרם ניתנה החלטת השר בערעור.ולמתווה המוצע בפסק הדין, נכון למועד הדוח
-נכון למועד הדוח, מופיעות בספר הנפט רק החזקותיה הקודמות של השותפות ברישיון 

הפשרה  ההסכמי חתימת ממועד בתוקף הנרכשות הזכויות )זאת על אף שהעברת 10%
במאי  28 מיום מיידי דוח ראו, האמורים הפשרה הסכמי עיקרי בדבר לפרטים. כאמור(

 מיום מיידי דוח ראו הממונה תשובת בדבר לפרטים. 2015-01-031317 , אסמכתא מס'2015
לפרטים בדבר העתירה לבג"צ, ראו . 2016-01-028783 , אסמכתא מס'2016בפברואר  16
 2016בדצמבר  14מיום  2016-01-052350אסמכתא מס'  2016ביוני  16ם מיו םמיידי ותדוח

. 2017-01-002313אסמכתא מס'  2017בינואר  5מיום  2016-01-139579אסמכתא מס' ו
 . ההפניה דרך על כאן מובא האמורים בדוחות המופיע המידע

 
 "חתרורים רישיון .ד

 

 יבשתי רישיון, נוספים שותפים עם יחד, לשותפות הוענק 2015 באוקטובר 27 ביום .1
 ועל 2018באוקטובר  26 ועד 2015באוקטובר  27 מיום בתוקף הרישיון". חתרורים"

 מיום מיידי בדוח פירוט ראה. לרישיון המצורפת העבודה בתכנית לעמוד לרישיון השותפים
 האמורים בדוחות המופיע המידע. 2015-01-143385' אסמכתא מס 2015 באוקטובר 28

 .ההפניה דרך על כאן מובא
 

. שנחתם ביניהם "(ההבנות מזכר)" הבנות השותפים ברישיון פועלים בהתאם למזכר .2
' אסמכתא מס 2014בספטמבר  28 מיום מיידי דיווח ראה ההבנות אודות מזכר יםלפרט

. 2014-01-133803' אסמכתא מס 2014באוגוסט  18 מיום מיידי דיווח וכן 2014-01-164829
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמורים בדוחות המופיע המידע

 
ב 3 בתקנה הקבועה, קטן לתאגיד ההקלה את לאמץ הדירקטוריון החליט, 2016 במאי 23 ביום .2

)להלן:  2010 -"עהתש(, הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאים)הוראות  החברות לתקנות
 השותפות של הכספיים שדוחותיה כך, הכספיים הדוחות לבחינת הועדה ביטול בדבר"(, התקנות"

 .בלבד הדירקטוריון ואישור לדיון הובאו
 

 30מיום ת ההקלה שניתנה במסגרת התיקון לא לאמץ אהחליט הדירקטוריון  2017במאי  17ביום  .3
בדבר העדר החובה , 1970 -לתקנות לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 2017 מרסב

לתאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות לפרסם דוחות לרבעון הראשון והשלישי 
  .שלהם

 

 ב כספימצ .4
 דצמבר 31 ליום  מרס 31 ליום   
   2017  2016 

 דולר אלפי   

      השותפות נכסי

 2,395  448   מזומנים ושווי מזומנים

 11,378  15,923   בנקאיים בתאגידים פקדונות

 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
 הפסד

  2,348  5,206 

 194  198   חובה ויתרות חייבים

 3,131  3,140   לשימוש מוגבלים בנקאיים בתאגידים פקדונות

 10  10   נטו, אחר ורכוש קבוע רכוש

   22,067  22,314 

 

 התחייבויות

     
 204  272   זכות ויתרות זכאים

 22,110  21,795   השותפות הון

   22,067  22,314 
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 22,314-אלפי דולר לעומת סך של כ 22,067-הסתכמו לסך של כ 2017 מרסב 31נכסי השותפות ליום 
 .2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום 

 2017 מרסב 31ליום  בתאגידים בנקאיים )לא מוגבלים לשימוש( מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות
. 2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום  13,773-אלפי דולר לעומת סך של כ 16,371 -הסתכמו לסך של כ

 הגידול נובע בעיקר ממימוש ניירות ערך סחירים.

 -אלפי דולר, לעומת סך של כ 2,348 -הסתכמו לסך של כ 2017 מרסב 31ליום ניירות ערך סחירים 
 בעיקר ממימוש. נובעקיטון ה. 2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום  5,206

 194-אלפי דולר, לעומת סך של כ 198 -הסתכמו לסך של כ 2017 מרסב 31ליום חייבים ויתרות חובה 
 . 2016 בדצמבר 31אלפי דולר ליום 

אלפי דולר  3,140-הסתכמו לסך של כ 2017 מרסב 31ליום  לזמן ארוך מוגבלים לשימוש פיקדונות
ומורכבים מפיקדונות שהוגבלו בגין מתן ערבויות בהתאם להנחיות הממונה עבור חלקה של 

 . ו"חתרורים" השותפות ברישיונות "עוז", "רועי", "ישי"

 204-אלפי דולר, לעומת סך של כ 272 -הסתכמו לסך של כ 2017 מרסב 31 ליום זכות ויתרות זכאים
 63-עליה בזכאים בגין עסקאות משותפות בסך של כ נובעהגידול . 2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום 

אלפי  5-מירידה בהוצאות לשלם בסך של כ ומנגד אלפי דולר 10-וזכאים אחרים בסך של כ אלפי דולר
 דולר 

  להלן. 6ראה סעיף  הון השותפותלגבי 

 :7201 מרסב 13ליום  להלן הרכב הנכסים הנזילים של השותפות

 %  דולר אלפי 
 2.39  448 ושווי מזומנים  מזומנים
 85.06  15,923 בתאגידים בנקאיים פקדונות
 12.55  2,348 "פרווהפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  נכסים

 100  18,719 "כ סה

 
 :2017 מרסב 31ליום  להלן הרכב ההשקעה בניירות ערך סחירים

 %  דולר אלפי 

 AA 2,348  100צמוד לדולר בדירוג +  קונצרני"ח אג

 100  2,348 "כ סה
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 תוצאות הפעילות ניתוח .5
 (:דולר)באלפי  השותפות של הפעילות תוצאות להלן

   

 שהסתיימו חודשים 3-ל 

 מרסב 31 ביום

    2017  2016 
   

    

 105  72    נפט וגז יהוצאות חיפוש

 244  293    הוצאות הנהלה וכלליות
       

 349  365    תפעוליהפסד 

       

 (39)  (50)    נטו, מימוןהכנסות 
       

 310  315    הפסד לתקופה

 
 36-כבסך של  הוצאות כוללות 2017 מרסב 31חודשים שהסתיימו ביום  3-להוצאות חיפושי נפט וגז 

 ."רועי"ן אלפי דולר בגין רישיו 36-כו אלפי דולר בגין רישיון "עוז"
 

כוללות בעיקר עלויות דמי  2017 מרסב 31חודשים שהסתיימו ביום  3-להוצאות הנהלה וכלליות 
אלפי  5-אלפי דולר, עלויות דמי מפעיל לשותף הכללי בסך של כ 111-ניהול לשותף הכללי בסך של כ

, הוצאות שכר ונלוות אלפי דולר 76-ושירותים מקצועיים בסך של כ ייעוץ דולר, הוצאות משפטיות
 אלפי דולר.  37 -ושכר דירקטורים בסך של כ אלפי דולר 26 -בסך של כ

 
כוללות הכנסות ריבית מהשקעה  2017 מרסב 31חודשים שהסתיימו ביום  3-למימון, נטו  הכנסות

 בניכויאלפי דולר  5-והפרשי שער בסך של כאלפי דולר  55 -בפיקדונות וריבית ניירות ערך בסך של כ
 אלפי דולר. 3 -עמלות בנק בסך של כואלפי דולר  7-מניירות ערך בסך של כ הפסד

 הון השותפות .6

 
 של לתקופהבהון  תנועהאלפי דולר. ה 21,795-, הסתכם לסך של כ2017 מרסב 31הון השותפות ליום 

 .אלפי דולר 315 -הפסד כולל בסך של כנובעת מ תאריך באותו שהסתיימו חודשים שלושה

 .אגורות 126.6 ה, הי2017 מרסב 31של יחידת השתתפות ליום  המתואםשער הבורסה 

 תזרימי המזומנים ומקורות המימון של השותפות .7
 

 ומימושי כתבי אופציות 2010השותפות מממנת את פעילותה באמצעות כספי תמורת ההנפקה מיולי 
 .שהנפיקה

המשמשים להשקעות בחיפושי נפט וגז, מדיניות השותפות הינה להשקיע את כספי ההנפקה, 
 בהשקעה סולידית ונזילה, טרם ייעודם לצורך השקעות בחיפושי נפט וגז.

