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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 6302 ביוני 03 ליום הכספי על המצבהתמציתי  הדוח את הכולל

 .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של ותלתקופ המזומנים ותזרימיהשותפות  בהון השינויים
 ביניים תולתקופ כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים השותפות של הכללי השותף של וההנהלה הדירקטוריון

 מידע לעריכת אחראים הם וכן ,"ביניים לתקופות כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם אלה
 .0973-ל"התש ,(ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי אלה ביניים תולתקופ כספי

 .סקירתנו על בהתבסס אלה ביניים תולתקופ כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו
 

 הסקירה היקף
 

סקירה של מידע כספי לתקופות " -של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

הלי סקירה אנליטיים ומיישום נו, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
 .ל ביקורתאין אנו מחווים חוות דעת ש, בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

 
 מסקנה

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

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

 .0973-ל"התש ,(ומיידיים תקופתיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  ,אביב תל
 חשבון רואי  6302באוגוסט  00
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 הכספי המצב על דוחות

 

 

 
 

  ביוני 03 ליום
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 05,808  02,869  04,598  מזומנים ושווי מזומנים
 0,372  953  0,372  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 5,630  5,095  5,603  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהנמדדים ם ינכסים פיננסי
 637  834  078  חייבים ויתרות חובה

       
  60,626  60,778  66,034 
       

       שוטפים לא נכסים
       

 0,780  0,355  0,784  פקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש
 -  8  -  חייבים ויתרות חובה

 03  03  03  נטו, קבוע ורכוש אחר רכוש
       
  0,794  0,370  0,790 
       
  60,352  64,850  64,395 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 200  547  009  זכות ויתרות זכאים
       

 60,486  64,034  66,707  פותהון השות
       
  60,352  64,850  64,395 
       
       

 .ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 נפט חיפושי - ישראלית הזדמנות

    :ידי על ,הכללי השותף - מ"בע וגז
       

       6302באוגוסט  00
 גיל סולטן  שוקר אייל  הלמן רוני  הכספיים הדוחות אישור תאריך

  
 הדירקטוריון ר"יו

  הכללי השותף של
 ל"כמנ

  הכללי השותף של
 כספים מנהל

 הכללי השותף של
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 הכולל הרווח על דוחות

 
 
 

  
 שהסתיימו חודשים 2-ל

  ביוני 03 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
  מבוקר  מבוקר בלתי  

  
 אלפי דולר

 (למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות)
           

 460  607  664  624  069  נפט וגז יהוצאות חיפוש
 0,067  603  604  468  478  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 0,548  467  458  296  837  תפעוליהפסד 

           
 (100)  (00)  (54)  (53)  (92)  הכנסות מימון
 20  6  0  66  4  הוצאות מימון

           
 (83)  (00)  (50)  (68)  (96)  נטו, מימון הכנסות

           
 0,428  092  435  224  705  כ הפסד כולל"וסההפסד 

           
           (בדולר)הפסד ליחידת השתתפות 

           
 3.34     3.30  3.30   3.36  3.36  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 

  מ"נאמנויות בע

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

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 כ"סה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
           

 60,486  2  (0)  48,202  (65,007)  (מבוקר) 6302 בינואר 0יתרה ליום 
           

 (705)  -  *(  -  (705)  כ הפסד כולל"סה
 (53)  -  -  -  (53)  חלוקה לנאמן

           
 66,707  2  (0)  48,202  (65,936)  6302 ביוני 03יתרה ליום 

 
 

  

הזדמנות  -השותף המוגבל 
חיפושי נפט וגז  -ישראלית 

  מ"נאמנויות בע

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

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 כ"סה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
           

 64,928  2  (0)  48,202  (60,250)  (מבוקר) 6305בינואר  0יתרה ליום 
           

 (224)  -  *(  -  (224)  הפסד כוללכ "סה
           

 64,034  2  (0)  48,202  (64,005)  6305 ביוני 03יתרה ליום 
 
 

  

הזדמנות  -השותף המוגבל 
חיפושי נפט וגז  -ישראלית 

  מ"נאמנויות בע

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

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 כ"סה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
           

 60,076  2  (0)  48,202  (65,447)  6302באפריל  0יתרה ליום 
           

 (435)  -   *(  -   (435)  כ הפסד כולל"סה
 (53)  -  -  -  (53)  חלוקה לנאמן

           
 66,707  2  (0)  48,202  (65,936)  6302 ביוני 03יתרה ליום 

 
 

 .דולראלפי  0-מייצג סכום הנמוך מ *(
 
 

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

  

הזדמנות  -השותף המוגבל 
חיפושי נפט וגז  -ישראלית 

  מ"נאמנויות בע

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

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 כ"סה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
           

 64,733  2  (0)  48,202  (60,909)   6305באפריל  0יתרה ליום 
           

 (092)  -  *(  -  (092)  הפסד כוללכ "סה
           

 64,034  2  (0)  48,202  (64,005)  6305 ביוני 03יתרה ליום 
 
 

 

  

הזדמנות  -השותף המוגבל 
חיפושי נפט וגז  -ישראלית 

  מ"נאמנויות בע

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

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות
 כ"סה

 הון
 מבוקר  
 דולר אלפי  
           

 64,928  2  (0)  48,202  (60,250)  6305 בינואר 0יתרה ליום 
           

 (0,428) -   *( -   (0,428)  כ הפסד כולל"סה
מקדמות מס עבור מחזיקי יחידות 

 (08)  -  *(  -  (08)  השתתפות
           

 60,486  2  (0)  48,202  (65,007)  6305בדצמבר  00יתרה ליום 
           
           
 .דולר אלפי 0-מ הנמוך סכום מייצג *(
 
 

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

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 2-ל

  ביוני 03 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
  מבוקר  מבוקר בלתי  
 אלפי דולר   

           
           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

           
 (0,040)  (070)  (029)  (200)  (243)  (א)שוטפת  לותישימשו לפעשמזומנים נטו 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

           
 בפקדונות בתאגידים בנקאיים שינוי

 2,590  7,577  6  7,440  (0)  נטו, והמוגבלים בשימוש
בחייבים בגין מפעילי עסקאות  (עלייה) ירידה

 557  -   (049)  -  (065)  משותפות
 -  -  (433)  -  (433)  רכישת זכויות ברישיון גז ונפט

           
ששימשו ) מפעילותנבעו מזומנים נטו ש

 7,048  7,577  (547)  7,440  (568)  השקעה (לותילפע
           

           מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 
           

 -  -  (53)  -  (53)  לנאמן חלוקה
           

 -  -  (53)  -  (53)  מימון לותיפעל ששימשומזומנים נטו 
           

 (03)  63  (6)  (6)  (6)  מזומנים הפרשי שער בגין מזומנים ושווי
           

 5,797  7,664  (928)  2,838  (0,663)  ושווי מזומנים במזומנים (ירידה) עלייה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 03,360  9,235  05,522  03,360  05,808  התקופה

           
 05,808  02,869  04,598  02,869  04,598  התקופה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

           
           

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

 
 

   
 שהסתיימו חודשים 2-ל

  ביוני 03 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

   6302  6305  6302  6305  6305 
  מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    

            
           שוטפת לותימזומנים נטו ששימשו לפע (א)

            
 (0,428)  (092)  (435)  (224)  (705)  הפסד  
            
           :הפסד וא רווח לסעיפי התאמות 
            
 050  050  -  050  06  שלא במזומן הוצאות חיפושי נפט וגז 
הנמדדים מנכסים פיננסים ( רווח)הפסד  

 (8)  0  (8)    -  (7)  נטו, הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח 
הפרשי שער בגין מזומנים ושווי  

 03  (63)  6  6  6  מזומנים
            
           :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי  
             
 05  (07)  (28)  (60)  (70)  ויתרות חובהחייבים ב( עלייה)ירידה  
 (40)  (96)  003  (030)  060  בזכאים ויתרות זכות( ירידה)עלייה  
            
 (0,040)  (070)  (029)  (200)  (243)  שוטפת לותישימשו לפעשמזומנים נטו  

            
           מידע נוסף על תזרימי המזומנים (ב)
            
 90  08  47  04  93  ריבית שהתקבלה 

            
           פעילות מהותית שלא במזומן (ג)
            
רכישת זכויות ברישיון גז ונפט שטרם  

 433  -  -  433  -  שולמה

            
            

 .ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 כללי - :0באור 
 

שישה של  ותולתקופ 6302 ביוני 03דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א
יש לעיין בדוחות (. דוחות כספיים ביניים -להלן )באותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו

ולשנה  6305בדצמבר  00אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום 
 (.הדוחות הכספיים השנתיים -להלן )שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

 
בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי  פעילותה של השותפות כרוכה .ב

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

 .לרישיונות
 
 הגדרות .ג

 

או השותפות /והשותפות 
 המוגבלת

 
 .מוגבלת שותפות, מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית  -

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

   
 .מ"בע חיפושי נפט וגז נאמנויות -הזדמנות ישראלית  - או הנאמן/והשותף המוגבל 

   
 .ב"דולר של ארה - דולר

   
, הנפט במשרד התשתיות הלאומיותהממונה על ענייני  - הממונה

 .האנרגיה והמים
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - :6באור 

 
 לתקופות כספי דיווח - 04לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאםהדוחות הכספיים ביניים ערוכים 

, (ומיידייםדוחות תקופתיים )של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד ,ביניים
 .0973-ל"התש

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת 

 .הדוחות הכספיים השנתיים
 
 

 בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים- : 0באור 
 

 יק'פלאגמשותפת  עסקה .א

 

רכישת זכויות דוחות הכספיים השנתיים בדבר ב( 2)'ב8בהמשך לאמור בבאור  .0
השותפות התקשרה  6302בינואר  5 ביום, יק על ידי השותפות'ברישיונות פלאג

עם  הסכםבו 6305באפריל  05מיום  הפשרהבנוגע להסכם , להסכם הפשרהבתוספת 
Nammax Oil & Gas Limited ( נאמאקס" -להלן )"( ('ב()2)'ב8 -ו ('א()2)'ב8 יםבאורראה 

  :כדלקמן ואשר עיקרי (דוחות הכספיים השנתייםב

 

