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 -ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 

ות הנכללות בתקנות, כולן או חלקן, לרבות ההקלאין בכוונת השותפות ליישם את  דוחנכון למועד ה)"תקנות"(.  1970
 .בדבר הגשת דוח חצי שנתי במקום דוח רבעוני( לתקנות 5ד)ב()5ההקלה המפורטת בתקנה 
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 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 

 

  2017 יוניב 30סתיימה ביום נלתקופה ש
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 מוגבלת שותפות, אנרגיה מקורות – ישראלית הזדמנות

 השותפות ענייני מצב על הכללי השותף של הדירקטוריון דוח

 2017 יוניב 30 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

 שישה ולתקופה של"( הכספי המצב על הדוח תאריך: "להלן) 2017 ביוני 30 ליום"( השותפות: "להלן)
 דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם"( הדוח תקופת: "להלן) 2017 יוניב 30 ביום שהסתיימה חודשים

 . 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים

 (.IFRS) בינלאומיים חשבונאות תקני פי על ערוכים 2017 יוניב 30 ליום הכספיים הדוחות

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

 נתונים עיקריים על עסקי השותפות .1
 

 :הדוח תקופת במהלך השותפות פעילות עיקר להלן

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

 
  

                                                           
 ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט. בכפוף למילוי התנאים שבחוק  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 
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, נערכה 2013/ "יועד". בחודשים ינואר, אפריל וספטמבר  374 -/ "יהב" ו 373/ "ללה",  372יה", טדיא/ " 371פקע תוקף רישיונות  1.9.2013ביום  )*( 

בשם השותפים ברישיונות אלו בבקשה לשנות   "(הממונהעל ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: " פנייה לממונה
( באופן שלאחר שינוי הגבולות המוצע, יוחזרו הבקשה לשינוי גבולות"לחוק הנפט )להלן: " 49נות הנ"ל בהתאם לסעיף את גבולות הרישיו
/ "יועד" )בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו  374רישיון  -/ "יהב" ואילו רישיון אחד  373 -/ "ללה" ו 372יה", טדיא/ " 371למדינה רישיונות 

 הודיע לשותפים ברישיונות כי מועצת הנפט, בישיבתה מיוםהממונה  ארך ותאושר בו תכנית עבודה מעודכנת.יו -במסגרת הבקשה כאמור( 
/ "יועד" בגבולות אשר התבקשו על ידי השותפים  374, המליצה לאשר את שינוי גבולות, כך שבידי השותפים ברישיונות יוותר רישיון 22.10.2013

הממונה פנה אל השותפים ברישיונות וביקש כי תוגש בקשה לרישיון חדש בשטח  4.11.2015ביום ונות(. ברישיונות )תוך ויתור של שלושה רישי
בהתאם "(. הבקשה לרישיון יועד החדש") בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה המקורית" יועד"בו היה אמור להיות רישיון 

 מיום פשרה להסכם בתוספת שהוסכמו כפי ההחזקה שיעורי לחלוקת בהתאם, דשלהנחיית הממונה כאמור, הוגשה הבקשה לרישיון יועד הח
 1.3.2016 ביום( אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה(. 2016-01-003745)אסמכתא  6.1.2016)לפרטים ראו דוח מיידי מיום  5.1.2016

 ישלח זה בענין רשמי מכתב וכי המבוקש החדש יועד רישיון את להעניק שלא המליצה 22.2.2016 מיום בישיבתה, הנפט מועצת כי הממונה הודיע
המלצת מועצת הנפט שלא להעניק את  ובחינת הנושא שקילת לאחר כי לשותפות הממונה הודיע 7.3.2016 ביום .המועצה פרוטוקול אישור לאחר

 השותפים עם יחד השותפות , הגישה6.4.2016 ביום .החדש יועד רישיון את להעניק ולא הנפט מועצת המלצת את לקבל החליט, רישיון יועד החדש
 כי הממונה הודיע 18.7.2016 ביום. 1952-ב"תשי, הנפט לחוק( 2()ב) 16 סעיף פי-על המקורית בבקשה שני דיון לקיום בקשה, המקורית בבקשה

 לרישיון לבקשה השותפות לאחת הקשור לגורם הקשורים בעניינים, והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד שעורך הבדיקה לסיום עד
דוח  למועד נכון. זה לעניין בפניה העומדות האפשרויות את המשפטיים יועציה עם בודקת השותפות. תידונה לא האמורה הבקשה, החדש יועד
 מתוך) 5% של בשיעור הזכויות העברת, כי יצויןבנוסף,  .שני דיון לקיום האמורה בבקשה דן טרם הממונה, הכללי השותף ידיעת למיטב, זה

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

 כל או /ו( 100% מתוך) החדש ברישיון יועד שיהיו ככל, מזכויותיה 3% לשותפות תעביר בהסכם נוסף עם נאמאקס, לפיו בין היתר, נאמאקס
/  374 -/ "יהב" ו 373/ "ללה",  372יה", טדיא/ " 371שבבסיס הבקשה לרישיון יועד החדש )קרי,  רישיונות של בטריטוריה שיוענק אחר רישיון
 לפירוט ."(המועברות הזכויות)" תוקפם שפג הבקשה לרישיונות בקשר אחרת זכות כל או /ו ("רישיונות הבקשהלהלן: ") תוקפם שפג "יועד"
 האמור בדוח המופיע המידע. (2016-01-129325 אסמכתא), 2016 בנובמבר 20 מיום מיידי דוח ראו, נאמאקס עם ההסכם עיקרי בדבר מורחב
    .ההפניה דרך על כאן מובא

חלץ  לפידות עם פשרה ובהסכם"( פלסידה)" Placida Investments Limited-ו פרנדום עם בהסכם השותפות התקשרה 2015 במאי 27 ביום )**( 
 כל את ופלסידה מפרנדום תרכוש שהשותפות היתר, בין נקבע ל"הנ ההסכמים במסגרת"(. הפשרה הסכמי)" הצדדים בין המחלוקת לסיום
 ההשתתפות מזכויות( 100% מתוך) 41.5%-ב השותפות תחזיק כאמור הרכישה השלמת שלאחר כך ברישיון מחזיקות שהן ההשתתפות זכויות
המחזיקה בזכויות , CDC –מפעילת הרשיון  .ופלסידה פרנדום עם ההסכם חתימת ממועד בתוקף תהיה הנרכשות הזכויות העברת. ברישיון

  41.5% 19.12.2018 400,000 ימי רישיון עוז  394
 )**( 

 