 תרומות התאגיד .8
 

 השותפות לא קבעה מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופת הדו"ח.
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .9
 

 האחראי על ניהול סיכוני השוק בשותפות .א
 

 .הכללי השותף ל"מנכ, שוקר אייל הינו בתאגיד השוק סיכוני ניהול על האחראי
 

 תיאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה השותפות .ב
 

עיקר הוצאותיה של השותפות נקובות בדולרים של ארה"ב, והפיחות בשער החליפין של השקל 
כחלק ממדיניות ניהול מול הדולר, משפיע על הוצאות השותפות המוגבלת הנקובות במטבע שקל. 

סיכוני השוק של השותפות המוגבלת יוחזקו רוב נכסיה הנזילים של השותפות בפיקדונות צמודי 
דולר ארה"ב. השקעות אלו תושפענה משינוי בשיעורי הריבית במשק ומשיעורי האינפלציה. עם 

ארה"ב,  זאת, לא כל הנכסים הנזילים של השותפות המוגבלת יושקעו בפיקדונות צמודי דולר
 השקעות אלו תושפענה משער החליפין של דולר ארה"ב לעומת השקל.

 
השותפות חשופה לסיכון בגין החזקותיה במכשירים  -שינויים בשערי הבורסה של ניירות ערך 

הוניים, עקב ההשקעות שבידיה המסווגות במאזנים כמכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 
ה לסיכון בגין מחירי סחורות. השותפות מגוונת את תיק אחזקותיה הפסד. השותפות אינה חשופ

במטרה לנהל את סיכון המחיר הנובע מהשקעות במכשירים הוניים. גיוון תיק האחזקות מתבצע 
 ידי השותפות.-בהתאם להגבלות שנקבעו על

 
 עשוי אשר דבר, כסף לגייס שלה והאפשרות השותפות הכנסות על משפיעות בשווקים התנודות
לגבי גיוס  .השונות העבודה בתוכניות השותפות של חלקה במימון וקושי נזילות למצוקת להוביל
הנהלת השותפות נערכת, תוך בחינת תכניות העבודה בנכסי הנפט של השותפות, מבעוד  -כספים

 מועד לביצוע גיוסים ככל שנדרש לשותפות.
 

 מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק .ג
 

באופן שוטף את הרכב השקעותיה ואת תשואת תיק נכסיה הכספיים  בוחנתהשותפות המוגבלת 
ואת האפשרות לשינוי בהרכב התיק בהתאם לצורכי השותפות המוגבלת )הצמדה למדד או דולר 

 ארה"ב( וזאת מתוך מטרה לשמור על הערך הריאלי של הרכב נכסי השותפות המוגבלת. 
שקיע השותף הכללי את כספי מעד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו, 

השותפות בהשקעות סולידיות אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ישמרו ככל האפשר על ערכם 
הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת )אם כי 

, כי אכן ניתן יהיה באמצעות השקעות כאלה לשמור על ערכם הריאלי וחדאין זה ודאי בתאריך ה
  של הכספים(. ניהול הכספים של השותפות יבוצע עצמאית על ידי השותף הכללי.

ין זה יחשבו פיקדונות בבנקים, אג"ח ממשלתי ומק"מ אג"ח קונצרניות י"השקעות סולידיות" לענ

ערך של  ישקיע את הכספים כאמור בניירותומעלה. השותף הכללי לא  Aהמדורגות בדירוג 
תאגידים בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי או שבעלי השליטה בשותף הכללי הם בעלי ענין 

 בהם.
השותפות אינה מתכוונת לפעול בנגזרים פיננסים בקשר עם הגנה על הכספים  דוחבתאריך ה

לט על הגנה כזו על פי החלטת שיושקעו כאמור, למעט לצורך הגנה על חשיפה מטבעית, ככל שיוח
השותף הכללי, והכל במטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה ביותר לפי שיקול דעתו 

 ולפי ייעוץ שיקבל ממנהלי ההשקעות שלו. 
אייל שוקר, מנכ"ל מר של השותפות, ככל שתיקבע, הינו  ההשקעה מדיניות ביצוע האחראי על

 ות בנוגע למדיניות ההשקעה כאמור, מתבצעת באמצעותהשותף הכללי. קבלת ההחלטות בשותפ
 מדיניות ביצוע האחראי על ישיבת דירקטוריון של השותף הכללי מעת לעת, בה מציג כינוס

 ואת משקולות ההשקעה השותפות הנוכחית של של השותפות את מדיניות ההשקעה ההשקעה
לתקופה  מדיניות ההשקעה בדבר בפועל. לאחר דיון, מקבל דירקטוריון השותף הכללי החלטה

 הקרובה. 
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השותף הכללי ישקיע את כספי השותפות בהתאם לעקרונות ההשקעה הבאים, לפי שיקול דעתו 
 הבלעדי:

 סולידיות, כהגדרתן לעיל.בהשקעות כספי השותפות יושקעו  .א

באמצעות הצמדה של מרבית הכספים  ככל האפשר על ערכם הריאלי של הכספים שמירה .ב
 לדולר ארה"ב. 

ערך של תאגידים בשליטת בעלי  השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירות .ג
 .ין בהםיהשליטה בשותף הכללי או שבעלי השליטה בשותף הכללי הם בעלי ענ

אינה מתכוונת לפעול בנגזרים פיננסים בקשר עם הגנה  שותפותהנכון למועד כתיבת נוהל זה,  .ד
הגנה על חשיפה מטבעית, ככל שיוחלט על הגנה על הכספים שיושקעו כאמור, למעט לצורך 

של הכספים בדרך הריאלי במטרה לשמור על ערכם  הכלו, כזו על פי החלטת השותף הכללי
 הטובה ביותר לפי שיקול דעתו ולפי ייעוץ שיקבל ממנהלי ההשקעות שלו.

 השותף הכללי לא ישקיע בני"ע שאינם סחירים. .ה

מהון השותפות )פיקדון בבנק ואג"ח ממשלת  10%על לא יוחזק ני"ע ספציפי בשיעור העולה  .ו
 ישראל מוחרג מהמגבלה(.

דירקטוריון השותף הכללי קובע את מדיניות ההשקעה כאמור לעיל, בהתחשב במצב בשווקים 
החודשים הבאים ובכפוף למדיניות ההשקעה  12וצרכי הנזילות של השותפות לתקופה של 

 לפי אפיקים תיק השקעותיה את הרכב תציג השותפות רבעוני ח"המעודכנת כאמור לעיל. בכל דו
 ליום האחרון של הרבעון המדווח.   