 "(פרנדום" -להלן ) Frendum Investments Limited ההעברה של זכויותיה של .א
ראה ) יק לנאמאקס והשותפות בהתאם לתנאי הסכם הפשרה'ברישיונות פלאג

תחשב אפקטיבית החל ממועד  ,(דוחות הכספיים השנתייםל ('א()2)'ב8 באור
 . חתימת התוספת להסכם פשרה

  



 שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית 
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

 03 

 
 

 (המשך) בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים- : 0באור 
 

התכוונה  "(דאדן" -להלן )  Daden Investments Limitedאותן זכויותהכן נקבע כי 
 -להלן )בדוחות הכספיים השנתיים ( 'ב()2)'ב8כאמור בבאור , למכור לשותפות

 -השותפות תחזיק ב: יחולקו בין הצדדים באופן הבא "(הנמכרותזכויות דאדן "
; מזכויות דאדן הנמכרות 0% -נאמאקס תחזיק ב; מזכויות דאדן הנמכרות 5%

והצדדים יחשבו כמי שמימשו את , מזכויות דאדן הנמכרות 0% -פרנדום תחזיק ב
כך שהחל מחתימת התוספת , זכות הסירוב שלהם בהתאם לאותה חלוקה

ההתחייבויות והחובות של הצדדים על פי רישיונות , הזכויותכל  -להסכם פשרה 
זכויות , השתתפות בקריאות לכסף, זכויות והתחייבויות מוניטריות)ק 'פלאגי

יהיו על פי , (זכות סירוב ראשון מכח הסכם הפעילות המשותפת וכדומה, הצבעה
 :יק כדלקמן'שיעורי החזקתם ברישיונות פלאג

 60% -השותפות 
 20% -נאמאקס 
 00% -פרנדום 

PSH - 5% 
 

ככל , וחרף האמור לעיל, כי בהתאם להוראות התוספת להסכם הפשרה, יצוין .ב
יק 'שלא יתקבל אישור הממונה להעברת זכויותיה של פרנדום ברישיונות פלאג

 08עד תום תקופה של , לנאמאקס והשותפות בהתאם לתנאי הסכם הפשרה
או נאמאקס /השותפות ו, הפשרהחודשים ממועד החתימה על התוספת להסכם 

האם ( 0)בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והנפרד , תהיינה רשאיות להחליט
, להמשיך ולבקש את אישור הממונה על העברת הזכויות המועברות כאמור

ההעברה של , לפיו)לבטל את ההסדר המפורט לעיל ( 6); בהתאם להסכם הפשרה
אמאקס והשותפות בהתאם לתנאי יק לנ'זכויותיה של פרנדום ברישיונות פלאג

, (תחשב אפקטיבית החל ממועד חתימת התוספת להסכם פשרה, הסכם הפשרה
ולחייב את פרנדום להעביר לידיהן את כל הסכומים אשר הן השקיעו והעמידו 

ככל שפרנדום לא תעביר את . כערבויות בעבור הזכויות המועברות כאמור
הדבר ייחשב  ,להסכם הפשרה הסכומים האמורים עד למועד שנקבע בתוספת

הפרה של פרנדום את הסכם התפעול המשותף בהתאם לתנאים בתוספת 
להגיע להסכמות עם פרנדום לפיהן כל הזכויות ( 0); להסכם הפשרה

וההתחייבויות הנובעות מהזכויות המועברות כאמור יוסיפו להיות שייכות 
ין או לחילופ; (הגם שטרם ניתן לכך אישור הממונה)או לשותפות /לנאמאקס ו

 .הצדדים יגיעו להסכמות אחרות ביניהם( 4)

 
, ולשותפות לנאמאקסשל פרנדום  הזכויות להעברת הממונה אישור שיתקבל ככל .ג

 הממונה שיקבע יותר מוקדם מועד או כאמור אישור מקבלת יום 03 בתוך אזי

 אשר הערבויות במקום לממונה ערבויות להעמיד והשותפות נאמאקס תפעלנה
 .שהעבירה לזכויות ביחס פרנדום זה מועדל נכון העמידה

 
 ישלמו והשותפות נאמאקס, הפשרה להסכם התוספת על הצדדים מחתימת החל .ד

 רישיון עם בקשר  JOA-ה הסכם פי על, שתוצאנה ככל, שתוצאנה לכסף קריאות
 בהתאם רטה-פרו, פרנדום של חלקה בגין גם ("ישירישיון " -להלן " )ישי/"073

. דולר 94,740 של לסכום ועד, לעיל 'א בסעיף כאמור בזכויות החזקתם לשיעור
 כך על שהודיעה ולאחר הבלעדי דעתה שיקול פי על פרנדום רשאית ,לופיןילח

 האמור הסכום את תעמדנה והשותפות נאמאקס כי לבקש, ולשותפות לנאמאקס
 .פרנדום במקום, לממונה כערבות( חלקו או כולו)

 
 בגין השותפות את ישפו ופרנדום אמאקסנ - ההסכם חתימת עם, כן כמו .ה

 דאדן בזכויות ופרנדום נאמאקס של חלקן בגין השותפות ששילמה תשלומים
 .הנמכרות

  



 שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית 
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

 00 

 
 

 (המשך) בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים- : 0באור 

 
( 00%) ברישיונות החזקתה שיעור לאור מסכימה והיא לה ידוע כי הצהירה פרנדום .ו

 אפקטיבי תפעולי או ניהולי כוח לה יהא לא ,JOA-ה הסכם להוראות ובהתאם

 (.להוראותיו ובכפוף  JOA-ה בהסכם אחרת נקבע אם אלא)ת רישיונוה עם בקשר

 עסקה בחשבון לה קיימות היו אשר החתימה זכויות על פרנדום ויתרה בנוסף

 או נאמאקס כלפי טענות לה תהיינה לא כי אישרה פרנדום. יק'פלאג משותפת

 למעט, רישיונותה עם בקשר שיבצעו פעולה או החלטה לאיזו ביחס השותפות

 .הפשרה להסכם בתוספת המפורטות בנסיבות

 
 העברת עם בקשר להם העומדת הראשון הסירוב זכות על לוותר הסכימו הצדדים .ז

 או בו המחזיקים תאגידים לבין או שלו בנות חברות לבין צד בין ברישיונות זכויות

 בקשר ראשון סירוב זכות כל תעמוד לא לפרנדום, כן כמו. בו השליטה בעל לבין

 .לשותפות נאמאקס בין ברישיונות זכויות העברת עם

 
 כחמ תביעות או רישיונותה עם בקשר לתמלוגים זכויות כל על ויתרו הצדדים .ח

 בתביעת יפסוק המשפט שבית ככל כי הסכימה פרנדום, נוסףב. כאמור תמלוגים

 התובעים לטובת( בדוחות הכספיים השנתיים( 0)'ד9ראה באור )' ואח יאנקו

 זו זכות, כלשהי זכות לקבל זכאית תהיה פרנדום מכך וכתוצאה, זו בתביעה

 (. לכל אחד) 00.0% שווים בחלקים והשותפות נאמאקס, פרנדום בין תחולק

 
 להסכם והתוספת הפשרה הסכם פי על הצדדים התחייבויות למילוי בכפוף .ט

 הצדדים כלפי ההדדיות והתביעות הטענות כל על הצדדים ויתרו, הפשרה
 להסכם התוספת חתימת טרם ידם על נטענו אשר, הרישיונות עם בקשר האחרים

 הזכויות העברת על הממונה אישור יתקבל שלא ככל יבוטל כאמור ויתור, הפשרה

 להסכם התוספת על החתימה ממועד חודשים 08 של תקופה תום עד, של פרנדום

 .לעיל 'בסעיף ב לאמור בהתאם לפעול יחליטו והשותפות ונאמאקס הפשרה

 
 על הצדדים חתימת עם לתוקף תכנסנה הפשרה להסכם התוספת הוראות .י

 במסגרת בוטלו או תוקנו לא אשר הפשרה הסכם הוראות שאר. כאמור התוספת

 .כנן על יוותרו , התוספת
 

הוסכם כי לא יאוחר , ונאמאקסבהתאם להסכם שנחתם בין השותפות  .יא
השותפות תוציא בשם נאמאקס ערבות בגובה , משבועיים מדרישת הממונה

הבנקאיות בגין הפעימה  הערבויות חלקה היחסי של נאמאקס ביתרת סכום
יה בהתאם לדרישת הממונה ברישיון ישי וזאת לתקופה ועד למוקדם מבין יהשנ

 .הרישיון קה בשטחסיום תוקפו של רישיון ישי או קבלת שטר חז
  

העברת הזכויות בהתאם לתוספת להסכם הפשרה טרם נרשמה בספר הנפט כך שנכון 
מופיעות בספר הנפט רק החזקותיה הקודמות של , למועד אישור הדוחות הכספיים

מאחר והתוספת להסכם הפשרה , אולם. 03% -יק 'השותפות בעסקה משותפת פלאג
יק החל ממועד 'מקנה לשותפות זכויות וחובות כלכליות בעסקה משותפת פלאג

עלתה השותפות בשיעור החזקתה בעסקה , ההתקשרות בתוספת להסכם הפשרה
אלפי  06-הכירה השותפות בהפסד בסך של כ ,כתוצאה מכך. 60%-יק ל'משותפת פלאג

  .שנרשמו בסעיף הוצאות חיפושי נפט וגז בדוחות על הרווח הכולל, דולר
 

  



 שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית 
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

 06 

 
 

 (המשך) וחבתקופת הדיו משמעותיים אירועים- : 0באור 
 

כי בתוקף  יק'פלאג הודיע הממונה לשותפים ברישיונות, 6302בפברואר  02ביום  .6
המתירה לו להאריך את תקופת , 0956-ב"התשי, לחוק הנפט( 6)ב08סמכותו לפי סעיף 

הינו מאריך את תוקף , הרישיון שהוכרזה בו תגלית עד לתקופה מרבית בת שנתיים
ככל ויידרש ישקלו השותפים להגיש בקשת הארכה  .6307במרס  0רישיון ישי עד ליום 

 .נוספת עד התקופה המרבית הקבועה בחוק
 
 :כדלקמן יק'ביחס לרישיונות פלאג הודיעה השותפות, 6302 במרס 6 ביום .0

 