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

Coleridge Gas & Oil Exploration Israel L.P. - 

12% 

("Coleridge" :להלן) 

Caspian Drilling Company Limited – 5%  

("CDC" :להלן) 

Caspian 

Drilling 

Company 

Limited 

–"( "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
28.75% 

 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

 פרויקט  
 מחוז

 ,בורק
 אגן

וויליסטון 
צפון 

דקוטה, 
ארה"ב 

)"פרויקט 
צפון 

 דקוטה"(

 של חכירה
 זכויות

 Mineral")נפט

Rights") 

)****( 

 אקר 6,400 -כ יבשתי
 25,900 -כ)

 מורכב (,דונם
 10 -מ

 בני מקטעים
 אקר 640 -כ

 אחד כל
 ("המקטעים")

 להמשיך התנאי
 בנכס ולהחזיק

 בפרויקט הנפט
הפקת נפט  הינו

מהבארות 
-המצויות בו

HELD BY 

PRODUCTION 

(HBP) - במידה 
 שנקדחה ובאר
 החכור בשטח
נפט באופן  מפיקה
 החוכר רציף,
 להחזיק יכול

סיום  עד בשטח

  .ההפקה

 62.98%-כ
 בממוצע

)*****( 

 שיעור החזקות ממוצע )*****(:
 
C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company 
Limited-approximately 2.82%  " :הזדמנות )להלן

"(קפריסין  (***) 
Radian Partnership, LP – approximately 4.7% 
Thurston Energy Investment 2, LLC- 

approximately-23.5% 
 6%-צטבר כבמ מחזיקים נוספים מחזיקים מספר

Thurston 

Energy 

Investment 2, 

LLC ("TEI") 
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הממונה עדכן כי ללא הסכמת כל השותפים ברישיון בהתאם,  ה.כי היא מתנגדת להעברת הזכויות האמורהודיעה לממונה , השתתפות ברישיון
ה לבג"צ, בין היתר כנגד . בנסיבות אלו, השותפות הגישה עתירלהעברת הזכויות כאמור, הוא לא יוכל לקדמה ולהביאה לדיון במועצת הנפט

 הנפט חוק הוראות לפי האנרגיה משרד מול הליכים מיצוי אי מחמת, 2016 בדצמבר 13 מיום דינו בפסק, צ"בג ידי על החלטה זו אשר נדחתה
 ערעור, הכללי השותף עם יחד, השותפות הגישה, 2017 בינואר 4 ביום. ח"ש 20,000 בסך הנפט ומועצת הממונה לטובת הוצאות נפסקו ובהתאם

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

 הנרכשות הזכויות שהעברת אף על זאת) 10%- ברישיון השותפות של הקודמות החזקותיה רק הנפט בספר מופיעות, הדוח למועד נכון לכך אי
 אסמכתא, 2015 במאי 28 מיום מיידי דוח ראו, האמורים הפשרה הסכמי עיקרי בדבר לפרטים(. כאמור הפשרה ההסכמי חתימת ממועד בתוקף

 בדבר לפרטים. 2016-01-028783 'מס אסמכתא, 2016 בפברואר 16 מיום מיידי דוח ראו הממונה תשובת בדבר לפרטים. 2015-01-031317' מס
 2016-01-139579' מס ואסמכתא 2016 בדצמבר 14 מיום 2016-01-052350' מס אסמכתא 2016 ביוני 16 מיום מיידים דוחות ראו, צ"לבג העתירה

 .ההפניה דרך על כאן מובא האמורים בדוחות המופיע המידע. 2017-01-002313' מס אסמכתא 2017 בינואר 5 מיום
 בשותפות. הכללי השותף בשליטת חברה הינה קפריסין דמנותזה   *( *)*
 שאינן, נפט וזכויות קרקע לזכויות נחלקות הקרקע בשטחי הזכויות אלא נפט זכויות מעניקה אינה שהמדינה הינה ב"בארה הנוהגת השיטה   ****()

 המיועד באיזור הנפט זכויות בעלי עם חכירה בהסכמי היזמים מתקשרים וגז נפט חיפושי לצורך .גופים/  אנשים אותם ידי על בהכרח מוחזקות
 .החיפוש משטח שמופק מנפט תמלוגים לתשלוםאו /ו שנתיים חכירה דמי לתשלום בתמורה לחיפושים

 .בממוצע האחזקות מוצגות ולכן למקטע ממקטע שונים הפרויקט מורכב מהם השונים המקטעים 10 -ב האחזקה שיעורי *****()
 

 האמורים הנפט נכסי בגין במצטבר השותפות השקיעה אותם העלויות סך, 2017 ביוני 30 ליום עד

 15,768 -(להלן כהגדרתם) יק'פלאג רישיונות, 3דולר אלפי 392,5 –" רועי" /399 רישיון: כדלקמן הינן
, פרויקט "צפון דולר אלפי 74 -" חתרורים" רישיון ,דולר אלפי 5,477 –" עוז" רישיון, דולר אלפי

 .אלפי דולר 2,163 -דקוטה"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 30לא לאמץ את ההקלה שניתנה במסגרת התיקון מיום החליט 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

 
 מצב כספי .4

 דצמבר 31 ליום  יוני 30 ליום   
   2017  2016 

 דולר אלפי   

      השותפות נכסי

 2,395  194   מזומנים ושווי מזומנים

 11,378  13,613   בנקאיים בתאגידים פקדונות

 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
 הפסד

  2,101  5,206 

 194  425   חובה ויתרות חייבים

 3,131  3,148   לשימוש מוגבלים בנקאיים בתאגידים פקדונות

 -  2,163   השקעה בנכסי נפט וגז

 10  10   נטו, אחר ורכוש קבוע רכוש

   21,654  22,314 

 

 התחייבויות

     
 204  285   זכות ויתרות זכאים

 22,110  21,369   השותפות הון

   21,654  22,314 

 

 22,314-אלפי דולר לעומת סך של כ 21,654-הסתכמו לסך של כ 2017 יוניב 30נכסי השותפות ליום 
 .2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום 

 2017 יוניב 30ליום  בתאגידים בנקאיים )לא מוגבלים לשימוש( מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות
. 2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום  13,773-אלפי דולר לעומת סך של כ 13,807 -הסתכמו לסך של כ

 .ומנגד השקעה בפרויקט צפון דקוטה הגידול נובע בעיקר ממימוש ניירות ערך סחירים

 -אלפי דולר, לעומת סך של כ 2,101 -סתכמו לסך של כה 2017 יוניב 30ליום ניירות ערך סחירים 
 בעיקר ממימוש. נובעקיטון ה. 2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום  5,206