  

 7201 מרסב 31דוח בסיס הצמדה )באלפי דולר( ליום  .ד
 

  

בדולר או 
בהצמדה 

  לדולר
בשקלים 
 סה"כ  לא פיננסי  לא צמודים

         נכסים שוטפים

 448  -  98  350  מזומנים ושווה מזומנים

 15,923  -  -  15,923  פיקדונות בתאגידים בנקאיים

 2,348  -  -  2,348  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 198  -  25  173  חייבים ויתרות חובה

 18,917  -  123  18,794  סה"כ רכוש שוטף

         

         נכסים לא שוטפים

 3,140  -  -  3,140  בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש פקדונות

 10  10  -  -  אחר ורכוש קבוע רכוש

 3,150  10  -  3,140  סה"כ רכוש לא שוטף

         

 22,067  10  123  21,934  סה"כ נכסים

         

         התחייבויות שוטפות

 272  -  153  119  זכאים ויתרות זכות

 272  -  153  119  התחייבויותסה"כ 

         

 21,795  10  (30)  21,815  סה"כ היתרה המאזנית, נטו
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 מבחני רגישות לשינויים בשע"ח שקל/דולר )באלפי דולרים( .ה
 

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינוי

רווח )הפסד( 
     מהשינוי

 עליה )ירידה( בשער החליפין  %10  %5  (%5)  (%10)

(10)   (5)  מזומנים ושווי מזומנים 10  5 98 

(3)   (1)  חייבים ויתרות חובה 3  1 25 

15  8 (153)  (8)   (15)  זכות ויתרות זכאים 

 

 מבחני רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות הערך )באלפי דולרים( .ו
 

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינוי

רווח )הפסד( 
     מהשינוי

 עליה )ירידה( בשער הבורסה %10  %5  (%5)  (%10)

(235)   (117)  2,348 117  235 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן  דרך 

 רווח והפסד

 

 פוזיציות בנגזרים .ז
 

 .בנגזרים פתוחות פוזיציות לשותפות אין
 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .10
 

הערכות הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את ההנהלה לבצע 
המשפיעים על הערכים המדווחים של הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות וכן על ם ואומדני

הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים. ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על ניסיון 
יכול  העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין. התוצאות בפועל

 שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים. 

בהתאם להוראות תקני חשבונאות מקובלים תבחן השותפות בכל תאריך מאזן  -ירידת ערך נכסים 
באם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר 

בהתקיים סימנים לירידת ערך תבחן השותפות באם הסכום מהנכסים הלא כספיים של השותפות. 
בו מוצגת ההשקעה בנכס, ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים מאותו הנכס, ובמידת 

 הצורך, תרשום הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה.

והערכות שווי של   בקביעת אומדני תזרימי המזומנים תתבסס השותפות בין היתר על ניסיון העבר
 הנכסים, ואומדן שווי הוגן של הנכסים הנקבע על ידי עסקאות עם צדדים שלישיים. 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .11
 

ועל אישור הדוחות  דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרות העל בשותפות
  .הכספיים שלה

ב 3ההקלה לתאגיד קטן, הקבועה בתקנה  , החליט הדירקטוריון לאמץ את2016במאי  23ביום 
)להלן:  2010 -לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע
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שדוחותיה הכספיים של השותפות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, כך ה, בדבר ביטול "(התקנות"
 לדיון ואישור הדירקטוריון בלבד. הובאו

בדירקטוריון החברה מכהנים שישה דירקטורים, מתוכם שלושה דירקטורים חיצוניים ואחד בלתי 
 תלוי )"חברי הדירקטוריון הבלתי תלויים"(. 

הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית והנותר הינו  דירקטוריון הבלתי תלויים,חברי ה 4מתוך  3
( 5)א()3תם נתנו הצהרה בהתאם לתקנה ארבעבעל כשירות לקרוא ולהבין את הדוחות הכספיים. 

 לתקנות.

 רו"ח המבקר של השותפותלישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמנים 
 פנים של השותפות. מבקר הו

במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי, מועברת 
 , מבקר הפניםהדירקטוריון יוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חבריטיוטת הדוחות הכספיים וט

 והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. 

בנושאי ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות הדירקטוריון קיים דיון 
וחות, המדיניות החשבונאית שאומצה הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בד

והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד, הערכות שווי, לרבות ההנחות 
עיקרי הדוחות הכספיים,  ונסקרכמו כן, . והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות

התוצאות הכספיות, המצב הכספי ותזרים המזומנים של השותפות ומוצגים נתונים על פעילות 
 השותפות והשוואה לתקופות קודמות.

במשרדי  2017 מאיב 17נערכה ביום הכספיים אשר דוחות דירקטוריון בה נידונו ואושרו הישיבת ה
 מר יהודה סבן דירקטוריון להלן:חברי ה השתתפוגן. בישיבה -רמת 2השותף הכללי ברחוב בן גוריון 

)דירקטור בלתי תלוי( וד"ר  מרדרמנחם מר )דח"צ(, , גב' מורן צור )דח"צ( מימרן, ד"ר יעקב )דח"צ(
ומפקח  השותפות של המבקר רו"ח, הכספים"ל היתר סמנכ בין השתתפו כן, כמו. רוני הלמן
וסקירת הדוחות ע"י  החברה הנהלת"י ע ול שהוצג החומר על התבססודירקטוריון ה דיוני .השותפות

 רואה של התייחסותו לרבות הדיון במהלך שנידונות ושאלות רואה החשבון המבקר של השותפות
התקיימה הצבעה לאישור הדוחות הכספיים וכל חברי  הדיון לאחר. שאלות אלול המבקר החשבון

 .הכספיים הדוחות את לאשר החליטו , ביניהם הדח"צים,דירקטוריוןה

 
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .12

 
בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור 

, השותף הכללי קבע כי בהתחשב בהיקף עסקי השותפות 2005-בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
 יבעל יםדירקטורלפחות שני שיהיה בדירקטוריון השותף הכללי  יש צורך בכךופעולותיה הכספיות, 

רוני  : ד"רחשבונאית ופיננסית על פי התקנות האמורות. הדירקטורים של השותף הכללימומחיות 
ומר מנחם מרדר נחשבים כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך המספר  אורי אלדובימר  ,הלמן

המזערי. יובהר כי שניים מתוך הדירקטורים החיצוניים, הגב' מורן צור ומר יהודה סבן, עומדים גם 
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור. נאי הכשירות של דירקטורהם בת

 דירקטורים בלתי תלויים .13
 

 השותפות לא אימצה בהסכם השותפות הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

  אירועים נוספים במהלך תקופת הדו"ח .14
 

אשר ( בג"צ)בדבר העתירה לבית המשפט הגבוה לצדק ( לעיל, 3)ג'( ) 1אמור בסעיף בהמשך ל .א
חיפושי נפט וגז בע"מ כנגד  -הגישה השותפות ביחד עם השותף הכללי בה, הזדמנות ישראלית
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בספר הנפט עוז ברישיון  הממונה מועצת הנפט ויתר השותפים אשר רשומים כבעלי זכויות
ל משרד התשתיות הלאומיות, בדבר פסק הדין הדוחה את העתירה מחמת אי מיצוי הליכים מוו

הגישה השותפות יחד עם , 2017בינואר  4ביום  בהתאם להוראות חוק הנפט,האנרגיה והמים 
השותף הכללי ערעור לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על החלטת הממונה בנוגע 
 לרישום תמלוג על בהתאם לזכאותו על פי הסכם השותפות והעברת זכויות ברישיון ובקשת

נכון למועד  .ארכה להגשת הערעור, בהתאם להוראות חוק הנפט ולמתווה המוצע בפסק הדין
 הדוח, טרם ניתנה החלטת השר בערעור.