 לרישיון בקשה תוגש כי וביקש יק'פלאג ברישיונות השותפים אל פנה הממונה .א

 כפי החדשים בגבולותיו) "יועד/"074 רישיון להיות אמור היה בו בשטח חדש

 "(.רישיון יועד" -להלן ( )המקורית הבקשה במסגרת שנתבקשו
 .החדש יועד לרישיון הבקשה הוגשה ,כאמור הממונה להנחיית בהתאם .ב
בפברואר  66 מיום ישיבתהב, הנפט מועצת כי הממונה הודיע, 6302במרס  0 ביום .ג

  .המבוקש החדש יועד רישיון את להעניק שלא המליצה, 6302

 
יק כי לאחר שקילת 'הודיע הממונה לשותפים ברישיונות פלאג, 6302במרס  7ביום 

החליט לקבל את המלצת מועצת הנפט ולא להעניק , הנושא ובחינת ההמלצה כאמור
 .את רישיון יועד החדש

 
יק בקשה 'הגישו השותפות והשותפים הנוספים ברישיונות פלאג, 6302בחודש אפריל 

( 4)'ב8המתוארת בבאור , "יועד החדש"יום דיון שני בבקשה שהוגשה למתן רישיון לק
הממונה טרם דן , נכון למועד אישור הדוחות הכספיים. בדוחות הכספיים השנתיים

 .בבקשה
 

 "עוז/"094 רישיון .ב
 

, 6302בפברואר  05ביום , בדוחות הכספיים השנתיים( 6)'ד8בהמשך לאמור בבאור  .0
 -להלן " )עוז/"094הממונה לשותפות בדבר בקשתה להעברת זכויות ברישיון הודיע 

 :כדלקמן"( רישיון עוז"

 
עוז  רישיון מפעילת ,"(CDC" -להלן ) Caspian Drilling Company Limited .א

 להעברת מתנגדת היא כי לממונה הודיעה, ברישיון השתתפות בזכויות המחזיקהו

ההשתתפות ברישיון עוז לשותפות בהתאם להסכם מזכויות ( 033%מתוך ) 00.5%
 .הפשרה

 לקדמה יוכל לא הוא, כאמור הזכויות להעברת ברישיון השותפים כל הסכמת ללא .ב

 .הנפט במועצת לדיון ולהביאה

 
 יחד עם השותף הכללי ,הגישה השותפות 6302ביוני  09ביום , הודעת הממונהבהמשך ל

, כנגד הממונה( צ"בג)עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק  ,"(העותרות" -להלן יחד )
השותפים ברישיון צורפו כמשיבים  יתר .מועצת הנפט ויתר השותפים ברישיון עוז
מסגרת העתירה לא ביובהר כי , עם זאת. מתוקף היותם בעלים רשומים בספר הנפט

 .עולות טענות כלפיהם וכן לא מבוקש כל סעד כנגדם
 

 בקשתדחיית כנגד , בין היתר, ת הממונהוהחלטלגבי רות טוענות העות, בעתירה
לטובת  03% בשיעור שלעל -תמלוג, בהתאם להסכם השותפות, לרשום השותף הכללי

ההחלטה לא לדון בבקשה  וכנגד ברישיון עוזשל השותפות על זכויותיה השותף הכללי 
 . כמצוין לעיל, להעברת זכויות ברישיון עוז

  



 שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית 
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

 00 

 
 

 (המשך) בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים- : 0באור 
 

 :הסעד המבוקש הינו צו על תנאי המורה לממונה ומועצת הנפט לבוא וליתן טעם
 
לקבל את המלצת , 6302בפברואר  66מדוע לא יקבע כי החלטת הממונה מיום  .א

, ולדחות את בקשת השותף הכללי לרשום 6305בפברואר  66מועצת הנפט מיום 
לטובת השותף  03%תמלוג על בשיעור של , בהתאם להסכם השותפות המוגבלת

ת וחוסר בטלה מחמת חוסר סמכו, הכללי על זכויותיה של השותפות ברישיון עוז
 .לרשום את תמלוג העלומדוע לא יחויב הממונה , סבירות

בטלה , מדוע לא ייקבע כי החלטת הממונה לא לדון כלל בבקשה להעברת זכויות . ב
ומדוע לא יאשר הממונה את העברת , מחמת חוסר סמכות וחוסר סבירות

 .הזכויות כאמור
ום תמלוג על יש מדוע לא ייקבע כי אחרי הסדרת ההעברה לעותרות וריש . ג

להאריך את תוקף רישיון עוז לעותרות לתקופה שלא תפחת משנתיים כדי 
עמו ניתן יהיה , שיעמוד בדרישות הממונה, לאפשר הכנסת מפעיל חדש לרישיון

 .לבצע את הקידוח וכל הקשור בכך

 
 .התקיים דיון בעתירהטרם 

 
עדכון תוכנית העבודה ללממונה בבקשה  ברישיוןפנו השותפים  ,6302במרס  00 ביום .6

 . ברישיון עוז ולהארכת תוקפו
 

 09הודיע הממונה כי הוא מאריך את תוקף הרישיון עד ליום , 6302במרס  04ביום 
 :וזאת בכפוף לשינוי תוכנית העבודה ברישיון כדלקמן 6302בדצמבר 

 
את ממצאי סקר , בין היתר, ח ביניים של המסמך הסביבתי אשר יכלול"הגשת דו .א

פירוט , ם של עמודת המיםינתונים הידרוגרפי, הווידאו בסביבת מיקום הקידוח
ופירוט ממצאי מעבדה  (מתכות, נוטריינטים) ממצאי מעבדה לדגימות מי ים

י לביו 00יום עד ל (מתכות ,הידרוקרבונים ,TOC, אפיון סדימנט)לדגימות סדימנט 
 .(6302חודשים יוני ויולי המועד לסיום אבן דרך זו עודכן פעמיים במהלך ה) 6302
 .במועד הוגש הדוח

האנרגיה , הגשת מסמך סביבתי מסכם על פי הנחיות משרד התשתיות הלאומיות .ב
  .6302באוגוסט  63ליום  והמים עד

הכנת תכנית הנדסית מפורטת לקידוח בשטח הרישיון והגשת בקשה לביצוע  .ג
 .6302בספטמבר  0ליום  קידוח בשטח הרישיון על פי הנחיות המשרד עד

 05ליום  הגשת הסכם חתום עם קבלן קידוחים לביצוע קידוח בשטח הרישיון עד .ד
 .6302באוקטובר 

 
 "חתרורים/"430 רישיון .ג

 
  "(רישיון חתרורים" -להלן " )חתרורים/"430קיבלו השותפים ברישיון  6302במאי  0 ביום .0

 אשר הוכן על ידי"( הדוח"או " אביםדוח מש" -להלן )וח הערכת משאבים מותנים ד
Dunmore Consulting ,הוכן עבור  הדוח. מוסמך ובלתי תלוי ,רזרבות מומחה מעריך שהינו
 . (SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול המערכת כללי פי עלהשותפים ברישיון 

 
התקבל  6302 במאי 05 ביום, בדוחות הכספיים השנתיים( 4)'ו9 בבאורלאמור  בהמשך .6

 ברישיון הערבות גובה לפיו הופחת, 6302במאי  5אצל השותפות מכתב מהממונה מיום 
"(. הערבות המופחתת" -להלן ) דולר אלפי 533 של לסך דולר אלפי 233 של מסך חתרורים

 .דולר אלפי 009-כ של בסך הינו המופחתת בערבות השותפות של חלקה
  



 שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית 
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

 04 

 
 

 (המשך) בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים- : 0באור 
 
 "רועי/"099 רישיון .ד
 

פנו השותפים  6302במאי  00 ביום, בדוחות הכספיים השנתיים( 2)'ג8בהמשך לאמור בבאור 
כי המועד לחתימת חוזה עם קבלן לממונה בבקשה "( רישיון רועי" -להלן " )רועי/"099 ברישיון

זאת לאחר ביצוע סקר רקע , קידוח יעודכן כך שיהיה לאחר קבלת אישורים למסמך סביבתי
וכי בהתאם יעודכנו יתר , לצורך הכנת מסמך סביבתי שביצעו השותפים ברישיון רועי

עם המועדים הקבועים בתכנית העבודה ברישיון רועי ואשר נגזרים מהמועד בו ייחתם חוזה 
 .להלן' ג5באור ראה  ,תגובת הממונהלגבי . קבלן קידוח כאמור

 
לגבי תביעות כספיות שהוגשו כנגד  בדוחות הכספיים השנתיים( 6)'ד9בהמשך לאמור בבאור  .ה

הגישה השותפות לבית  6302בינואר  04ביום , מספר בעלי יחידות השתתפות בשותפות
מחזיק , גד הנתבע מר משה אוחנההמשפט בקשה להפסקת התובענה ולהחזר האגרה כנ

אשר קיבלה תוקף של , 6305באוגוסט  4בקשר לתביעה מיום , יחידות השתתפות בשותפות
ניתנה החלטה כי השותפות תישא בהוצאות  6302בפברואר  9 ביום. הגשתה פסק דין ביום

 .ח"אלפי ש 05 ד בסך"ט עו"וכן שכ ח"אלפי ש 4 בסך, הנתבע
 
אושרה  6302בינואר  4ביום , בדוחות הכספיים השנתיים( 8)'א00בהמשך לאמור בבאור  .ו

-בכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה אשר כוללת הפחתת שיעור מס החברות מ
יופחת שיעור היטל רווחי  6302החל משנת , בהתאם לזאת. 6302החל משנת  65%-ל 62.5%

 .45.56%כאשר שיעורו המקסימלי יעמוד על , נפט וגז
 

 
 מכשירים פיננסיים- : 4באור 

 
 שווי הוגן .א
 

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

 .קרובה לשווי ההוגן שלהםזכאים ויתרות זכות תואמת או בנקאיים המוגבלים בשימוש ו
 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן .ב
 

השותפות מחזיקה בנכסים פיננסיים  6305בדצמבר  00-ו 6305 יוניב 03, 6302 יוניב 03לימים 
-אלפי דולר וכ 5,095-כ, אלפי דולר 5,603-הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך של כ

במועדים האמורים אין , כמו כן. בלבד 0המסווגים ברמה , אמהבהת, אלפי דולר 5,630
 .לשותפות התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 

 לאחר תאריך הדיווח אירועים- : 5באור 
 

פרסמה השותפות  6302ביולי  00ביום , בדוחות הכספיים השנתיים' ב00בהמשך לאמור בבאור  .א
ולשנת המס  6306חישוב המס למחזיק זכאי בשל החזקה יחידה לשנת המס תעודות לצורך 

6300. 