 194-אלפי דולר, לעומת סך של כ 425 -הסתכמו לסך של כ 2017 יוניב 30ליום חייבים ויתרות חובה 
  הגידול נובע בעיקר מחייבים בגין פרויקט צפון דקוטה. .2016 בדצמבר 31אלפי דולר ליום 

אלפי דולר  3,148-הסתכמו לסך של כ 2017 יוניב 30ליום  לזמן ארוך מוגבלים לשימוש פיקדונות
ומורכבים מפיקדונות שהוגבלו בגין מתן ערבויות בהתאם להנחיות הממונה עבור חלקה של 

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

ההשקעה הינה בפרויקט . דולר 2,163-הסתכמה לסך של כ 2017ביוני  30השקעה בנכסי נפט וגז ליום 
 צפון דקוטה.
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 204-אלפי דולר, לעומת סך של כ 285 -הסתכמו לסך של כ 2017 יוניב 30 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 יוניב 03ליום  להלן הרכב הנכסים הנזילים של השותפות

 %  דולר אלפי 
 1.22  194 ושווי מזומנים  מזומנים
 85.57  13,613 בתאגידים בנקאיים פקדונות
 13.21  2,101 "פרווהפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  נכסים

 100  15,908 "כ סה

 
 :2017 יוניב 30ליום  להלן הרכב ההשקעה בניירות ערך סחירים

 %  דולר אלפי 

 AA 2,101  100צמוד לדולר בדירוג +  קונצרני"ח אג

 100  2,101 "כ סה

 
 תוצאות הפעילות ניתוח .5

 (:דולר)באלפי  השותפות של הפעילות תוצאות להלן

  

 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 שהסתיימו חודשים 3-ל

 ביוני 30 ביום

  2017  2016  2017  2016 
   

 
     

 224  66  329  138  נפט וגז יהוצאות חיפוש

 234  428  478  721  הנהלה וכלליותהוצאות 
         

 458  494  807  859  תפעוליהפסד 

         

 (53)  (68)  (92)  (118)  נטו, מימון הכנסות
         

 405  426  715  741  הפסד לתקופה

 
בסך של  הוצאות בעיקר כוללות 2017 יוניב 30חודשים שהסתיימו ביום  6-להוצאות חיפושי נפט וגז 

 ."רועי"ן אלפי דולר בגין רישיו 77-כו אלפי דולר בגין רישיון "עוז" 60-כ
 

כוללות בעיקר עלויות דמי ניהול  2017 יוניב 30חודשים שהסתיימו ביום  6-להוצאות הנהלה וכלליות 
אלפי דולר,  12-אלפי דולר, עלויות דמי מפעיל לשותף הכללי בסך של כ 222-לשותף הכללי בסך של כ

, הוצאות שכר ונלוות בסך אלפי דולר 300-ושירותים מקצועיים בסך של כ ייעוץ הוצאות משפטיות
 אלפי דולר.  58 -ושכר דירקטורים בסך של כ אלפי דולר 56 -של כ

 
כוללות הכנסות ריבית מהשקעה  2017 יוניב 30חודשים שהסתיימו ביום  6-למימון, נטו  הכנסות

אלפי דולר  10-והפרשי שער בסך של כאלפי דולר  119 -בפיקדונות וריבית ניירות ערך בסך של כ
 אלפי דולר. 7 -עמלות בנק בסך של כואלפי דולר  4-מניירות ערך בסך של כ בניכוי הפסד
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 הון השותפות .6

 
 של לתקופהבהון  תנועהאלפי דולר. ה 21,369-, הסתכם לסך של כ2017 יוניב 30הון השותפות ליום 

 .אלפי דולר 741 -הפסד כולל בסך של כנובעת מ תאריך באותו שהסתיימו חודשים שישה

 .אגורות 135.9 ה, הי2017 יוניב 30של יחידת השתתפות ליום  המתואםשער הבורסה 

 תזרימי המזומנים ומקורות המימון של השותפות .7
 

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

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

 תרומות התאגיד .8
 

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

 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
 

בדולרים של ארה"ב, והפיחות בשער החליפין של השקל עיקר הוצאותיה של השותפות נקובות 
מול הדולר, משפיע על הוצאות השותפות המוגבלת הנקובות במטבע שקל. כחלק ממדיניות ניהול 
סיכוני השוק של השותפות המוגבלת יוחזקו רוב נכסיה הנזילים של השותפות בפיקדונות צמודי 

י הריבית במשק ומשיעורי האינפלציה. עם דולר ארה"ב. השקעות אלו תושפענה משינוי בשיעור
זאת, לא כל הנכסים הנזילים של השותפות המוגבלת יושקעו בפיקדונות צמודי דולר ארה"ב, 

 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 
הפסד. השותפות אינה חשופה לסיכון בגין מחירי סחורות. השותפות מגוונת את תיק אחזקותיה 
במטרה לנהל את סיכון המחיר הנובע מהשקעות במכשירים הוניים. גיוון תיק האחזקות מתבצע 

 ידי השותפות.-הגבלות שנקבעו עלבהתאם ל
 

 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. 
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שקיע השותף הכללי את כספי מועדו, עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נ
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 

על ערכם הריאלי  , כי אכן ניתן יהיה באמצעות השקעות כאלה לשמורדוחאין 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  ומעלה. השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירות Aהמדורגות בדירוג 
שליטת בעלי השליטה בשותף הכללי או שבעלי השליטה בשותף הכללי הם בעלי ענין תאגידים ב

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

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

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

 השותף הכללי. קבלת ההחלטות בשותפות בנוגע למדיניות ההשקעה כאמור, מתבצעת באמצעות
 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  בדבר מדיניות ההשקעה בפועל. לאחר דיון, מקבל דירקטוריון השותף הכללי החלטה

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

 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
על הכספים שיושקעו כאמור, למעט לצורך הגנה על חשיפה מטבעית, ככל שיוחלט על הגנה 

של הכספים בדרך הריאלי במטרה לשמור על ערכם  הכלו, על פי החלטת השותף הכלליכזו 
 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%לא יוחזק ני"ע ספציפי בשיעור העולה על  .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.   
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 7201 ביוני 30דוח בסיס הצמדה )באלפי דולר( ליום  .ד
 

  

בדולר או 
בהצמדה 

  לדולר
בשקלים 
 סה"כ  לא פיננסי  לא צמודים

         נכסים שוטפים

 194  -  36  158  מזומנים ושווה מזומנים

 13,613  -  -  13,613  פיקדונות בתאגידים בנקאיים

 2,101  -  -  2,101  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 425  -  41  384  חייבים ויתרות חובה