 החלטת על האנרגיה לשר ערעור הכללי השותף עם יחד השותפות הגישה 2017בינואר  4 ביום .ב
 28 מיום הנפט מועצת המלצת את המאמצת 2016באוקטובר  10 ביום שניתנה הממונה

 על הכללי השותף לטובת 10% בשיעור על תמלוג לרישום הבקשה את לדחות 2016בספטמבר 
 בקשת הגישה וכן השותפות הסכם פי על לזכאותו בהתאם, חתרורים ברישיון השותפות זכויות
 החלטת ניתנה טרם, הדוח למועד נכון. הנפט חוק להוראות בהתאם, הערעור להגשת ארכה
 .בערעור השר

(לחוק הנפט, 2)ב 18תוקף סמכותו לפי סעיף על פי כי , הודיע הממונה 2017בינואר  26ביום  .ג

 .2017בנובמבר  18עד ליום ישי הינו מאריך את תוקף רישיון , 1952-התשי"ב

, כי מועצת הנפט, בישיבתה רועי עדכן הממונה את השותפים ברישיון, 2017בינואר  30ביום  .ד
לאשר את בקשת השותפים לשינוי גבולות  רגיהצה לשר האנהמלי ,2017בינואר  25 מיום

כמו כן, המליצה מועצת הנפט כי לא תינתן ארכה לרישיון . ברישיון, כמפורט בבקשת השותפים
ללא ביצוע קידוח. עוד עדכן הממונה, כי יפעל לקידום , 2018החיפוש מעבר לחודש אפריל 

למועד דוח זה, טרם אישר שר האנרגיה  חתימת שר האנרגיה על שינוי הגבולות בהקדם. נכון

 .את שינוי הגבולות האמור

 ,Radian Partnership עם, קפריסין הזדמנות עם יחד, השותפות התקשרה 2017 מרסב 7 ביום .ה

LP (רדיאן: "להלן ,)"זכויות לרכישת, קשורים בלתי שלישיים צדדים עם כוונות במכתב 
 צפון במדינת, אקר 6,400-כ של כולל ובסך אחד כל אקר 640 -כ של בשטח מקטעים בעשרה
. "(פרויקט צפון דקוטה)להלן: " נפט מטרות הן בהם העיקריות המטרות ואשר, ב"ארה, דקוטה
-2017 אסמכתא) 2017 מרסב 7 מיום מיידי דוח ראו האמור הכוונות מכתב עיקרי בדבר לפרטים

 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע המידע(. 01-022119

 .James M. Peck ,Marc L. Abels,Michael C נחתם הסכם פשרה בין ,2017 מרסב 7 ביום .ו

Nicols  ו-TGS-NOPEC Geophysical Company ASA ובין"התובעים"(  - )להלן יחד 

"( אשר קיבל ים"הנתבע - )להלן יחד  PSH-, דאדן, נאמאקס ופרנדום, השותף הכללי, השותפות
 יסייעו הנתבעיםבין היתר,  לפיו, מהצדדים מי לטובת להוצאות צו בלאתוקף של פסק דין, 

 כולל בשיעור על תמלוגי לקבלת חוזרת בלתי זכות ברישום, סביר ובאופן שניתן ככל, לתובעים
 וישווק, יישמר, שיופק, הנפט בחוק כהגדרתו, הנפט בגין הכנסות( 100%) מכל 2.75% של

-ו/"יועד" 374/"יהב", 373/"ללה", 372/"אדיטיה", 371/"ישי", 370: הרישיונות משטחי
 יסכים שהממונה ככל וזאת"(, העל תמלוגי"-ו'יק" פלאג"רישיונות  -להלן /"אילה" )375

מתוך חלקה ברישיונות  2.75%)יובהר כי השותפות תישא בתמלוגי העל בשיעור  לרישומם
הסכם הפשרה  עיקרי בדבר לפרטים .ענההתוב של וסופי מלא סילוקבתמורה ל פלאג'יק(

 המידע(. 2017-01-022467 אסמכתא) 2017 מרסב 7 מיום מיידי דוח ראו בתביעת יאנקו ואח'
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע

לממונה  עוז פניית השותפות יחד עם חלק מהשותפים ברישיון, במענה ל2017 מרסב 27ביום  .ז
בבקשה לעדכון לוחות הזמנים ואבני הדרך הקבועים בתכנית העבודה, כפי שתוקנה על ידי 

את לוחות הזמנים , הממונה עדכן 2017 מרסב 22השותפות וחלק מהשותפים ברישיון ביום 
 ן:בועים בתכנית העבודה, כמפורט להלואבני הדרך הק

, אשר 2017באפריל  2 עד ליוםהגשת המסמך סביבתי בשלמותו על פי הנחיות המשרד  .1
 הוגש בזמן.

ישיון על פי הנחיות המשרד עד השלמת הגשת תכנית הנדסית מפורטת לקידוח בשטח הר .2

 .2017ביולי  15ם ליו

ביולי  15ם יצוע קידוח בשטח הרישיון עד ליוהגשת הסכם חתום עם קבלן קידוחים לב .3
2017. 
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 15 עים לאסדת הקידוח עד ליוםהגשת השלמות למסמך הסביבתי בנוגע לנושאים הנוג  .4
 . 2017באוגוסט 

 .2017באוגוסט  15ם קידוח הכוללת תכנית קידוח עד ליוהגשת בקשה לביצוע  .5

 .2017בדצמבר  18 תחילת קידוח עד ליום .6

משלושה חודשים לאחר השלמת  לא יאוחר –הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח  .7
 ח.הקידו

שבתכנית העבודה עלולה להביא לחילוט הערבות  הממונה הבהיר כי אי עמידה באבני הדרך
שהעמידו השותפים ברישיון וכן לביטול הרישיון ואולם ככל שהשותפים ברישיון יחליטו שלא 

לא יחלט  2017ביולי  15לבצע את הקידוח ויודיעו מיוזמתם על החזרת הרישיון עד ליום 
וף לביצוע הוראות כל דין הרישיון ימשיך להיות בתוקף, בכפ. הממונה את הערבויות הנ"ל

 .והתקנות לפיו וכן הגשת הדיווחים מכוחם, 1952-התשי"ב -לרבות חוק הנפט

 

 תביעות תלויות ועומדות  .15
 

 לרבעון הכספיים לדוחות 5 באור ראה השותפות כנגד/או ו של ועומדות תלויות תביעות בדבר לפירוט
 .2017 הראשון

 
  אירועים לאחר תאריך המאזן .16

 
, נערכה אסיפת בעלי יחידות אשר בה אושרו שתי ההחלטות אשר היו על 2017במאי  4ביום  .א

תוצאות  בדבר לפרטיםבעניין אישור התקשרות בפרויקט צפון דקוטה, סדר יומה של האסיפה 
 בדוח המופיע המידע ,(2017-01-045585 אסמכתא) 2017במאי  4 מיום מיידי דוח ראו האסיפה
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור
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 מ"בע וגז נפט חיפושי – ישראלית הזדמנות – הכללי השותף שםב

 

       

 רוני הלמן, יו"ר הדירקטוריון

      בשותף הכללי

 

_______________________ 

 אייל שוקר, מנהל כללי 

 בשותף הכללי

 17.5.2017תאריך:  
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 צהרות מנהלים:ה

 : (1ג)ד() 38)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל עסקים ראשי
 

 אני, אייל שוקר , מצהיר כי:

מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן:  –של הזדמנות ישראלית הרבעוני בחנתי את הדוח  .1
 "(. הדוחות)להלן: " 2017של שנת  ראשוןלרבעון ה"(, השותפות"

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עתי, ידילפי  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

נאות, מכל דעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן ילפי  .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 מהותית בין, השותפות, כל תרמית השותפות ולדירקטוריון של החשבון המבקר לרואה גיליתי .4
 עובדים מעורבים או במישרין כפוף לוש מי או הכללי המנהל מעורב שבה ,מהותית שאינה ובין

 עליהם. ובבקרה ובגילוי בדיווח הכספי משמעותי תפקיד להם אחרים שיש

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

 

_______________      ____________________ 

 מנכ"ל  –אייל שוקר                                     2017במאי  17

 של השותף הכללי בשותפות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 , מצהיר כי:  גיל סולטןאני, 

   לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  .1
ראשון לרבעון ה"( השותפות"–מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן  –ישראלית של הזדמנות 

 (."הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות" –)להלן  2017של שנת 

אינם  לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים דעתי, הדוחות הכספיים ילפי  .2
סר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא ח

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 
 לתקופת הדוחות.

 לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ביניים עתי, הדוחות הכספייםידילפי  .3
צב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המ

 המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 מהותית בין, השותפות, כל תרמית השותפות ולדירקטוריון של החשבון המבקר לרואה גיליתי .4
 עובדים מעורבים או במישרין שכפוף לו מי או הכללי המנהל מעורב שבה ,מהותית שאינה ובין

 עליהם. ובבקרה ובגילוי בדיווח הכספי משמעותי תפקיד להם אחרים שיש

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

 

_______________      ____________________ 
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 בשותף הכללי בשותפות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות
 

 2017 רסמב 31 ליום ביניים כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
 
 

 2 ביניים כספיים דוחות סקירת
 
 

 3 הכספי המצב על דוחות
 
 

 4 הכולל הרווח על דוחות
 
 

 5 השותפות בהון השינויים על דוחות
 
 

 6-7 המזומנים תזרימי על דוחות
 
 

 8-13 ביניים הכספיים לדוחות באורים
 
 

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



 

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 
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  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות של לשותפים

 
 מבוא

 
 השותפות(, - )להלן מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 הכולל, הרווח על התמציתיים הדוחות ואת 2017 סבמר 31 ליום הכספי על המצבהתמציתי  הדוח את הכולל

 הדירקטוריון תאריך. באותו שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה המזומנים ותזרימיהשותפות  בהון השינויים
 בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים השותפות של הכללי השותף של וההנהלה

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

 סקירתנו. על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על
 

 הסקירה היקף
 

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

סקירה . נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום 
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 של ביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת
 

 מסקנה
 

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

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

 .1970-התש"ל ומיידיים(,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב, תל
 חשבון רואי  2017 במאי 17
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 הכספי המצב על דוחות

 

 

 
 

  סבמר 31 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2016 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 2,395  15,566  448  מזומנים ושווי מזומנים
 11,378  1,076  15,923  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 5,206  5,202  2,348  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהנמדדים ם ינכסים פיננסי
 194  161  198  חייבים ויתרות חובה

       
  18,917  22,005  19,173 
       

       שוטפים לא נכסים
       

 3,131  1,786  3,140  פקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש
 10  10  10  קבוע ורכוש אחר, נטו רכוש

       
  3,150  1,796  3,141 
       
  22,067  23,801  22,314 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 204  629  272  זכות ויתרות זכאים
       

 22,110  23,172  21,795  פותהון השות
       
  22,067  23,801  22,314 
       
       

 ביניים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 
 
 
 
 
 
 

 
 נפט חיפושי - ישראלית הזדמנות

    ידי: על הכללי, השותף - בע"מ וגז
       

       2017במאי  17
 גיל סולטן  שוקר אייל  הלמן רוני  הכספיים הדוחות אישור תאריך

  
 הדירקטוריון יו"ר
  הכללי השותף של

 כללי מנהל
  הכללי השותף של

 כספים מנהל
 הכללי השותף של
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 הכולל הרווח על דוחות

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 3-ל

  סבמר 31 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  מבוקר בלתי  

  
 דולר אלפי

 השתתפות( ליחידת הפסד נתוני )למעט
       

 439  105  72  נפט וגז יהוצאות חיפוש
 1,050  244  293  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 1,489  349  365  תפעוליהפסד 

       
 (179)  (42)  (61)  הכנסות מימון
 12  3  11  הוצאות מימון

       
 (167)  (39)  (50)  נטו, מימון( הכנסותהוצאות )

       
 1,322  310  315  הפסד לתקופה

       
 1,322  310  315  סה"כ הפסד כולל

       
       הפסד ליחידת השתתפות )בדולר(

       
 0.04  0.01  0.01  בסיסי ומדולל 

       
       

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

  

הזדמנות  -השותף המוגבל 
חיפושי נפט וגז  -ישראלית 

  נאמנויות בע"מ

 -השותף הכללי 
 -הזדמנות ישראלית 

   חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 "כסה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
           

 22,110  6  (3)  48,616  (26,509)  )מבוקר( 2017 בינואר 1יתרה ליום 
           

 (315)  -  *(  -  (315)  "כ הפסד כוללסה
           

 21,795  6  (3)  48,616  (26,824)  2017 במרס 31יתרה ליום 
 
 

  

הזדמנות  -השותף המוגבל 
חיפושי נפט וגז  -ישראלית 

  נאמנויות בע"מ

 -השותף הכללי 
 -הזדמנות ישראלית 

   חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 "כסה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
           

 23,482  6  (3)  48,616  (25,137)  )מבוקר( 2016 בינואר 1יתרה ליום 
           

 (310)  -  *(  -  (310)  "כ הפסד כוללסה
           

 23,172  6  (3)  48,616  (25,447)  2016 במרס 31יתרה ליום 
 

 

  

הזדמנות  -השותף המוגבל 
חיפושי נפט וגז  -ישראלית 

  נאמנויות בע"מ

 -השותף הכללי 
 -הזדמנות ישראלית 

   חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 "כסה

 הון
 מבוקר  
 דולר אלפי  
           

 482,23  6  (3)  48,616  (25,137)  2016 בינואר 1יתרה ליום 
           

 (50)  -  -  -  (50)  חלוקה לנאמן
 (1,322)  -  *(  -  (1,322)  "כ הפסד כוללסה
           

 22,110  6  (3)  48,616  (26,509)  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
           
           
 דולר. אלפי 1-מ הנמוך סכום מייצג *(
 
 

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

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 3-ל

  סבמר 31 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (1,307)  (271)  (292)  שוטפת )א( לותישימשו לפעשמזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (11,652)  (5)  (4,554)  נטובפקדונות בתאגידים בנקאיים,  שינוי
 (12)  24  50  ירידה )עלייה( בחייבים בגין מפעילי עסקאות משותפות

תמורה ממכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 -  -  2,851  הפסד

 (400)  -  -  רכישת זכויות ברישיון גז ונפט
       

 (12,064)  19  (1,653)  השקעה( לותישימשו לפענבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 (50)  -  -  חלוקה לנאמן
       

 (50)  -  -  מימון לותיפעששימשו למזומנים נטו 
       

 (2)  -  (2)  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים
       

 (13,423)  (252)  (1,947)  במזומנים ושווי מזומניםירידה 
       

 15,818  15,818  2,395  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
       

 2,395  15,566  448  התקופה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
       
       

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

 
 

   
 שהסתיימו החודשים 3-ל

  סבמר 31 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

   2017  2016  2016 
 מבוקר  מבוקר בלתי   
 דולר אלפי   
        

       שוטפת לותימזומנים נטו ששימשו לפע )א(
        
 (1,322)  (310)  (315)  הפסד  
        
       :הפסד וא רווח לסעיפי התאמות 
        
 32  32  -  שלא במזומן הוצאות חיפושי נפט וגז 
או בשווי הוגן דרך רווח הנמדדים מנכסים פיננסים רווח  

 (3)  1  7  נטו, הפסד
 2  -  2  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 
        
       והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי  
        
 (1)  (5)  (54)  ויתרות חובהחייבים עלייה ב 
 (15)  11  68  בזכאים ויתרות זכות (ירידהעלייה ) 
        
 (1,307)  (271)  (292)  שוטפת לותישימשו לפעשמזומנים נטו  
        

       מידע נוסף על תזרימי המזומנים )ב(
        
 177  43  56  ריבית שהתקבלה 
        
        

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

ולתקופה של שלושה  2017במרס  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו  2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 
שותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון פעילותה של ה ב.