 

הודיעה הרשות  6302ביולי  04ביום , בדוחות הכספיים השנתיים' ג06בהמשך לאמור בבאור  .ב
לניירות ערך לשותפות על החלטתה להאריך את התקופה בה תוכל השותפות להציע ניירות 

 67דהיינו עד ליום , חודשים נוספים 06-ב 6304גוסט באו 68ערך על פי תשקיף המדף מיום 
 .6307באוגוסט 

  



 שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית 
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

 05 

 
 

 (המשך) לאחר תאריך הדיווח אירועים- : 5באור 
 

התקבלה הודעת הממונה בדבר בקשת  6302באוגוסט  4ביום , לעיל' ד0בהמשך לאמור בבאור  .ג
 :השותפים ברישיון רועי לעדכון תכנית העבודה ברישיון כדלקמן

 
  - להלן) האנרגיה והמים, פי הנחיות משרד התשתיות הלאומיות-סביבתי עלהגשת מסמך  .0

 .6302בספטמבר  05עד ליום  -"( המשרד"

 05 עד ליום -הגשת חוזה חתום עם קבלן קידוח לביצוע קידוח בשטח הרישיון  .6
 .6302באוקטובר 

ים תחילת קידוח בשטח הרישיון על פי תכנית קידוח מאושרת ותוך העברת כלל הדיווח .0
 .6302בדצמבר  05 עד ליום -הגיאולוגים וההנדסיים כמוגדר בהנחיות המשרד 

לוגים , והעברת כל הממצאים בכלל זה דגימות מטחן הגשת דוח מסכם של הקידוח .4
ובדיקות אחרות שבוצעו בקידוח  (אם בוצעו) חשמליים גלעינים ותוצאות טסטים

 .שלושה חודשים מסיום הקידוח -כמוגדר בהנחיות המשרד 
 
 

- - - - - - - - - - - -  -
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, (דוחות תקופתיים ומידיים)ג לתקנות ניירות ערך 5כהגדרת מונח זה בתקנה " תאגיד קטן"השותפות הינה 
את ההקלות לתאגידים קטנים אשר אושרו במסגרת תקנות ניירות ערך  בחרה לאמץובהתאם  0791-ל"התש

 הבקרה אפקטיביות בדבר דיווחלעניין , "(ההקלות)" 4102-ד"התש, (תיקון()דוחות תקופתיים ומידיים)
 . הפנימית
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 ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד"דו

 

 

  6002ביוני  30סתיימה ביום נלתקופה ש
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 מוגבלת שותפות, אנרגיה מקורות – ישראלית הזדמנות

 השותפות ענייני מצב על הכללי השותף של הדירקטוריון דוח

 6002ביוני  30 ליום ועד 6002 בינואר 0 מיום לתקופה

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

 שישה שלולתקופה "( הכספי המצב על הדוח תאריך: "להלן) 6002 יוניב 30 ליום"( השותפות: "להלן)
 דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם"( הדוח תקופת: "להלן) 6002 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים

 . 0790-ל"התש, (ומיידיים תקופתיים

 (.IFRS) בינלאומיים חשבונאות תקני פי על ערוכים 6002 יוניב 30 ליום הכספיים הדוחות

 .אשר עיסוקה הבלעדי הינו השתתפות בחיפושי נפט וגזהשותפות הינה שותפות מוגבלת 

 נתונים עיקריים על עסקי השותפות .0
 

 :הדוח תקופת במהלך השותפות פעילות עיקר להלן

 :סי הנפט אשר לשותפות המוגבלת אינטרס בהם בתאריך דוח זה הינם כמפורט להלןנכ

 
  

                                                           
1

 .או שנקבעו בתנאי זכות הנפט/בכפוף למילוי התנאים שבחוק ובתקנות הנפט ו
 כמשמעה תגלית מהווה, ״ישי״ ברישיון המצוי ״אפרודיטה״ הגז שדה כי הממונה הכריז, 6002 בנובמבר 07 ביום 2

 .0726-ב"התשי, הנפט בחוק

מספר 
 זיהוי

סוג  השם
 הזכות

נכס ימי 
 יבשתי/ 

  הזכות שטח בדונם

בתוקף עד
1

 

 חלקה של
 השותפות

 המפעיל מחזיקים נוספים

 90% –רציו  שותפות 00% 00.0.6009 000,000 ימי רישיון   רועי 377

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

Edison 

390  

390 

396 

393  

390  

  2ישי

 )*( יהטדיא

 )*(ללה 

 )*(יהב 

 )*(יועד 

 

 רישיון

 רישיון

 רישיון

 רישיון

 רישיון

 ימי

 ימי

 ימי

 ימי

 ימי

000,000 

000,000 

000,000 

000,000 

000,000 

00.03.6009  

00.07.6003 )*( 

00.07.6003 )*( 

00.07.6003 )*( 

00.07.6003 )*( 

60% 

60% 

60% 

60% 

60% 

(*)** 

Nammax Oil and Gas Ltd. – 23% ( "נאמאקס: "להלן ") 

Frendum Investments Limited – 00%   ("פרנדום":להלן) 

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

(*)* 

Petroleum 

Services 

Holdings AS  
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נערכה , 6003אפריל וספטמבר , בחודשים ינואר". יועד/ " 390 -ו" יהב"/  393, "ללה/ " 396, "יהטדיא/ " 390פקע תוקף רישיונות  0.7.6003ביום  )*(
הבקשה לשינוי : "להלן)לחוק הנפט  07ל בהתאם לסעיף "פנייה לממונה בשם השותפים ברישיונות אלו בבקשה לשנות את גבולות הרישיונות הנ

רישיון  -ואילו רישיון אחד " יהב/ " 393 -ו" ללה/ " 396, "יהטדיא" / 390יוחזרו למדינה רישיונות , באופן שלאחר שינוי הגבולות המוצע"( גבולות
הממונה הודיע לשותפים . יוארך ותאושר בו תכנית עבודה מעודכנת -( בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה כאמור" )יועד/ " 390

/  390כך שבידי השותפים ברישיונות ייוותר רישיון , י גבולותהמליצה לאשר את שינו, 66.00.6003בישיבתה מיום , ברישיונות כי מועצת הנפט
הממונה פנה אל השותפים  6002בנובמבר  0ביום (. תוך ויתור של שלושה רישיונות)בגבולות אשר התבקשו על ידי השותפים ברישיונות " יועד"

בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה " דיוע"בקשה לרישיון חדש בשטח בו היה אמור להיות רישיון ברישיונות וביקש כי תוגש 
 הודיע 6002 סבמר 9 ביום. הוגשה הבקשה לרישיון יועד החדש, בהתאם להנחיית הממונה כאמור(. "הבקשה לרישיון יועד החדש") המקורית
 מועצת המלצת את לקבל החליט, המלצת מועצת הנפט שלא להעניק את רישיון יועד החדש ובחינת הנושא שקילת לאחר כי לשותפות הממונה

 שני דיון לקיום בקשה, המקורית בבקשה השותפים עם יחד השותפות הגישה, 6002 באפריל 9 ביום .החדש יועד רישיון את להעניק ולא הנפט
ראה פירוט בנוגע  .דיון שני בקשה לקיוםהממונה טרם דן , נכון לתקופת הדוח, 0726-ב"תשי, הנפט לחוק( 6()ב) 02 סעיף פי-על המקורית בבקשה

  .להלן' א 06 -ו( 3)' א 0לבקשה לשינוי גבולות והבקשה לרישיון יועד החדש בסעיף 
 הזכויות העברת הדוח למועד נכון, כי יצוין .להלן (2)-(0)' א 0סעיף ראו  יק'פלאג ברישיונות השותפות של ההחזקות בשיעור שינויים בדבר לפרטים (*  )*

 להסכמים בהתאם, לשותפות( בהתאמה) ופרנדום"( דאדן: "להלן) Daden Investment Ltd. -מ( 000% מתוך) 2% -ו( 000% מתוך) 2% של בשיעור
 של האמורות הזכויות העברת ,2.0.6002 מיום הפשרה להסכם התוספת פי-על אולם הממונה ידי על אושרה טרם, ברישיון השותפים בין שנחתמו
 כי נקבע דאדן של הזכויות להעברת ביחס וכן האמור הפשרה להסכם התוספת על החתימה ממועד החל, אפקטיבית תחשב לשותפות פרנדום
 בהתאם שלהם הסירוב זכות את שמימשו כמי יחשבו והצדדים הצדדים בין יחולקו( להלן (2)' א 0 בסעיף המונח כהגדרת) הנמכרות דאדן זכויות
  .(ח זה"לדו 0ש "ראה לעניין זה ה) חלוקה לאותה

 לסיום חלץ לפידות עם פשרה ובהסכם"( פלסידה)" Placida Investments Limited-ו פרנדום עם בהסכם השותפות התקשרה 6002 במאי 69 ביום )***(   
 זכויות כל את ופלסידה מפרנדום תרכוש שהשותפות ,היתר בין נקבע ל"הנ ההסכמים במסגרת"(. הפשרה הסכמי)" הצדדים בין המחלוקת

. ברישיון ההשתתפות מזכויות( 000% מתוך) 00.2%-ב השותפות תחזיק כאמור הרכישה השלמת שלאחר כך ברישיון מחזיקות שהן ההשתתפות
נכון למועד הדוח הממונה טרם אישר את העברת הזכויות  .ופלסידה פרנדום עם ההסכם חתימת ממועד בתוקף תהיה הנרכשות הזכויות העברת
, בהתאם .הלהעברת הזכויות האמורהודיעה לממונה כי היא מתנגדת , המחזיקה בזכויות השתתפות ברישיון, CDC –מפעילת הרשיון . כאמור