 16,333  -  77  16,256  סה"כ רכוש שוטף

         

         נכסים לא שוטפים

 3,148  -  -  3,148  בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש פקדונות

 2,163  2,163  -  -  וגז השקעה בנכסי נפט

 10  10  -  -  אחר ורכוש קבוע רכוש

 5,321  2,173  -  3,148  סה"כ רכוש לא שוטף

         

 21,654  2,173  77  19,404  סה"כ נכסים

         

         התחייבויות שוטפות

 285  -  181  104  זכאים ויתרות זכות

 285  -  181  104  סה"כ התחייבויות

         

 21,369  2,173  (104)  19,300  סה"כ היתרה המאזנית, נטו

 

 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)

(4)   (2)  ושווי מזומניםמזומנים  4  2 36 

(4)   (2)  חייבים ויתרות חובה 4  2 41 

18  9 (181)  (9)   (18)  זכות ויתרות זכאים 
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 מבחני רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות הערך )באלפי דולרים( .ו
 

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינוי

רווח )הפסד( 
     מהשינוי

בשער הבורסהעליה )ירידה(  %10  %5  (%5)  (%10)  

(210)   (105)  1012,  105  210 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן  דרך 

 רווח והפסד

 

 פוזיציות בנגזרים .ז
 

 .בנגזרים פתוחות פוזיציות לשותפות אין
 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .10
 

הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את ההנהלה לבצע הערכות 
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 
העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין. התוצאות בפועל יכול 

 תהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים. ש

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 

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

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

ת שווי של  בקביעת אומדני תזרימי המזומנים תתבסס השותפות בין היתר על ניסיון העבר והערכו
 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 3לתאגיד קטן, הקבועה בתקנה , החליט הדירקטוריון לאמץ את ההקלה 2016במאי  23ביום 
)להלן:  2010 -לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע

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

 והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. 

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

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

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

במשרדי  2017 אוגוסטב 16נערכה 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 

ד"ר  ,)דירקטור בלתי תלוי( מרדרמנחם מר ד"ר יעקב מימרן )דח"צ(, )דח"צ(, , גב' מורן צור )דח"צ(
 השותפות של המבקר רו"ח, הכספים"ל היתר סמנכ בין השתתפו כן, כמו. ואורי אלדובי רוני הלמן

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

התקיימה הצבעה לאישור הדוחות הכספיים  הדיון לאחר. שאלות אלול המבקר החשבון רואה של
 .הכספיים הדוחות את לאשר החליטו , ביניהם הדח"צים,דירקטוריוןוכל חברי ה

 מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטורים בעלי  .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"רמומחיות חשבונאית ופיננסית על פי התקנות האמורות. הדירקטורים של השותף הכללי

ומר מנחם מרדר נחשבים כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך המספר  אורי אלדובימר  ,הלמן
ור ומר יהודה סבן, עומדים גם המזערי. יובהר כי שניים מתוך הדירקטורים החיצוניים, הגב' מורן צ

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור. הם בתנאי הכשירות של דירקטור

 
 דירקטורים בלתי תלויים .13

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

 
  אירועים נוספים במהלך תקופת הדו"ח .14

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

תוצאות  בדבר לפרטיםסדר יומה של האסיפה בעניין אישור התקשרות בפרויקט צפון דקוטה, 
 בדוח המופיע המידע ,(2017-01-045585 אסמכתא) 2017במאי  4 מיום מיידי דוח ראו האסיפה
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור

 מיום התיקון במסגרת שניתנה ההקלה את לאמץ לא הדירקטוריון החליט 2017 במאי 17 ביום .ב
 העדר בדבר, 1970 -ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך לניירות לתקנות 2017 במרס 30

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

 והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות שר החלטת השותפות אצל התקבלה 2017במאי  23ביום  .ג
לפרטים  .השותפים בבקשת כמבוקשבריון "רועי"  הגבולות שינוי את לאשר, המועד מאותו

-2017-01)אסמכתא מס'  23.5.2017אודות  שינוי הגבולות של רועי, ראה דיווחי מיידי מיום 
 .ההפניה דרך על זה בדוח נכלל ל"הנ המיידי בדוח המופיע המידע. (052638
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 מנובאים מעודכן משאבים הערכת דוח ברישיון "רועי" השותפים , קיבלו2017במאי  26ביום  .ד
(, נכון לאותו המועד, למאגרים המנובאים בפרוספקט "הדוח" או" המשאבים דוח" :)להלן

 ,Netherland ידי על הוכן שבשטח הרישיון לאחר שינוי גבולות הרישיון כאמור. הדוח "רועי"

Sewell & Associates, Inc. ,מוסמך, מומחה עתודות מעריך "( ובלתי תלויNSAIהדוח .)"   
 פטרוליום משאבי לניהול המערכת כללי פי-על, השותפות ובכללם ברישיון השותפים עבור הוכן

SPE- PRMS אסמכתא  28.5.2017. לפרטים אודות ממצאי הדוח ראה פירוט בדוח מיידי מיום(
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע (, המידע2017-01-054069מס' 

 "רועי" )"השותפים"( ברישיון השותפים של תפעול ועדת במסגרת ישיבת, 2017במאי  29 ביום .ה
 קידוח החלטת קבלת לקראת יפעלו השותפים ,היתר בין, לפיהן החלטות השותפים קיבלו

 Edison Internationalזה מפעילת הרישיון  ובכלל, ("הקידוח )"החלטת ""רועי ברישיון ניסיון

SpA  )"המפעילה תפעל, במקביל. קידוח קבלן עם התקשרות תקדם)"אדיסון"/ "המפעילה 
 ברישיון לביצוע קידוח הנדרשים הרגולטוריים האישורים כל לקבלת השותפים עם בשיתוף

לאור . המוסמכים במוסדותיו הקידוח החלטת לאישור יפעל מהשותפים אחד כל וכן "רועי"
 לממונה, השותפים יתר עם יחד בכוונתה לפנותכי השותפות עדכנה , כאמור השותפים החלטות
להלן(. ו'  14ברישיון )ראה פירוט סעיף  העבודה הזמנים בתוכנית לוחות לעדכון אישורו לקבלת
 בקבלת, היתר בין, מותנית היא שכן, תתקבל אכן הקידוח שהחלטת וודאות אין כי, מובהר