לצורך עמידה בכל תוכניות העבודה, תידרש השותפות למקורות מימון  כספי ואי וודאות.
צירוף שותפים אסטרטגים  גיוס הון ו/או ,בין היתר ,הנהלת השותף הכללי בוחנת נוספים.

 נוספים לרישיונות.
 
 הגדרות ג.

 

או השותפות ו/ות השותפ
 המוגבלת

 
 מוגבלת. מקורות אנרגיה, שותפות -הזדמנות ישראלית  -

   
 חיפושי נפט וגז בע"מ. -הזדמנות ישראלית  - השותף הכללי

   
 בע"מ. חיפושי נפט וגז נאמנויות -הזדמנות ישראלית  - או הנאמןו/השותף המוגבל 

   
מקורות אנרגיה, אשר  -בינלאומית  הזדמנות -שותפות כללית  - השותפות הכללית

פעילות השותפות בחו"ל )אם וככל שתהיה( מתוכננת להתבצע 
באמצעותה, אולם נכון למועד דוח זה שותפות כללית זו אינה 

 פעילה.
   

 דולר של ארה"ב. - דולר
   

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות,  - הממונה
 האנרגיה והמים.

 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 
 ,ביניים לתקופות כספי דיווח - 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאםהדוחות הכספיים ביניים ערוכים 

-"להתש(, ומיידייםוכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 
1970. 

 
ות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוח

 הדוחות הכספיים השנתיים.
 

 
 בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 

 
 'יקפלאגמשותפת  עסקה א.

, הודיע הממונה 2017בינואר  25ביום דוחות הכספיים השנתיים ב( 4)ב'8בהמשך לאמור בבאור         
 .2017בנובמבר  18עד ליום ישי כי הוא מאריך את תוקף רישיון 

 
 /"עוז"394 רישיון ב.

השותפות , 2017בפברואר  23ביום  ( בדוחות הכספיים השנתיים,3ד')8בהמשך לאמור בבאור 
לממונה בקשה לעדכן את לוחות הזמנים ואבני הדרך  וביחד עם חלק מהשותפים ברישיון הגיש

 .הקבועים בתכנית העבודה ברישיון
 

 אישר הממונה את עדכון לוחות הזמנים בתוכנית העבודה ברישיון כדלקמן: 2017במרס  27ביום 
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

 הוגש. 2017באפריל  2 הגשת המסמך סביבתי בשלמותו על פי הנחיות המשרד עד ליום .1
 .במועד

הנחיות המשרד השלמת הגשת תכנית הנדסית מפורטת לקידוח בשטח הרישיון על פי  .2
 .2017ביולי  15 עד ליום

ביולי  15 הגשת הסכם חתום עם קבלן קידוחים לביצוע קידוח בשטח הרישיון עד ליום .3
2017 . 

 15 הגשת השלמות למסמך הסביבתי בנוגע לנושאים הנוגעים לאסדת הקידוח עד ליום .4
 . 2017באוגוסט 

 .2017באוגוסט  15 הגשת בקשה לביצוע קידוח הכוללת תכנית קידוח עד ליום .5

 .2017בדצמבר  18תחילת קידוח עד ליום  .6

לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת  –הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח  .7
 הקידוח.

 
הממונה הבהיר כי אי עמידה באבני הדרך שבתכנית העבודה עלולה להביא לחילוט הערבות 

שהשותפים ברישיון יחליטו שלא  ברישיון וכן לביטול הרישיון ואולם ככל שהעמידו השותפים
, לא יחלט 2017ביולי  15על החזרת הרישיון עד ליום  לבצע את הקידוח ויודיעו מיוזמתם

 הממונה את הערבות כאמור.
, 1952 -התשי"ב  - הרישיון ימשיך להיות בתוקף, בכפוף לביצוע הוראות כל דין לרבות חוק הנפט        

  מכוחם.  והתקנות לפיו וכן הגשת הדיווחים
 

אין כל ודאות שהשותפים ברישיון אכן יבצעו  אישור הדוחות הכספייםיובהר, כי נכון למועד 
ותושפע,  2017ביולי  15קידוח בשטח הרישיון. החלטה בנושא ביצוע קידוח תתקבל עד ליום 

בין היתר, מתנאים כלכליים ורגולטוריים בשוק הגז והנפט בארץ ובעולם ומאיתור גורם 
בינלאומי מתאים המוכן ומסוגל לקחת על עצמו פרויקט מורכב ועתיר סיכונים בדמות קידוח 

 ימי, בכדי למקסם את הסיכויים להצלחת הקידוח. 
 

, הגישה השותפות, 2017בינואר  4ים, ביום בדוחות הכספיים השנתי (2ד')8בהמשך לאמור בבאור 
יחד עם השותף הכללי, ערעור לשר האנרגיה על החלטת הממונה בנוגע לרישום תמלוג על 

פי הסכם השותפות והעברת זכויות ברישיון -בהתאם לזכאותו של השותף הכללי עלברישיון 
פסק הדין. נכון ובקשת ארכה להגשת הערעור, בהתאם להוראות חוק הנפט ולמתווה המוצע ב

 למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם ניתנה החלטת השר בערעור.
 
 "רועי/"939 רישיון ג.
 

, עדכן הממונה 2017בינואר  30 ביום( בדוחות הכספיים השנתיים, 5ג')8בהמשך לאמור בבאור        
לשר האנרגיה, , המליצה 2017בינואר  25 את השותפים ברישיון, כי מועצת הנפט, בישיבתה מיום

לאשר את בקשת השותפים לשינוי גבולות ברישיון, כמפורט בבקשת השותפים. כמו כן, המליצה 
, ללא ביצוע קידוח. 2018מועצת הנפט כי לא תינתן ארכה לרישיון החיפוש מעבר לחודש אפריל 

מועד עוד עדכן הממונה, כי יפעל לקידום חתימת שר האנרגיה על שינוי הגבולות בהקדם. נכון ל
 דוח זה, טרם אישר שר האנרגיה את שינוי הגבולות האמור.

 
 "חתרורים/"403 רישיון ד.
 

, הגישה השותפות 2017בינואר  4ביום ( בדוחות הכספיים השנתיים, 4)ה'8בהמשך לאמור בבאור  
באוקטובר  10יחד עם השותף הכללי ערעור לשר האנרגיה על החלטת הממונה שניתנה ביום 

לדחות את הבקשה לרישום  2016בספטמבר  28את המלצת מועצת הנפט מיום המאמצת  2016
לטובת השותף הכללי על זכויות השותפות ברישיון "חתרורים", בהתאם  10%תמלוג על בשיעור 

לזכאותו על פי הסכם השותפות וכן הגישה בקשת ארכה להגשת הערעור, בהתאם להוראות 
 .פיים, טרם ניתנה החלטת השר בערעורחוק הנפט. נכון למועד אישור הדוחות הכס
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

 צפון דקוטה, ארה"בה.     
 