, בנסיבות אלו. ולהביאה לדיון במועצת הנפטהוא לא יוכל לקדמה , הממונה עדכן כי ללא הסכמת כל השותפים ברישיון להעברת הזכויות כאמור
  .להלן( 3)' ג 0ראה פירוט בסעיף  ,בין היתר כנגד החלטה זו, צ"השותפות הגישה עתירה לבג

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

 

 האמורים הנפט נכסי בגין במצטבר השותפות השקיעה אותם העלויות סך, 6002 יוניב 30 ליום עד

 00,226 -(להלן כהגדרתם) יק'פלאג רישיונות, 3דולר אלפי 6,602 -" רועי/ "377 רישיון: כדלקמן הינן
 .דולר אלפי 06 -" חתרורים" רישיון ,דולר אלפי 2,072 –" עוז" רישיון, דולר אלפי

 

 

 

 

 

                                                           
 (.6002 בנובמבר 67) הפקיעה ליום עד" נטע/ "376 ברישיון ההשקעה את גם כולל 3

  00.2% 07.06.6002 000,000 ימי רישיון עוז  370
 )***( 

 

 "(  חלץ-לפידות": להלן ) 00.2%-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 

 66.92%–"( זרח") וגז נפט חיפושי זרח המוגבלת השותפות 62% 62.00.6006 70,600 יבשתי רישיון  חתרורים 003

 66.92% –נפט חיפושי גינקו המוגבלת השותפות

 00% – מ"בע אשטרום קבוצת

 6.2% – 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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 יק'עסקה משותפת פלאג .א
 
 PELAGIC חברת עם 6000 בספטמבר 2 ביום שנחתם בהסכם התקשרה השותפות .0

Exploration Company רישיונות בשישה 00% של בשיעור השתתפות זכויות לרכישת 
, "יהב/"393, "ללה/"396, "יהטדיא/"390, ישי/"390" בשם וגז נפט לחיפושי ימיים
 רישיון על גם חל האמור ההסכם"(. יק'פלאג רישיונות"/ "הרישיונות": להלן" )יועד/"390

 .6006 שנת בסוף שפקע" אילה"
 

 פעילות. וגז נפט לחיפושי משותפת עסקה באמצעות מנוהל יק'פלאג רישיונות פרויקט .6
 בין שנחתמו( JOA) משותף ותפעול ניהול הסכמי במסגרת מוסדרת המשותפת העסקה

 . 6006 באפריל 00 ביום יק'פלאג ברישיונות השותפות
 
 גבולות לשינוי בבקשה לממונה יק'פלאג ברישיונות השותפים פנו 6003 בספטמבר 0 ביום .3

 של תוקפו והארכת" יועד/"390-ו" יהב/"393, "ללה/"396, "אדיטיה/ "390 רישיונות
 ושינוי( כאמור הבקשה במסגרת שנתבקשו כפי החדשים בגבולותיו" )יועד/"390 רישיון
 שינוי את לאשר הנפט מועצת המליצה 6003 באוקטובר 66 ביום. בו העבודה תכנית

 כפי החדשים בגבולותיו" )יועד/ "390 רישיון יישאר השותפות שבידי כך אמורכ הגבולות
 השותפים אל פנה הממונה, 6002 בנובמבר 0 ביום(. כאמור הבקשה במסגרת שנתבקשו
 יועד רישיון להיות אמור היה בו בשטח חדש לרישיון בקשה תוגש כי וביקש ברישיונות
 יועד לרישיון הבקשה)" המקורית הבקשה במסגרת שנתבקשו כפי החדשים בגבולותיו

 9 ביום. החדש יועד לרישיון הבקשה הוגשה, כאמור הממונה להנחיית בהתאם"(. החדש
 להעניק שלא המלצת מועצת הנפט בחינת לאחר כי לשותפות הממונה הודיע, 6002 סבמר
 ולא הנפט מועצת המלצת את לקבל החליט, כאמור ושקילת הנושא החדש יועד רישיון את

 השותפים עם יחד הגישה השותפות, 6002באפריל  9ביום . החדש יועד רישיון את להעניק
 לחוק( 6()ב) 02 סעיף פי-על המקורית שני בבקשה דיון לקיום בקשה, המקורית בבקשה
ראה , שני דיון לקיום בקשההממונה טרם דן ב, הדוח לתקופת נכון .0726-ב"תשי, הנפט

 .להלן' א 06פירוט בסעיף 
 

 מ"בע אנרגיה תגליות ואדן, פרנדום, נאמאקס, השותפות התקשרו 6002 באפריל 02 ביום .0
 במסגרת. "(הסכם הפשרה: "להלן) ביניהן המחלוקות לסיום פשרה בהסכם"( אדן)"

 השתתפות זכויות ולנאמאקס לשותפות תעביר שפרנדום היתר בין נקבע הפשרה הסכם
 ביום. בהתאמה( 000% מתוך) 09.2%-ו( 000% מתוך) 2% של בשיעור יק'פלאג ברישיונות
 הסדר מאישור פטור מתן בדבר העסקיים ההגבלים על הממונה אישור התקבל 00.00.6002

  . להעברה זו כובל
 

תעביר דאדן , בין היתר, נוסף לפיו בהסכם השותפות התקשרה 6002 בספטמבר 7 ביום .2
 כל לרבות, (000% מתוך) 7% של בשיעור יק'פלאג ברישיונות השתתפות לשותפות זכויות

 את( ההסכם חתימת למועד נכון) מהוות הזכויות. להן הצמודות או/ו הנובעות הזכויות
 "(. זכויות דאדן הנמכרות": להלן) יק'פלאג ברישיונות דאדן של ההשתתפות זכויות כלל

 
הנמכרות מותנית בקבלת אישור הממונה וכן אישור הממונה על  העברת זכויות דאדן
ועם קבלתם תהא בתוקף ממועד חתימת ההסכם ( ככל שנדרש)ההגבלים העסקים 

ממועד חתימת ההסכם להעברת זכויות דאדן הנמכרות ועד לקבלת האישורים (. 7.7.6002)
פות והשותפות תחזיק דאדן את זכויות דאדן הנמכרות בנאמנות עבור השות, האמורים

תהא זכאית לכל הזכויות וחייבת בכל החובות ובכלל זה תישא בכל התחייבויות דאדן 
 מיום מיידי דוח ראו ההסכם עיקרי עם בקשר לפרטים .בקשר עם זכויות דאדן הנמכרות

 דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע המידע. 6002-00-009600' מס אסמכתא, 7.7.6002
 .ההפניה

 
 נאמאקס, פרנדום הודיעו, דאדן של ההשתתפות זכויות העברת הסכם עם בקשר

 זכות לרבות, זכויות דאדן הנמכרות עם בקשר שלהן הסירוב זכות מימוש על והשותפות
 את ינצלו לא יק'פלאג ברישיונות אחרים ששותפים ככל להן המוקנה לחלק מעבר לרכוש
שכן פרנדום על מימוש זכות הסירוב הודעת  נתגלעה מחלוקת לגבי. םשלה הסירוב זכות

נעשתה לפי שיעור החזקה ברישיונות אשר אינו עולה בקנה אחד לעמדת השותפות היא 
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, 00.00.6002 מיום מיידי דוח ראו לפרטים. 02.0.6002עם הוראות הסכם הפשרה מיום 
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע המידע. 6002-00-030760 'מס אסמכתא

 
 02.0.6002התקשרה השותפות בתוספת להסכם הפשרה מיום  6002ינואר ב 2יום ב .2

ההעברה של זכויותיה של פרנדום , בין היתר, ובהסכם עם נאמאקס אשר לפיהם
, שפורטו לעיל יק לנאמאקס והשותפות בהתאם לתנאי הסכם הפשרה'ברישיונות פלאג

זכויות דאדן  נקבע כי ןכ .תחשב אפקטיבית החל ממועד חתימת התוספת להסכם פשרה
מזכויות דאדן  2%-השותפות תחזיק ב: באופן הבאיחולקו בין הצדדים  הנמכרות
מזכויות  0%-מזכויות דאדן הנמכרות ופרנדום תחזיק ב 3%-נאמאקס תחזיק ב, הנמכרות

והצדדים יחשבו כמי שמימשו את זכות הסירוב שלהם בהתאם לאותה , דאדן הנמכרות
ההתחייבויות והחובות , כך שהחל מחתימת התוספת להסכם פשרה כל הזכויות, חלוקה

השתתפות , זכויות והתחייבויות מוניטריות)ק 'של הצדדים על פי רישיונות פלאגי
זכות סירוב ראשון מכח הסכם הפעילות המשותפת , זכויות הצבעה, בקריאות לכסף

 :יק כדלקמן'תהיה על פי שיעורי החזקתם ברישיונות פלאג, (וכדומה
 

 60% - השותפות
 23% - נאמאקס
 00% - פרנדום

Petroleum Services Holding AS - 5% 
 

 דוחראו , לפירוט מורחב בדבר עיקרי התוספות להסכם הפשרה וההסכם עם נאמאקס
 מובא האמור בדוח המופיע המידע. 6002-00-003902 אסמכתא' מס, 2.0.6002 מיום מיידי
זכויות  להעברת הממונה אישור התקבל טרם הדוח למועד נכון .ההפניה רךד על כאן

 .4כאמור
 
 

 "רועי"ן רישיו .ב
 

 00% של בשיעור מסוימות בלתי השתתפות זכויות לרכישת בהסכם התקשרה השותפות .0
 בין 6000 ביוני 66 ביום ותוקן 6000 סבמר 6 ביום נחתם אשר, "גל" מוקדם מהיתר

 ופקע 6000 באוגוסט 02 ליום עד בתוקף היה גל היתר. רציו שותפות לבין השותפות
 . זה בתאריך

 
 בשטחי" )רועי/ " 377 -ו" נטע/ " 376 רישיונות את הממונה העניק 6003 באפריל 02 ביום .6

 (. Edison) 20%-ו( 90%) רציו שותפות, (00%) לשותפות"( גל" המוקדם ההיתר
 
 -ו" נטע/ " 376 ברישיונות משותף תפעול בהסכמי השותפות התקשרה 6003 ביולי 6 ביום .3

 ראו המשותף התפעול הסכמי אודות לפרטים. Edison-ו רציו שותפות עם" רועי/ " 377
 המידע. 6003-00-069272' מס אסמכתא, 6.9.6003 ביום השותפות שפרסמה מיידי דוח