 .השונים הרגולטוריים האישורים בקבלת גם כמו מהשותפים אחד כל אצל הנדרשים האישורים

 פניה שבוצעה ה' לעיל(, לאחר14בהמשך לבקשת השותפים ברישיון "רועי" )כמפורט בסעיף  .ו
 כמפורט ברישיון העבודה תכנית לעדכון הממונה אישור התקבל 2017ביוני  15 ביום, כאמור
 :להלן

 .15.11.2017ליום  עד – לממונה והעברתו קידוח קבלן עם חוזה חתימת .1

 .1.3.2018 ליום עד – קידוח תחילת . 2

 .הקידוח השלמת לאחר חודשים משלושה יאוחר לא – הקידוח תוצאות של מסכם דוח הגשת. 3

 .דין כל הוראות לביצוע בכפוף בתוקפו יהיה הרישיון כי צוין הממונה באישור    

 שברישיון "חתרורים" העבודה תכנית מועדי של עדכון הממונה אישר 2017ביוני  25ביום  .ז
 :כדלקמן

 .1.1.2018 עד המחוזית הוועדה אישור קבלת. 1
 .1.3.2018 עד חלמיש קידוח לביצוע קידוח קבלן עם חתום חוזה הגשת. 2
 .1.5.2018 עד חלמיש קידוח ביצוע תחילת. 3
 .1.10.2018 עד הממצאים והעברת הקידוח של מסכם ח"דו הכנת. 4
 .דין כל הוראות לביצוע בכפוף בתוקפו יהיה הרישיון כי צוין הממונה באישור    

שותפים  עם ביחד, השותפות התקשרה 2017ביוני  27 א' לעיל, ביום 14בהמשך לאמור בסעיף  .ח

 נפט בנכסי (Farmout)זכויות  ורכישת להצטרפות בהסכם, קפריסין הזדמנות ובכללם נוספים
 (2017-01-065406 אסמכתא) 27.6.2017 מיום מיידי דוח ראה. ב"ארה, דקוטה צפון במדינת

  .ההפניה דרך על כאן מובא בו האמור אשר

 בהתאם, השותף הכללי ודירקטוריון הכללי השותף של התגמול ועדת אישרו 2017ביוני  28ביום  .ט
 השותפות של התקשרות, 2000-ס"תש, עניין( בעל עם בעסקאות )הקלות החברות לתקנות
 שנה של לתקופה, הכללי ובשותף בשותפות משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת

)"הפוליסה"(. לפרטים אודות עיקרי הפוליסה, ראה  30.6.2018ועד ליום  1.7.2017 מיום החל
 מובא בדוח המופיע המידע( 2017-01-066636)אסמכתא מס'  28.6.2017פירוט בדוח מיידי מיום 

 .ההפניה דרך על כאן

 
 תביעות תלויות ועומדות  .15

 
 לרבעון הכספיים לדוחות 5 באור ראה השותפות כנגדאו /ו של ועומדות תלויות תביעות בדבר לפירוט
 .2017 השני
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  אירועים לאחר תאריך המאזן .16

 
 הכללי לאשר השותף הנהלת את להסמיך הכללי השותף דירקטוריון , אישר2017ביולי  3ביום  .א

 בכפוף, ברישיון "רועי" ניסיון בקידוח השותפות השתתפות את ברישיון השותפים בישיבת
 המתאימות ההבהרות לקבלת ובכפוף ניסיון קידוח לאשר"אדיסון"  להמלצת המפעילה

 וימצאו הידרוקרבונים במידה הפרויקט כלכליות להבטחת הרלוונטיים מהרגולטוריים

 הממצאים על בהסתמך ( וזאתJOAהרישיון ) בשטח החל המשותף התפעול להסכם ובהתאם
והמלצת  הרישיון בשטח שבוצע הסייסמי הסקר על, היתר בין, המתבססים הגיאולוגיים
 של לקיומם פוטנציאל על המצביע המשאבים ודוח ברישיון השותפות שותפי של הגיאולוגים

 היא שכן, תתקבל אכן הקידוח שהחלטת וודאות אין כי, מובהר .גז משמעותיים משאבי
 בקבלת גם כמו מהשותפים אחד כל אצל האישורים הנדרשים בקבלת, היתר בין, מותנית

 ברישיון ניסיון קידוח לאשר שתתקבל החלטה וככל אם. השונים הרגולטוריים האישורים
 .לדין בהתאם השותפות על כך תדווח, הרישיון בשטח החל המשותף התפעול להסכם בהתאם

 של ושינוי 19.12.2018הארכת תוקף רישיון "עוז" עד ליום  הממונה אישר 2017ביולי  13ביום  .ב
 :שברישיון כדלקמן העבודה תכנית

 .15.11.2017הגשת הסכם חתום עם קבלן קידוחים לביצוע קידוח בשטח הרישיון עד ליום . 1
 עד ליום הגשת השלמות למסמך הסביבתי בנוגע לנושאים הנוגעים לאסדת הקידוח. 2

31.1.2018. 
 .15.2.2018 עד ליום  הגשת בקשה לביצוע קידוח הכוללת תכנית קידוח. 3
 .15.4.2018תחילת קידוח עד ליום . 4
 לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת הקידוח. -. הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח5
 הערבויות לחילוט להביא עלולה העבודה שבתכנית הדרך באבני עמידה אי כי הבהיר הממונה 

 יחליטו ברישיון שהשותפים ככל ואולם, הרישיון לביטול וכן ברישיון שהעמידו השותפים
 יחלט לא 31.12.2017 ליום עד הרישיון החזרת על ויודיעו מיוזמתם הקידוח את לבצע שלא

 דין כל הוראות לביצוע בכפוף, בתוקף להיות ימשיך הרישיון .ל"הנ הערבויות את הממונה
, חוק י"עפ רישיון אגרת תשלום זה ובכלל ,לפיו והתקנות 1952 -ב"התשי -הנפט חוק לרבות

 .מכוחם הדיווחים הגשת וכן

 משאבים הערכת דוח בפרויקט צפון דקוטה, ארה"ב, הרוכשים , קיבלו2017ביולי  22ביום  .ג

 ,Netherland ידי על הוכן (, אשר"הדוח" או" המשאבים דוח" :)להלן מותנים בפרויקט

Sewell & Associates, Inc. ,מוסמך, מומחה רזרבות מעריך "( ובלתי תלויNSAIהדוח .)"   