התקשרה  ,2017במרס  6 ביוםבדוחות הכספיים השנתיים,  19-ד' ו9בהמשך לאמור בבאורים  
 C.O CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY השותפות, יחד עם

LIMITED  ו "הזדמנות קפריסין"( -השותף הכללי )להלן אשר הינה חברה בשליטת-RADIAN 

PARTNERSHIP, LP   להלן  קפריסין  והזדמנות   השותפות עם  וביחד  "(רדיאן" -)להלן(- 
 לרכישת"המוכרים"(,  - להלן)כוונות עם צדדים שלישיים בלתי קשורים  במכתב "(,הרוכשים"

 במדינת, אקר 6,400-כ של כולל ובסך אחד כל אקר 640 -כ של בשטח מקטעים בעשרה זכויות
" הנפט נכסי" - להלן) נפט מטרות הן בהם העיקריות המטרות ואשר"ב, ארה, דקוטה צפון

 (, אשר עיקריו הינם כדלקמן:בהתאמה", הכוונות מכתב"ו
 

המוכרים במועד דוח מזכויות  75%הרוכשים, יחזיקו במישרין או באמצעות תאגיד מוחזק,  .1
( 100%)מתוך  72.75%(, דהיינו הרוכשים יחזיקו 100%מתוך  97%זה בנכסי הנפט )שהינן 

( מהזכויות להכנסות 97%)מתוך  74.69% -מהזכויות בנכסי הנפט, המייצגים לא פחות מ
 23%( דהיינו מהזכויות לאחר ניכוי תמלוגים בשיעור NET REVENUE INTERESTנטו )

 הנותרים. 25%המוכרים יחזיקו את  כאשר"הזכויות הנרכשות"(,  - להלן) לבעלי הקרקע

 

בתמורה לזכויות הנרכשות ישלמו הרוכשים למוכרים, במועד השלמת העסקה, סך של  .2
 אלפי דולר. 3,520

 

 חלוקת הזכויות הנרכשות בין הרוכשים תהיה כדלקמן:  .3

  30% -השותפות 
  6.375% -הזדמנות קפריסין 

  36.375% - רדיאן
 

הוסכם בין הרוכשים כי חלוקת הזכויות ביניהם עשויה להשתנות עד מועד ההתקשרות 
בהסכם המפורט )ראה להלן( וזאת כתלות ביכולת המימון של הזדמנות קפריסין ורדיאן 
את רכישת חלקן היחסי בזכויות הנרכשות, ובהתאם חלקה של השותפות בנכסי הנפט 

( )דהיינו מלוא הזכויות הנרכשות(. מובהר כי למועד 100%)מתוך  72.75% -עשוי להגיע עד ל
הדוח יש בידי השותפות את ההון הנדרש למימון רכישת חלקה היחסי בזכויות הנרכשות 

 והיא לא נדרשת לגיוס הון לשם כך.
 

 (RE-ENTRY)קידוחי כניסה מחדש  3הרוכשים יממנו את ההוצאות בקשר עם ביצוע  .4
( )דהיינו יממנו מעבר 100%)עבור  אלפי דולר 4,500בשטח נכסי הנפט ועד לסך כולל של 

אלפי דולר(, כאשר  הוסכם  כי  הקידוח  השלישי  יתחיל לפני יום  1,125לחלקם סך של 
 , אלא אם הצדדים2018ביוני  30

 
ריפר "(. בשטח נכסי הנפט קיימות בארות סטבהוצאות הנשיאה" -יסכימו אחרת )להלן 
(STRIPER WELLS) .שהינן בארות בסוף חייהן המפיקות כמויות זניחות 

 

אלפי דולר על  1,125מוגבל לסכום של  משכוןלהבטחת תשלום הנשיאה בהוצאות, יירשם 
חלקם של הרוכשים בנכסי הנפט לטובת המוכרים, אשר יסולק עם סיום תשלום הנשיאה 

  בהוצאות כאמור.
 

אשר יסדיר את  (OPERATING AGREEMENT)ול משותף הצדדים יתקשרו בהסכם תפע .5
"(. המוכרים ישמשו המשותף התפעול הסכםהפעילות המשותפת בשטח נכסי הנפט )"

 חודשים. 12כמפעיל העסקה המשותפת בשטח נכסי הנפט לתקופה של 
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 

 

חודשים החל  12י דולר לחודש, לתקופה של אלפ 50הרוכשים ישלמו למוכרים סך של  .6
ממועד השלמת העסקה, בהפחתת דמי המפעיל אשר ישולמו למוכרים כמפעילי העסקה 

 המשותפת.

 
 העסקה נשוא מכתב הכוונות מותנית, בין היתר, בהשלמת בדיקות נאותות .7

(DUE DILIGENCE)  על ידי הרוכשים, בחתימת הסכם רכישת זכויות מפורט על בסיס
"(, בחתימת הסכם המפורט ההסכם" -העקרונות המפורטים במכתב הכוונות )להלן 

 התפעול המשותף ובקבלת כל האישורים של האורגנים המוסמכים של הצדדים.

 

ות המוכרים התחייבו לשמור על בלעדיות עבור הרוכשים בקשר עם רכישת הזכוי .8
 ימים עד להתקשרות בהסכם המפורט. 90הנרכשות, לתקופה בת 

 
 מחייבת התקשרות להבטיח כדי הכוונות מכתב על בחתימה אין כי, בזאת יובהר ספק הסר למען

  .העסקה ותושלם המפורט ההסכם ייחתם כי וודאות כל ואין הנרכשות הזכויות לרכישת
 

 בה אשרהשותפות  שלנערכה אסיפת בעלי יחידות  לאחר תאריך הדיווח, ,2017במאי  4 ביום
 :כדלקמן האסיפה של יומה סדר על היו אשר ההחלטות שתי אושרו

 

 במחוז וגז נפט לחיפושי בפרויקט ולהשתתף להשקיע, זכויות לרכוש לשותפות לאשר .1
 וכן לעיל שפורטו לעקרונות בהתאם ב"ארה, דקוטה צפון מדינת, וויליסטון אגן, בורק

 ומסמכים, דקוטה צפון בפרויקט הזכויות רכישת הסכם על לחתום החברה את להסמיך
 .נאותות בדיקות להשלמת בכפוף, נלווים

 5.1 סעיף את לתקן, דקוטה צפון בפרויקט זכויות לרכישת העסקה להשלמת בכפוף .2
, השותפות מטרת" בסעיף יכלל דקוטה צפון שפרויקט כך, המוגבלת השותפות להסכם

 שבסופו כך, המוגבלת השותפות להסכם 14.1 סעיף את לתקן וכן"; וכוחותיה סמכויותיה
 הציבורית הקפריסאית לחברה יתאפשר, לעיל האמור אף על: "כדלקמן פסקה תיווסף
 המוגבלת לשותפות יש בהם אשר הנפט בנכסי בעקיפין או במישרין זכויות לרכוש

 בהם הנפט בנכסי חיפושים בפעולות להשתתף המוגבלת לשותפות לאפשר וכן אינטרס
 הנפט בנכסי  בעקיפין או במישרין  זכויות  לרכוש וכן אינטרס קפריסין להזדמנות יש

 השותפות של הכספים יעוד את לשנות וכן; אינטרס קפריסין להזדמנות יש בהם אשר
, לעת מעת שתהיינה כפי( חלקן או כולן) השותפות של הכספיות יתרותיה כי ולקבוע

 בשטחים לרבות) דקוטה צפון פרויקט במסגרת וגז נפט בחיפושי להשקעה גם תיועדנה
 שיקול לפי החברה ידי -על, לעת מעת, שיקבעו כפי ובסכומים במועדים הכל(, סמוכים

 .השותפות של בתשקיפים אחרת נכתב אם אף על וזאת הבלעדי דעתו
 
שותפות כללית לצורך השותפות הקימה ג' בדוחות הכספיים השנתיים, 9המשך לאמור בבאור ב

פעילות השותפות בחו"ל, אשר נכון למועד הדוח אינה פעילה. עם זאת, השותפות בוחנת את 
 המתווה התאגידי הראוי לצורך התקשרות בהסכם מחייב לעניין עסקת צפון דקוטה.