 .ההפניה דרך על זה בדוח נכלל ל"הנ המיידי בדוח המופיע
 
 לשינוי לממונה בקשה הגישו" נטע"ו" רועי" ברישיונות השותפות 6002 בפברואר 00 ביום .0

/ 377 לרישיון" נטע/ "376 מרישיון שטחים העברת של בדרך לרבות" רועי" רישיון גבולות
 שטחי וכן" רועי/ "377 מרישיון יגרעו אשר השטחים. אחרים שטחים וגריעת" רועי"

 שהשותפים באופן יוחזרו –" רועי/ "377 לרישיון יצורפו לא אשר" נטע/ "376 רישיון
בקשה זו  . החדשים בגבולותיו "רועי" רישיון – בלבד אחד רישיון עם יישארו ברישיונות

, בהתאם. והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות שרי "ע 6002 נובמברב 67אושרה ביום 
 ".נטע" רישיון פקיעת על הממונה הודיע, 6002בנובמבר  67ביום 

 
 

                                                           
הודיע הממונה כי עד לסיום הבדיקה שעורך משרד האנרגיה בעניינים , ח"לאחר תקופת הדו, 6002ביולי  06ביום  4

 ברישיון יועד דיון שניקיום הבקשה ל, "(הבחינה:"להלן) אחת השותפות לבקשהטענתו ללגורם הקשור להקשורים 
השותפות בודקת עם . כאמור לא תדונה" ישי"והבקשה להעברת הזכויות במסגרת התיקון להסכם הפשרה ברישיון 

  .יה המשפטיים את האפשרויות העומדות בפניה לעניין זהיועצ
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 "עוז"רישיון  .ג
 

 .Frendum Investments Ltd עם הסכם על השותפות חתמה 6006 באפריל 0 ביום .0
 ימי ברישיון( 000% מתוך) 00% של בשיעור השתתפות זכויות לרכישת"( פרנדום)"

העברת הזכויות אושרה על ידי הממונה ביום  "(עוז רישיון" )"עוז/ " 370 וגז נפט לחיפושי
66.9.6000. 

 
 עד) ביניים הסכם על" עוז" ברישיון השותפות ויתר השותפות חתמו 6006 במאי 63 ביום .6

 . Caspian Drilling Company Ltd המפעיל עם( JOA לחתימת
 
 Placida Investments-ו פרנדום עם בהסכם השותפות התקשרה 6002 במאי 69 ביום .3

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

 השלמת שלאחר כך ברישיון מחזיקות שהן ההשתתפות זכויות כל את ופלסידה מפרנדום
. ברישיון ההשתתפות מזכויות( 000% מתוך) 00.2%-ב השותפות תחזיק כאמור הרכישה
. ופלסידה פרנדום עם ההסכם חתימת ממועד בתוקף תהיה הנרכשות הזכויות העברת
 היא כי לממונה הודיעה, ברישיון השתתפות בזכויות המחזיקה, CDC – הרישיון מפעילת
 השותפים כל הסכמת ללא כי עדכן בהתאם הממונה. האמורה הזכויות להעברת מתנגדת
. הנפט במועצת לדיון ולהביאה לקדמה יוכל לא הוא, כאמור הזכויות להעברת ברישיון

ראה  לפרטים, זו החלטה כנגד היתר בין, צ"לבג עתירה הגישה השותפות, בנסיבות אלו
מופיעות בספר הנפט רק החזקותיה הקודמות , ח"דוהאי לכך נכון למועד  .להלן' ו 06סעיף 

 ממועד בתוקף הנרכשות הזכויות העברתשאף זאת על ) 00%-של השותפות ברישיון 
 ראו, האמורים הפשרה הסכמי עיקרי בדבר לפרטים. (הפשרה כאמור מיההסכ חתימת

 תשובת בדבר לפרטים. 6002-00-030309 'אסמכתא מס, 66.2.6002 מיום מיידי דוח
לפרטים בדבר . 6002-00-066963 'אסמכתא מס, 02.6.6002 מיום מיידי דוח ראו הממונה

. 6002-00-026320' אסמכתא מס 07.2.6002ראו דוח מיידי מיום , צ"הגשת העתירה לבג
 . ההפניה דרך על כאן מובא האמורים בדוחות ופיעהמ המידע

 
 

 "חתרורים" רישיון .ד

 

 יבשתי רישיון, נוספים שותפים עם יחד, לשותפות הוענק 6002 באוקטובר 69 ביום .0
 לרישיון השותפים ועל 62.00.6006 ועד 69.00.6002 מיום בתוקף הרישיון". חתרורים"

 באוקטובר 66 מיום מיידי בדוח פירוט ראה. לרישיון המצורפת העבודה בתכנית לעמוד
 דרך על כאן מובא האמורים בדוחות המופיע המידע. 6002-00-003362' מס אסמכתא 6002

 .ההפניה
 

. שנחתם ביניהם "(ההבנות מזכר)" הבנות מזכרהשותפים ברישיון פועלים בהתאם ל .6
-6000-00' אסמכתא מס 66.7.6000 מיום מיידי דיווח ראה ההבנות מזכר אודות לפרטים
 המופיע המידע. 6000-00-033603' אסמכתא מס 00.6.6000 מיום מיידי דיווח וכן 020667
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמורים בדוחות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 

 מצב כספי .6
 דצמבר 30 ליום          יוניב 30 ליום   
   6002  6002 

 דולר אלפי   

      השותפות נכסי

 02,606  00,276   מזומנים ושווי מזומנים

 0,092  0,092   בנקאיים בתאגידים פקדונות

 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
 הפסד

  2,600  2,603 

 609  396   חובה ויתרות חייבים

 0,960  0,960   לשימוש מוגבלים בנקאיים בתאגידים פקדונות

 00  00   נטו, אחר ורכוש קבוע רכוש

   63,022  60,072 

      
      התחייבויות

 203  337   זכות ויתרות זכאים

 63,066  66,909   השותפות הון

   63,022  60,072 

 
 60,072-אלפי דולר לעומת סך של כ 63,022-הסתכמו לסך של כ 6002 יוניב 30נכסי השותפות ליום 

 .6002בדצמבר  30אלפי דולר ליום 

 6002  ביוני 30ליום  (לא מוגבלים לשימוש)בתאגידים בנקאיים  מזומנים ופיקדונותמזומנים ושווי 
 . 6002בדצמבר  30אלפי דולר ליום  02,670-אלפי דולר לעומת סך של כ 02,290 -הסתכמו לסך של כ

 
 -לעומת סך של כ, אלפי דולר 2,600 -הסתכמו לסך של כ 6002 ביוני 30ליום ניירות ערך סחירים 

 .ההוגן בשווי מעליה נובע הגידול. 6002בדצמבר  30אלפי דולר ליום  2,603

 609-לעומת סך של כ, אלפי דולר 396 -הסתכמו לסך של כ 6002 ביוני 30ליום חייבים ויתרות חובה 
 -בחייבים בגין עסקאות משותפות בסך של כ מעליה נובע הגידול. 6002 בדצמבר 30אלפי דולר ליום 

 .אלפי דולר 62 -כ בחייבים אחרים בסך של ומעליהאלפי דולר  002

אלפי דולר  0,960-הסתכמו לסך של כ 6002 ביוני 30ליום  לזמן ארוך מוגבלים לשימוש פיקדונות
ומורכבים מפיקדונות שהוגבלו בגין מתן ערבויות בהתאם להנחיות הממונה עבור חלקה של 

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

 203-לעומת סך של כ, אלפי דולר 337 -הסתכמו לסך של כ 6002 ביוני 30 ליום זכות ויתרות זכאים
 אלפי דולר 060-בסך של כ בהוצאות לשלםמירידה  נובע הקיטון. 6002בדצמבר  30אלפי דולר ליום 

-אלפי דולר וזכאים אחרים בסך של כ 037-בגין עסקאות משותפות בסך של כ ומנגד עליה בזכאים
 .אלפי דולר 00

  .להלן 0ראה סעיף  הון השותפותלגבי 
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 :6002 ביוני 30ליום  להלן הרכב הנכסים הנזילים של השותפות

 %  דולר אלפי 
 27.70  00,276 ושווי מזומנים  מזומנים
 2.02  0,092 בתאגידים בנקאיים פקדונות
 60.72  2,600 פ"רווהפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  נכסים

 000  60,660 כ "סה

 
 : 6002 ביוני 30ליום  להלן הרכב ההשקעה בניירות ערך סחירים

 %  דולר אלפי 

 AA 2,600  000+ צמוד לדולר בדירוג  קונצרניח "אג

 000  2,600 כ "סה

 
 תוצאות הפעילות ניתוח .3

 
 (:דולרבאלפי ) השותפות של הפעילות תוצאות להלן

  

 שהסתיימו חודשים 2-ל

  ביוני 30 ביום

 שהסתיימו חודשים 3-ל

 ביוני 30 ביום

  6002  6002  6002  6002 
   

 
     

 609  660  620  367  נפט וגז יהוצאות חיפוש

 600  630  066  096  הוצאות הנהלה וכלליות
         

 069  026  276  609  תפעוליהפסד 

         

 (30)  (23)  (66)  (76)  נטו, מימון הכנסות
         

 372  002  220  902  הפסד לתקופה

 
 

 03-בסך של כ הוצאותכוללות  6002 ביוני 30שהסתיימו ביום חודשים  2-להוצאות חיפושי נפט וגז 
אלפי דולר  026-כ ,"עוז"אלפי דולר בגין רישיון  062-כ, יק'פלאג משותפת עסקהאלפי דולר בגין 

 ".חתרורים"אלפי דולר בגין רישיון  7-וכ "רועי"ן בגין רישיו
 

כוללות בעיקר עלויות דמי  6002 ביוני 30שהסתיימו ביום חודשים  2-להוצאות הנהלה וכלליות 
 62-הכללי בסך של כעלויות דמי מפעיל לשותף , אלפי דולר 666-ניהול לשותף הכללי בסך של כ