. לפרטים אודות ממצאי SPE- PRMS פטרוליום משאבי לניהול המערכת כללי פי-על הוכן
 המופיע (, המידע2017-01-075876)אסמכתא מס'  23.7.2017הדוח ראה פירוט בדוח מיידי מיום 

 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור בדוח

 בביצוע השותפות השתתפות את בשותפות הכללי אישר דירקטוריון השותף 2017ביולי  24ביום  .ד
 פרדוקס"ו" 34-31 פרדוקס" בשם, הפרויקט בשטח קיימות מחדש לבארות כניסה קידוחי שני

-2017-01)אסמכתא מס'  25.7.2017(. ראה פירוט בדוח מיידי מיום "הקידוחים")" 11-30
 .ההפניה דרך על כאן מובא האמור בדוח המופיע (, המידע076659

 הראשון הקידוח כי הפרויקט מפעילת ידי על לה באוגוסט השותפות הודיעה כי נמסר 2ביום  .ה

 -"34-31"פרדוקס - השני הקידוח יחל ברצף ולאחריו החל -"11-30"פרדוקס - השניים מבין

 "FRACKING" אחד מהקידוחים יהיה כשבוע. שלב ביצוע טכניקת ההמרצה כל של משכו
 הקידוחים משך -עתיד פני צופה מידע בגין )אזהרה 2017צפוי להתחיל לקראת אמצע ספטמבר 

 שנתקבלו והשערות הערכות על מבוסס "FRACKING"המרצה  טכניקת לביצוע הצפוי והמועד
 הערכות בגדר הינן ל"הנ וההשערות ההערכות. עתיד פני צופה מידע והינו, הפרויקט ממפעיל

 התקדמות עם בהמשך להתעדכן עשויות והן כל וודאות קיימת לא שלגביהן מקצועיות והשערות
 של והפקה חיפושים של בפרויקטים גורמים הקשורים של ממכלול כתוצאה או/ו הקידוחים

 .רגולטוריים( תנאים או/ו שוק תנאי או/תפעוליים ו מתנאים כתוצאה לרבות, טבעי וגז נפט
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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

 16.8.2017תאריך:  
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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:  –ישראלית של הזדמנות הרבעוני בחנתי את הדוח  .1
 "(. הדוחות)להלן: " 2017של שנת  שנילרבעון ה"(, השותפות"

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

דעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל 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 ון המבקרהחשב 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

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

 

_______________      ____________________ 

 מנכ"ל  –אייל שוקר                                     2017באוגוסט  16

 של השותף הכללי בשותפות 
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 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
שני לרבעון ה"( השותפות"–מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן  –של הזדמנות ישראלית 

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

אינם  לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים דעתי, הדוחות הכספיים ילפי  .2
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 
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
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 מהותית בין, השותפות, כל תרמית דירקטוריוןהשותפות ול 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

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

 

_______________      ____________________ 

 מנהל כספים – גיל סולטן                  2017באוגוסט  16

 בשותף הכללי בשותפות  



 
 
 
 

 
 
 
 

 מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות
 

 2017ביוני  30 ליוםמאוחדים  ביניים כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
 
 

 2 ביניים כספיים דוחות סקירת
 
 

 3 הכספי המצב עלמאוחדים  דוחות
 
 

 4 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות
 
 

 5-6 השותפות בהון השינויים על מאוחדים דוחות
 
 

 7-8 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 
 

 9-21 מאוחדים 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

 
 - )להלן וחברות בנות מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 התמציתיים הדוחות ואת 2017ביוני  30 ליום הכספי על המצב המאוחד התמציתי הדוח את הכולל (,הקבוצה
 חודשים שלושהשישה ו של ותלתקופ המזומנים ותזרימיהשותפות  בהון השינויים הכולל, הרווח על המאוחדים
 של ולהצגה לעריכה אחראים השותפות של הכללי השותף של וההנהלה הדירקטוריון תאריך. באותו ושהסתיימ

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

 
 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 . ם, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיי

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. 

 ים חוות דעת של ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחוו
 

 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  2017באוגוסט  16
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 הכספי המצב עלמאוחדים  דוחות

 

 

 
 

  ביוני 30 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2016 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 2,395  14,598  194  מזומנים ושווי מזומנים
 11,378  1,076  13,613  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 5,206  5,210  2,101  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהנמדדים ם ינכסים פיננסי
 194  378  425  חייבים ויתרות חובה

       
  16,333  21,262  19,173 
       

       שוטפים לא נכסים
       

 3,131  1,784  3,148  פקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש
 -  -  2,163  השקעה בנכסי נפט וגז

 10  10  10  אחר, נטו רכוש
       
  5,321  1,794  3,141 
       
  21,654  23,056  22,314 
       

       שוטפותהתחייבויות 
       

 204  339  285  זכות ויתרות זכאים
       

 22,110  22,717  21,369  פותהון השות
       
  21,654  23,056  22,314 
       
       

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 
 
 
 
 
 
 

 
 נפט חיפושי - ישראלית הזדמנות

    ידי: על הכללי, השותף - בע"מ וגז
       

       2017באוגוסט  16
 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 עלמאוחדים  דוחות

 
 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2017  2016  2016 
  מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר

 הפסד ליחידת השתתפות( )למעט נתוני
           
           

 439  224  66  329  138  נפט וגז יהוצאות חיפוש
 1,050  234  428  478  721  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 1,489  458  494  807  859  תפעוליהפסד 

           
 (179)  (54)  (68)  (96)  (129)  הכנסות מימון
 12  1  *(  4  11  הוצאות מימון

           
 (167)  (53)  (68)  (92)  (118)  נטו, מימון( הכנסותהוצאות )

           
 1,322  405  426  715  741  לתקופההפסד 

           
 1,322  405  426  715  741  סה"כ הפסד כולל

           
           הפסד ליחידת השתתפות )בדולר(

           
 0.04  0.01  0.01  0.02  0.02  בסיסי ומדולל 

           
           
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
 

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

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

 21,369  6  (3)  48,616  (27,250)  2017ביוני  30יתרה 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 
           

 (715)  -  *(  -  (715)  "כ הפסד כוללסה
 (50)  -  -  -  (50)  חלוקה לנאמן

           
 22,717  6  (3)  48,616  (902,25)  2016 ביוני 30יתרה 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  
           

 21,795  6  (3)  48,616  (26,824)  2017באפריל,  1יתרה ליום 
           

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

 21,369  6  (3)  48,616  (27,250)  2017ביוני  30יתרה ליום 
 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
 
 

 .מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 השותפות על השינויים בהוןמאוחדים 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  
           