 

 

 מכשירים פיננסיים -: 4באור 
 

 שווי הוגן א.
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות בתאגידים בנקאיים, נכסים 
ויתרות חובה, פקדונות בתאגידים  חייביםפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 בנקאיים המוגבלים בשימוש וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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 )המשך( ים פיננסייםמכשיר -: 4באור 
 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן ב.
 

השותפות מחזיקה בנכסים פיננסיים  2016בדצמבר  31-ו 2016 במרס 31, 2017 במרס 31לימים 
-אלפי דולר וכ 5,202-אלפי דולר, כ 2,348 -הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך של כ

בלבד. כמו כן, במועדים האמורים אין לשותפות  1המסווגים ברמה אלפי דולר, בהתאמה,  5,206
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
 

  תביעות תלויות -: 5באור 
 

 סבמר 7 ביום ואחרים, יאנקו השנתיים, בעניין תביעת ( בדוחות הכספיים1ו')9המשך לאמור בבאור ב
, מהצדדים מי לטובת להוצאות צו בלאחתם הסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, , נ2017

 :כדלקמן יתוארו ועיקריו
 

 ובאופן שניתן ככל, לתובעים יסייעו הנתבעים, התובענה של וסופי מלא סילוק לשם כי, הוסכם .א
( 100%) מכל 2.75% של כולל בשיעור על תמלוגי לקבלת חוזרת בלתי זכות ברישום, סביר

/"ישי", 370: הרישיונות משטחי וישווק, יישמר, שיופק, הנפט בחוק כהגדרתו, הנפט בגין הכנסות
-ו'יק" פלאג"רישיונות  -להלן /"אילה" )375-ו/"יועד" 374/"יהב", 373/"ללה", 372/"אדיטיה", 371

)יובהר כי השותפות תישא בתמלוגי העל  לרישומם יסכים שהממונה ככל וזאת"(, העל תמלוגי"
 . מתוך חלקה ברישיונות פלאג'יק( 2.75%בשיעור 

 מכח תביעות או יק'פלאג רישיונות עם בקשר לתמלוגים זכויותיה כל על וויתרה, פרנדום .ב
' מס לרישיון המתייחסת לממונה תוגש אשר הבקשה על יחתמו הנתבעים .כאמור תמלוגים

 אשר עד. כמו כן, סוכם כי 2.75% של בשיעור על לתמלוגי התובעים ותזכוי לרישום", ישי/ "370
 יוכלו לא התובעים"(, החדש יועד)" החדשים בגבולותיו" יועד" לרישיון הנתבעים בקשת תתקבל
" יועד/"374 -ו" יהב/"373", ללה/"372", אדיטיה/"371 ברישיונות העל תמלוגי רישום את לבקש

  בקשת שתתקבל וככל לאחר". החדש יועד" רישיון לקבלת ועומדת התלויה בבקשה או/ו
 בקשר גם העל תמלוגי את לרשום לתובעים לסייע הנתבעים מתחייבים כאמור הנתבעים

בדוחות  (1ב')8 ביאור ראה, החדש יועד ברישיון ההחזקות שיעור בדבר)לפירוט  אלו לרישיונות
 (.השנתייםהכספיים 

 יהיו, לרישום הבקשה את מקבל אינו כי ויודיע העל תמלוגי את לרשום יסרב והממונה היה .ג
 הליכים ליזום וכן, הזכויות את לרשום לשכנעו בניסיון לממונה שוב לפנות רשאים התובעים
 מבלי  וזאת  ,אחרת  דרך  בכל  לביטולה או/ו לשינויה או/ו החלטתו על ערעור לשם משפטיים

 עם פעולה לשתף מחויבים יהיו לא והם לכך בקשר כלשהי אחריות מהנתבעים מי על שתחול
 . זה בסעיף כאמור אחר גורם כל או/ו הנפט ענייני על הממונה כנגד הליך כל

 יהיו, הזכויות את לרשום התובעים בידי עלה ולא לחלוטה הממונה החלטת והפכה במידה .ד
 ולאתשלום תמלוגי על,  לרבות הפשרה הסכם תחת התחייבויותיהם מכל פטורים הנתבעים

 . מטעמם מי כנגד או/ו כנגדם כלשהן טענות או/ו דרישות או/ו תביעות לתובעים יהיו

 ובין( בכזה צורך יהיה אם) הממונה כנגד משפטי הליך בעקבות בין, העל תמלוגיוירשמו  במידה .ה
 ומכירה הפקה תחילת מיום להם המגיעים העל תמלוגי לתובעים ישולמו, אחרת דרך בכל

 וללא מלכתחילה העל תמלוג נרשם כאילו, הפשרה להסכם בהתאם מהרישיונות מסחרית
 . זמן הגבלת

 לתשלום ביחס הנפט תקנות הוראותו הנפט חוק להוראות בהתאם יבוצע העל תמלוגי תשלום .ו
 .למדינה המשולם תמלוגים

 והתקנות הנפט חוק פ"ע למדינה העל תמלוג לתשלום במקביל יעשה העל תמלוג תשלום .ז
 מחושב כשהוא ישראלי במטבע או ב"ארה של בדולרים, התקנות להוראות בהתאם וישולם

 ניתן לא דין פי על אם) בפועל התשלום בעת הדולר של היציג השער לפי ב"ארה של בדולרים
 (. ישראלי במטבע אלא לשלם יהא
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 )המשך( תביעות תלויות -: 5באור 
 

 הרישיונות של והארכה חידוש, תיקון לכל ביחס תחולנה הפשרה הסכם הוראות כי, הוסכם עוד .ח
 יינתנו ואשר במקומם שיבואו והיתרים רישיונות, וכן(, מהנתבעים מי או) הנתבעים ידי-על

 .האמורים הרישיונות עם בקשר, יינתנו אם(, מהנתבעים למי או) לנתבעים

 בזכויות כיום מחזיקה אינה, Daden Investments Limitedהוסכם כי היות שחברת  בנוסף .ט
 לא יחולו עליה. הצדדים והסכמות והתחייבויות נגדה התביעה תידחה, ברישיונות

 בשטחים נפט זכויות בעלי עם" יוניטיזציה" של אזור ויהיה ככל, ספק הסר למען, כן כמו .י
 לקבלת זכאים יהיו התובעים אזי( מאגרים איחוד שעניינו הסכם, דהיינו) לרישיונות הצמודים

 .זה בהקשר שייחתם ההסכם תחת הנתבעים מזכויות על תמלוגי 2.75%

של מי מהצדדים להעביר ו/או לשעבד את   מזכותם לגרוע או/ו להגביל כדי הפשרה בהסכם אין .יא
 זכויותיו, בכפוף לדין, להנחיות ואישור הממונה וכן להוראות הסכם הפשרה. 

 בכל זה כלפי זה דרישה או טענה כל לצדדים תהיינה לא, זה פשרה בהסכם האמור לקיום בכפוף .יב
 . ולרישיונות לתביעה הקשור

 
 להסכם הפשרה כאמור, לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של השותפות.

 

 
 הדיווח תאריך לאחר אירועים -: 6 באור

 
 במרץ 30 מיום התיקון במסגרת שניתנה ההקלה את לאמץ לא הדירקטוריון החליט 2017 במאי 17 ביום
 לפרסם החובה העדר בדבר, 1970 -"להתש(, ומיידים תקופתיים)דוחות  ערך לניירות לתקנות 2017

 .שלהם התחייבות בתעודות מחזיק אינו שהציבור קטנים לתאגידים והשלישי הראשון לרבעון דוחות

 
 

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