אלפי דולר ושכר דירקטורים  70-הוצאות משפטיות ושירותים מקצועיים בסך של כ, אלפי דולר
 . אלפי דולר 27 -בסך של כ

 
כוללות , אלפי דולר 76בסך של  6002 ביוני 30שהסתיימו ביום חודשים  2-לנטו , מימון הכנסות

רווח מניירות , אלפי דולר  70 -הכנסות ריבית מהשקעה בפיקדונות וריבית ניירות ערך בסך של כ
 6-והפרשי שער בסך של כ אלפי דולר 3 -בניכוי עמלות בנק בסך של כ, אלפי דולר 9-ערך בסך של כ

 .אלפי דולר
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 הון השותפות .0
 
 של לתקופהבהון  תנועהה. אלפי דולר 66,909-לסך של כהסתכם , 6002 ביוני 30הון השותפות ליום 

וחלוקה  אלפי דולר 902 -כוללת הפסד כולל בסך של כ, תאריך באותו שהסתיימו חודשים שישה
 . אלפי דולר 20-לנאמן בסך של כ

 .אגורות 009 ההי, 6002 ביוני 30של יחידת השתתפות ליום  המתואםשער הבורסה 

 המימון של השותפותתזרימי המזומנים ומקורות  .2
 

ומימושי כתבי  6000השותפות מממנת את פעילותה באמצעות כספי תמורת ההנפקה מיולי 
 .שהנפיקה אופציות

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

 תרומות התאגיד .2
 

 .ח"השותפות לא קבעה מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופת הדו

 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
 

 חשופה השותפותתיאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם  .ב
 

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

ניהול סיכוני השוק של השותפות המוגבלת יוחזקו רוב נכסיה הנזילים של השותפות בפיקדונות 
השקעות אלו תושפענה משינוי בשיעורי הריבית במשק ומשיעורי . ב"די דולר ארהצמו

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

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

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

גיוון תיק . מכשירים הונייםאחזקותיה במטרה לנהל את סיכון המחיר הנובע מהשקעות ב
 .ידי השותפות-האחזקות מתבצע 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
מבעוד , תוך בחינת תכניות העבודה בנכסי הנפט של השותפות, הנהלת השותפות נערכת -כספים

 .מועד לביצוע גיוסים ככל שנדרש לשותפות
 

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

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

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

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

ח "מ אג"ח ממשלתי ומק"אג, ין זה יחשבו פיקדונות בבנקיםילענ" השקעות סולידיות"

 השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירות. ומעלה Aקונצרניות המדורגות בדירוג 

שליטת בעלי השליטה בשותף הכללי או שבעלי השליטה בשותף הכללי הם ערך של תאגידים ב
 .בעלי ענין בהם

השותפות אינה מתכוונת לפעול בנגזרים פיננסים בקשר עם הגנה על הכספים  דוחבתאריך ה
ככל שיוחלט על הגנה כזו על פי החלטת , למעט לצורך הגנה על חשיפה מטבעית, שיושקעו כאמור
מטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה ביותר לפי שיקול דעתו והכל ב, השותף הכללי

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

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

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

  .הקרובה
 

לפי שיקול דעתו , ישקיע את כספי השותפות בהתאם לעקרונות ההשקעה הבאיםהשותף הכללי 
 :הבלעדי

 .כהגדרתן לעיל, סולידיותבהשקעות כספי השותפות יושקעו  .א

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

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  שותפותה, נכון למועד כתיבת נוהל זה .ד
ככל שיוחלט על , למעט לצורך הגנה על חשיפה מטבעית, הגנה על הכספים שיושקעו כאמור

של הכספים הריאלי במטרה לשמור על ערכם  הכלו, הגנה כזו על פי החלטת השותף הכללי
 .קעות שלובדרך הטובה ביותר לפי שיקול דעתו ולפי ייעוץ שיקבל ממנהלי ההש

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

ח ממשלת "פיקדון בבנק ואג)מהון השותפות  00%ע ספציפי בשיעור העולה על "לא יוחזק ני .ו
 (.ישראל מוחרג מהמגבלה

בהתחשב במצב בשווקים , דירקטוריון השותף הכללי קובע את מדיניות ההשקעה כאמור לעיל
החודשים הבאים ובכפוף למדיניות ההשקעה  06תקופה של וצרכי הנזילות של השותפות ל

לפי  תיק השקעותיה את הרכב תציג השותפות רבעוני ח"בכל דו. המעודכנת כאמור לעיל
 . ליום האחרון של הרבעון המדווח אפיקים
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 6002 ביוני 30ליום ( באלפי דולר)דוח בסיס הצמדה  .ד
 

  

בדולר או 

בהצמדה 

  לדולר

בשקלים 

 כ"סה  לא פיננסי  צמודים לא

         נכסים שוטפים

 00,276 -   06  00,260  מזומנים ושווה מזומנים

 0,092  -  -  0,092  פיקדונות בתאגידים בנקאיים

 2,600  -  -  2,600  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 396  -  002  693  חייבים ויתרות חובה

 60,626  -  063  60,037  כ רכוש שוטף"סה

         

 
 

         נכסים לא שוטפים

בתאגידים בנקאיים מוגבלים  פקדונות
 0,960  -  -  0,960  לשימוש

 00  00  -  -  אחר ורכוש קבוע רכוש

 0,970  00  -  0,960  כ רכוש לא שוטף"סה

         

 63,022  00  063  66,763  כ נכסים"סה

         

         התחייבויות שוטפות

 337  -  030  602  זכאים ויתרות זכות

 337  -  030  602  כ התחייבויות"סה

         

 66,909  00  (00)  66,906  נטו, כ היתרה המאזנית"סה

 
 (באלפי דולרים)דולר /ח שקל"מבחני רגישות לשינויים בשע .ה

 
( הפסד)רווח 

 שווי הוגן מהשינוי
( הפסד)רווח 

     מהשינוי

בשער החליפין ( ירידה)עליה  %00  %5  (%5)  (%00)  

(6)   (0)  מזומנים ושווי מזומנים 6  0 06 

(00)   (2)  חייבים ויתרות חובה 00  2 002 

03  9 (030)  (9)   (03)  זכות ויתרות זכאים 
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 (באלפי דולרים)מבחני רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות הערך  .ו
 

( הפסד)רווח 
 שווי הוגן מהשינוי

( הפסד)רווח 
     מהשינוי

בשער הבורסה( ירידה)עליה  %00  %5  (%5)  (%00)  

(260)   (620)  2,600 620  260 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן  דרך 

 רווח והפסד

 

 פוזיציות בנגזרים .ז
 

 .בנגזרים פתוחות פוזיציות לשותפות אין
 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .6
 

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

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

 . נות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שוניםבפועל יכול שתהיינה שו

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 

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

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

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

 הליך אישור הדוחות הכספיים .7
 

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

ב 3הקבועה בתקנה , ןהחליט הדירקטוריון לאמץ את ההקלה לתאגיד קט, 6002במאי  63ביום 
: להלן) 6000 -ע"התש, (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)לתקנות החברות 

כך שדוחותיה הכספיים של השותפות , ועדה לבחינת הדוחות הכספייםהבדבר ביטול , "(התקנות"
 .לדיון ואישור הדירקטוריון בלבד הובאו מתקופת הדוחהחל 

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

הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית והנותר הינו  ,דירקטוריון הבלתי תלוייםחברי ה 0מתוך  3
( 2()א)3בהתאם לתקנה ארבעתם נתנו הצהרה . בעל כשירות לקרוא ולהבין את הדוחות הכספיים

 .לתקנות
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ח המבקר של "רולישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמנים 
 . פנים של השותפותמבקר הו השותפות

מועברת , במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי
 מבקר הפנים, הדירקטוריון טוריון לעיונם של חבריטיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירק

 . והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות

הבקרות , בנושאי ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספייםהדירקטוריון קיים דיון 
החשבונאית  המדיניות, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות, הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי

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

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

 6002 אוגוסטב 00נערכה ביום הכספיים אשר דוחות דירקטוריון בה נידונו ואושרו הישיבת ה
מר  :להלן דירקטוריוןחברי ה השתתפובישיבה . גן-רמת 6הכללי ברחוב בן גוריון במשרדי השותף 

דירקטור בלתי ) מרדרמנחם מר , (צ"דח)מורן צור ' גב, (צ"דח) מימרןר יעקב "ד, (צ"דח) יהודה סבן
 של המבקר ח"רו, הכספיםל "נציג מטעם סמנכ היתר בין השתתפו ,כן כמו. רוני הלמן ר"דו( תלוי

 החברה הנהלתי "ע ול שהוצג החומר על התבססודירקטוריון ה דיוני .ומפקח השותפות השותפות
 לרבות הדיון במהלך שנידונות ושאלות י רואה החשבון המבקר של השותפות"וסקירת הדוחות ע

התקיימה הצבעה לאישור  הדיון לאחר. ואלשאלות ל המבקר החשבון רואה של התייחסותו
 .הכספיים הדוחות את לאשר החליטו ,צים"הדחביניהם , דירקטוריוןהדוחות הכספיים וכל חברי ה

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .00
 

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )בהתאם לתקנות החברות 
השותף הכללי קבע כי בהתחשב בהיקף עסקי , 6002-ו"תשס, (ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

לפחות שני שיהיה בדירקטוריון השותף הכללי  יש צורך בכך, ספיותהשותפות ופעולותיה הכ
הדירקטורים של השותף . ורותמומחיות חשבונאית ופיננסית על פי התקנות האמ יבעל יםדירקטור

אית נחשבים כבעלי מומחיות חשבונ מנחם מרדר ומר אורי אלדובימר  ,רוני הלמן ר"ד: הכללי
מורן צור  'הגב, יובהר כי שניים מתוך הדירקטורים החיצוניים. ופיננסית לצורך המספר המזערי

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  בתנאי הכשירות של דירקטור גם הם עומדים ,יהודה סבןמר ו
 .כאמור

 דירקטורים בלתי תלויים .00
 

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

  ח"במהלך תקופת הדו אירועים נוספים .06
 

באפריל  9ביום  ,בקשה לרישיון יועד החדשהדחיית בדבר  לעיל( 3)' א 0בסעיף בהמשך לאמור  .א
 בבקשה שני דיון לקיום בקשה, המקורית בבקשה השותפים עם יחד הגישה השותפות, 6002