 23,172  6  (3)  48,616  (25,447)  2016באפריל  1יתרה ליום 
           

 (405)  -   *(  -   (405)  "כ הפסד כוללסה
 (50)  -   -  -    (50)  חלוקה לנאמן

           
 22,717  6  (3)  48,616  (25,902)  2016 ביוני 30יתרה 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  
           

 ,48223  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 *(
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 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2017  2016  2016 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי  
           
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 (1,307)  (369)  (696)  (640)  (988)  וטפת )א(ש לותישימשו לפעשמזומנים נטו 
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (11,652)  2  2,302  (3)  (2,252)  נטובפקדונות בתאגידים בנקאיים,  שינוי
בחייבים בגין מפעילי עסקאות )עלייה( ירידה 

 (12)  (149)  41  (125)  91  משותפות
תמורה ממכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי 

 -  -  250  -  3,101  הפסד הוגן דרך רווח או
 (400)  (400)  (,1632)  (400)  (,1632)  השקעה בנכסי נפט וגז

           
שימשו נבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש

 (12,064)  (547)  430  (528)  (1,223)  השקעה( לותילפע
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

 (50)  (50)  -  (50)  -  חלוקה לנאמן
           

 (50)  (50)  -  (50)  -  מימון לותיפעששימשו למזומנים נטו 
           

 (2)  (2)  12  (2)  10  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים
           

 (13,423)  (968)  (254)  (1,220)  (2,201)  במזומנים ושווי מזומניםירידה 
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 15,818  15,566  448  15,818  2,395  התקופה

           
 2,395  14,598  194  14,598  194  התקופה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

           
           

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

 
 
 

   
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

   2017  2016  2017  2016  2016 
  מבוקר  בלתי מבוקר   
 דולר אלפי   
            
            

           שוטפת לותימזומנים נטו ששימשו לפע )א(
            
 (1,322)  (405)  (426)  (715)  (741)  הפסד  
            
           :הפסד וא רווח לסעיפי התאמות 
            
 32  -    32  -  שלא במזומן הוצאות חיפושי נפט וגז 
מנכסים פיננסים  (רווחהפסד ) 

או בשווי הוגן דרך רווח הנמדדים 
 (3)  (8)    (3)  (7)  4  נטו, הפסד

הפרשי שער בגין מזומנים ושווי  
 2  2  (12)  2  (10)  מזומנים

            
           והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי  
            
 (1)  (68)  (244)  (73)  (298)  ויתרות חובהחייבים בעלייה  
 (15)  110  (11)  121  57  בזכאים ויתרות זכות (ירידהעלייה ) 
            
 (1,307)  (369)  (696)  (640)  (988)  שוטפת לותישימשו לפעשמזומנים נטו  
            
           מידע נוסף על תזרימי המזומנים )ב(
            
 177  47  63  90  119  ריבית שהתקבלה 
            
            

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

שישה של  ותולתקופ 2017ביוני  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות  -באותו תאריך )להלן  ושלושה חודשים שהסתיימו

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

 
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  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/השותפות 
 המוגבלת

 
 מוגבלת. מקורות אנרגיה, שותפות -הזדמנות ישראלית  -

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

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

   
 /ישראלית בת חברה

 הזדמנות פטרוליום
 ישראלית בת חברת -"מבע פטרוליום ישראלית הזדמנות  -

 . שותפותשל ה מלאה בבעלות
   

 בבעלות אמריקאיתה חבר .Israel Opportunity Energy Inc  - הזדמנות ישראלית אנרג'י
 של חברת הבת הישראלית. מלאה

   
 ארה"ב.דולר של  - דולר

   
הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות,  - הממונה

 האנרגיה והמים.
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 

 דיווח - 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאםערוכים  מאוחדים הדוחות הכספיים ביניים   .א
וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות  ,ביניים לתקופות כספי

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות  .1970-"להתש(, ומיידייםתקופתיים 
הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. ראה גם 

 סעיפים ב' ג' וד' להלן.

 

 וחדיםדוחות כספיים מא .ב
 
שלשותפות המוגבלת יש שליטה  חברותמאוחדים כוללים את הדוחות של הכספיים הדוחות ה     

, המושקעת הישות על השפעה כוח יש המוגבלת לשותפות כאשר מתקיימת שליטה. ןבה
 היכולת וכן המושקעת בישות ממעורבותה כתוצאה משתנות לתשואות זכויות או חשיפה

בבחינת  .המושקעת מהישות שינבע התשואות סכום על להשפיע כדי שלה בכוח להשתמש
. איחוד רק אם הן ממשיותשליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות 

 הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 
 

ערוכים לתאריכים ולתקופות המוגבלת, והחברות הבנות  שותפותהדוחות הכספיים של ה     
יושמה באופן אחיד ועקבי  החברות הבנותהחשבונאית בדוחות הכספיים של זהים. המדיניות 

ועסקאות הדדיות מהותיות  יתרותעם זו שיושמה בדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת. 
בוטלו   והחברות הבנות המוגבלת השותפות ביןסקאות ורווחים והפסדים הנובעים מע

 במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
 

 אי הכללת דוח כספי נפרד בדוח התקופתי  .ג

 
ג' לתקנות ניירות 9לא צירפה בדוח התקופתי מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  השותפות

, כי אין השותפות, וזאת בהתאם להערכת 1970 - , התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך
כדי תוספת מידע מהותי למשקיע הסביר, אשר אינו  השותפותכספי נפרד של  בצירוף דוח

 , וכי תוספת המידע כאמור הינה זניחה.השותפותהדוחות המאוחדים של  נכלל כבר במסגרת
 הנכסים, סךהבחינה של זניחות המידע, כאמור לעיל, נעשתה בהתבסס על בחינת סך 

 ששימשו לפעילות שוטפת.או  ההתחייבויות, סך ההכנסות וכן ומזומנים שנבעו מפעילות
 
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים ד.

 
השותפות בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 

 השבה.-הכספיים אינה ברתמאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות 
-במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הינו הגבוה -ההשבה שלהם. הסכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי 

 מנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. המזו
ההשבה עבור היחידה -בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר

 מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום  , מבוטל רקנכס של ערך מירידת הפסד

כאמור  ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד-בר
מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או 

 ההשבה של הנכס. -סכום בר
  

 מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:חודיים להלן יהקריטריונים הי
 
 בר השבה של נכסי נפט וגז סכוםבחינת  .1

 
בר השבה של נכסי נפט וגז נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי  סכום       

תלויים, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות 
ים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לגבי אומדנ

לתזרימי מזומנים אלה. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו 
 לאחרונה בנכסים בעלי אופי ומיקום דומים לזה המוערך. 