 ,זהדוח נכון למועד . 0726-ב"תשי, הנפט לחוק( 6()ב) 02 סעיף פי-על, לאישור רישיון יועד החדש

 .5 שני דיון לקיום בקשה דן טרם הממונה

 

 :להלן) מותנים משאבים הערכת דוח "חתרורים" ברישיון השותפים קיבלו, 6002במאי  0ביום  .ב

, מומחה רזרבות מעריך, Dunmore Consulting ידי על הוכן אשר ("הדוח" או" המשאבים דוח"

                                                           
הודיע הממונה כי עד לסיום הבדיקה שעורך משרד האנרגיה בעניינים , ח"לאחר תקופת הדו, 6002ביולי  06ביום  5

והבקשה דיון שני קיום הבקשה ל, "(הבחינה: "להלן) אחת השותפות לבקשהלטענתו ללגורם הקשור הקשורים 
השותפות  .לא תידונה( 2) -(0)' א 0כאמור בסעיף , "ישי"ת במסגרת התיקון להסכם הפשרה ברישיון להעברת הזכויו

  .בודקת עם יועציה המשפטיים את האפשרויות העומדות בפניה לעניין זה
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 המערכת כללי פי-על, השותפות ובכללם ברישיון השותפים עבור הוכן הדוח .ובלתי תלוי מוסמך

לפרטים אודות ממצאי הדוח ראה פירוט בדוח מיידי . SPE- PRMS פטרוליום משאבי לניהול
 דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע המידע ,6002-00-022072'  מס אסמכתא, 0.2.6002מיום 

 .ההפניה
 

פ .ח" גמל קופות - מ"בע פיננסים ושירותים בביטוח השקעות הראל", 6002במאי  0ביום  .ג
 דוחות)לתקנות ניירות ערך ( ז) 33חדל להיות בעל עניין בשותפות לפי תקנה , 260033762
 .באמצעות מכירת יחידות ההשתתפות שברשותו, 0790-ל"תש, (ומיידיים תקופתיים

 

לעדכון מועד חתימת החוזה עם " רועי"הוגשה בקשה לממונה בעניין רישיון   6002 במאי 30ביום  .ד
כך שיהיה לאחר קבלת האישורים למסמך הסביבתי וכי בהתאם יעודכנו יתר , קבלן הקידוח

. המועדים הקבועים בתכנית העבודה ואשר נגזרים מהמועד בו ייחתם החוזה עם קבלן הקידוח
 (. 3) 00סעיף , הלןראה ל, לעניין תגובת הממונה לבקשה

 
 .א נפט וגז"מאגר ות -א"ת, מאגר-יתר -א"השותפות יצאה ממדדים ת 6002ביוני  7ביום  .ה

 
הגישה השותפות ביחד עם השותף , 6002ביוני  07ביום , לעיל( 3)' ג 0בסעיף לאמור בהמשך  .ו

השותפים מועצת הנפט ויתר , כנגד הממונה, (צ"בג) לצדק הגבוה המשפט לביתעתירה הכללי 

כאשר הסעד המבוקש הינו צו על תנאי , 6בספר הנפט "עוז" אשר רשומים כבעלי זכויות ברישיון
מדוע לא ייקבע כי החלטת . א: אם יש בידם, המורה לממונה ומועצת הנפט לבוא וליתן טעם

ולדחות את בקשת  66.6.6002לקבל את המלצת מועצת הנפט מיום , 66.6.6002הממונה מיום 
לטובת השותף הכללי , 00%על בגובה -תמלוג, בהתאם להסכם השותפות, ללי לרשוםהשותף הכ

ומדוע לא יחויב , בטלה מחמת חוסר סמכות וחוסר סבירות, על זכויותיה של השותפות ברישיון
מדוע לא ייקבע כי החלטת הממונה לא לדון כלל בבקשה . העל ב -הממונה לרשום את תמלוג

ומדוע לא יאשר הממונה את העברת , וסר סמכות וחוסר סבירותבטלה מחמת ח, להעברת זכויות
העל יש להאריך את  -מדוע לא ייקבע כי אחרי הסדרת ההעברה ורישום תמלוג. ג. הזכויות כאמור

שיעמוד , כדי לאפשר הכנסת מפעיל חדש לרישיון, תוקף הרישיון לתקופה שלא תפחת משנתיים
לפרטים . בהתאם לרישיון, הקידוח וכל הקשור בכךעמו ניתן יהיה לבצע את , בדרישות הממונה
 המידע. 6002-00-026320' אסמכתא מס 07.2.6002צ ראה דוח מיידי מיום "בדבר העתירה לבג

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

 

 ליום עד" עוז" בדבר הארכת תוקפו של רישיון 02.3.6002בהמשך לדיווח המיידי מיום  .ז
, 6002ביוני  69ביום , (6002-00-002067' אסמכתא מס) העבודה תכנית לשינוי בכפוף, 07.06.6002

, הודיעה השותפות כי הממונה אישר את שינוי מועד הגשת אבן הדרך הקרובה בתכנית העבודה
לאחר תקופת , 6002ביולי  07וביום  02.9.6002ח ביניים של המסמך הסביבתי עד ליום "הגשת דו

 .30.9.6002עד ליום , אישר הממונה שינוי נוסף באבן הדרך הקרובה, ח"הדו
 

 בהתאם, השותף הכללי ודירקטוריון הכללי השותף של התגמול ועדת אישרו 6002ביוני  69ביום  .ח
 השותפות של התקשרות, 6000-ס"תש, (עניין בעל עם בעסקאות הקלות) החברות לתקנות
 שנה של לתקופה, הכללי ובשותף בשותפות משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת

ראה , לפרטים אודות עיקרי הפוליסה"(. הפוליסה)" 30.2.6009ועד ליום  0.9.6002 מיום החל
 מובא בדוח המופיע המידע, 6002-00-029600' אסמכתא מס, 69.2.6002פירוט בדוח מיידי מיום 

 .ההפניה דרך על כאן

 

 תביעות תלויות ועומדות  .03
 

                                                           
 במסגרת כי יובהר, זאת עם. הנפט בספר רשומים בעלים היותם מתוקף כמשיבים צורפו" עוז" ברישיון השותפים יתר 6

 .כנגדם סעד כל מבוקש לא וכן כלפיהם טענות עולות לא העתירה
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 הכספיים לדוחות( 0)' ב3 באור ראה השותפות כנגדאו /ו של ועומדות תלויות תביעות בדבר לפירוט
 .6002 השני לרבעון

 
 

  אירועים לאחר תאריך המאזן .00

 
 החזקת בשל זכאי למחזיק המס חישוב לצורך פרסמה השותפות תעודה, 6002ביולי  03ביום  .0

,  03.9.6002ראה דוח מיידי מיום , לפרטים בדבר התעודות. 6003-ו 6006 המס לשנות יחידה
 .ההפניה דרך על כאן בדוח מובא המופיע המידע, 6002-00-060960' אסמכתא מס

 

 פי על ערך ניירות להצעת התקופה את להאריך החליטה ערך ניירות רשות, 6002ביולי  09ביום  .6
 . 69.6.6009ך לתארי עד השותפות של המדף תשקיף
 

 עדכון בדבר הממונה מאתהודעה  התקבלה, ח"לאחר תקופת הדו, 6002, באוגוסט 0ביום  .3
 :כדלקמן" רועי"ברישיון  העבודה תכנית
 
: להלן) והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד הנחיות פי-על סביבתי מסמך הגשת

 .02.7.6002 ליום עד -"( המשרד"
 

 .02.00.6002 ליום עד – הרישיון בשטח קידוח לביצוע קידוח קבלן עם חתום חוזה הגשת
 

 הדיווחים כלל העברת ותוך מאושרת קידוח תכנית פי על הרישיון בשטח קידוח תחילת
 .02.06.6002 ליום עד - המשרד בהנחיות כמוגדר וההנדסיים הגיאולוגים

 

 דגימות זה בכלל הממצאים כל והעברת( End of Well Report) הקידוח של מסכם דוח הגשת
 בקידוח שבוצעו אחרות ובדיקות( בוצעו אם) טסטים ותוצאות גלעינים חשמליים לוגים, מטחן

 .הקידוח מסיום חודשים שלושה - המשרד בהנחיות כמוגדר
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 מ"בע וגז נפט חיפושי – ישראלית הזדמנות – הכללי השותף בשם

 

       

 הדירקטוריוןר "יו, רוני הלמן

      בשותף הכללי

 

_______________________ 

 מנהל כללי , אייל שוקר

 בשותף הכללי

 00.6.6002:  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 :צהרות מנהליםה
 : (0()ד)ג 36הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ( א)

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל עסקים ראשי

 
 :מצהיר כי, אייל שוקר , אני

: להלן)שותפות מוגבלת , מקורות אנרגיה –של הזדמנות ישראלית  רבעוניהבחנתי את הדוח  .1
 "(. הדוחות: "להלן) 6002של שנת  שנילרבעון ה, "(השותפות"

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

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

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

 .יחסים הדוחותלתאריכים ולתקופות שאליהם מתי

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

 .עליהם ובבקרה ובגילוי בדיווח הכספי משמעותי תפקיד להם אחרים שיש

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

 

_______________      ____________________ 

 ל "מנכ –אייל שוקר                                    6002באוגוסט   00

 של השותף הכללי בשותפות 
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 : (0()ד)ג 36 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה( ב)
 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 : כי מצהיר,  גיל סולטן, אני

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

 (."הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות" –להלן ) 6002של שנת 

 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים הדוחות הכספיים , דעתיילפי  .2
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ 

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

 יםלתקופת הביני אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ביניים הדוחות הכספיים, עתיידילפי  .3
תוצאות הפעולות ותזרימי , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, משקפים באופן נאות

 .המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

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

 .עליהם ובבקרה ובגילוי בדיווח הכספי משמעותי תפקיד להם אחרים שיש

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

 

_______________      ____________________ 

 מנהל כספים – גיל סולטן                  6002 אוגוסט ב 00

 בשותף הכללי בשותפות  
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