 
ת השותף הכללי הנהלבר השבה של נכסי נפט וגז נדרשים מעריכי השווי ו סכוםבמדידת       

להשתמש בהנחות מסוימות לגבי עלויות והשקעות צפויות, סבירות קיומן של  בשותפות
, מחירי המכירה הצפויים, השלכות חוק מיסוי תכניות  פיתוח, כמויות המשאבים במאגר

וכיוצא בזה, על מנת להעריך את תזרימי  רווחים ממשאבי טבע, קביעת שיעורי ההיוון
 מהנכסים. המזומנים העתידיים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 
 

 (והערכה חיפוש נכסי)לרבות  וגז נפט בנכסי השקעות ערך ירידת . 2                       
 

נכסים אלה  .נכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה( אינם מופחתים באופן שיטתי      
נבחנים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות עשויות להעיד על כך שערכם בספרים עולה 

 על סכום בר ההשבה המיוחס להם. 
קביעת סכום בר השבה של השקעה בנכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה(, אשר       

ים שונים לגבי נעשית באמצעות היוון תזרימי מזומנים חזויים, כוללת הנחות ואומדנ
השלכות חוק מחירי המכירה הצפויים, כמות הבארות ששימשו להפקה, עלויות ההפקה, 

, מס חברות וקביעת שיעורי ההיוון. שינוי בהנחות ואומדנים מיסוי רווחים ממשאבי טבע
 כאמור עשוי להשפיע על סכום בר השבה של נכסי חיפוש והערכה השונים.

 
 

 בתקופת הדיווח םמשמעותיי 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.
ביוני  27-ו 2017בפברואר  23בימים  ( בדוחות הכספיים השנתיים,3ד')8בהמשך לאמור בבאור 

לממונה בקשה לעדכן את לוחות  והשותפות ביחד עם חלק מהשותפים ברישיון הגיש, 2017
 .ולהארכת תוקפו הזמנים ואבני הדרך הקבועים בתכנית העבודה ברישיון

 
 כמו כן,אישר הממונה את עדכון לוחות הזמנים בתוכנית העבודה ברישיון  2017במרס  27 יוםב

הודיע הממונה כי הוא מאריך את תוקף הרישיון עד  ,חהדיוו, לאחר תאריך 2017ביולי  13ביום 
 :בכפוף לשינוי בתוכנית העבודה כדלקמן 2018בדצמבר  19ליום 

 

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

בנובמבר  15 צוע קידוח בשטח הרישיון עד ליוםהגשת הסכם חתום עם קבלן קידוחים לבי .2
2017 . 

 31 הגשת השלמות למסמך הסביבתי בנוגע לנושאים הנוגעים לאסדת הקידוח עד ליום .3
 . 2018בינואר 

 .2018בפברואר  15 הגשת בקשה לביצוע קידוח הכוללת תכנית קידוח עד ליום .4

 .2018באפריל  15תחילת קידוח עד ליום  .5

לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת  –וצאות הקידוח הגשת דוח מסכם של ת .6
 הקידוח.

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

ברישיון וכן לביטול הרישיון ואולם ככל שהשותפים ברישיון יחליטו שלא  שהעמידו השותפים
, לא יחלט 2017בדצמבר  31על 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        

  והתקנות לפיו ובכלל זה תשלום אגרת רישיון על פי חוק, וכן הגשת הדיווחים מכוחם. 
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3ר באו

 
אין כל ודאות שהשותפים ברישיון אכן יבצעו  הכספיים הדוחות אישוריובהר, כי נכון למועד 

ותושפע,  2017 דצמברב 31קידוח בשטח הרישיון. החלטה בנושא ביצוע קידוח תתקבל עד ליום 
והנפט בארץ ובעולם ומאיתור גורם בין היתר, מתנאים כלכליים ורגולטוריים בשוק הגז 

בינלאומי מתאים המוכן ומסוגל לקחת על עצמו פרויקט מורכב ועתיר סיכונים בדמות קידוח 
  ימי, בכדי למקסם את הסיכויים להצלחת הקידוח.

 
הגישה השותפות, , 2017בינואר  4בדוחות הכספיים השנתיים, ביום  (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 

ובקשת ארכה להגשת הערעור, בהתאם להוראות חוק הנפט ולמתווה המוצע בפסק הדין. נכון 
 , טרם ניתנה החלטת השר בערעור.ור הדוחות הכספייםאישלמועד 

 
 "רועי"/939 רישיון ג.

 
, עדכן הממונה 2017בינואר  30 ביום( בדוחות הכספיים השנתיים, 5ג')8בהמשך לאמור בבאור        

, המליצה לשר האנרגיה, 2017בינואר  25 את השותפים ברישיון, כי מועצת הנפט, בישיבתה מיום
השותפים לשינוי גבולות ברישיון, כמפורט בבקשת השותפים. כמו כן, המליצה לאשר את בקשת 

, ללא ביצוע קידוח. 2018מועצת הנפט כי לא תינתן ארכה לרישיון החיפוש מעבר לחודש אפריל 
 אישר שר האנרגיה את שינוי הגבולות כאמור.  2017במאי  23ביום 

 
"דוח  -)להלן  מנובאיםקיבלו השותפים ברישיון דוח הערכת משאבים  2017במאי  26ביום 

, שהינו .Netherland, Sewell & Associates Incחברת משאבים" או "הדוח"( אשר הוכן על ידי 

. הדוח הוכן עבור השותפים ברישיון על ("NSAI") מומחה, מוסמך ובלתי תלוי עתודותמעריך 

 (.SPE-PRMSרוליום )פי כללי המערכת לניהול משאבי פט
 

 קיבלו השותפים ישיבת ועדת תפעול של השותפים ברישיון רועי במסגרת 2017במאי  29ביום 
 השותפים יפעלו לקראת קבלת החלטת קידוח ניסיון ברישיון רועי החלטות לפיהן, בין היתר,

קשרות תקדם הת"המפעילה"(  -)להלן  Edison International SpAמפעילת הרישיון  ובכלל זה
עם קבלן קידוח. במקביל, תפעל המפעילה בשיתוף עם השותפים לקבלת כל האישורים 

קידוח ברישיון רועי וכן כל אחד מהשותפים יפעל לאישור  הרגולטוריים הנדרשים לביצוע
 החלטת הקידוח במוסדותיו המוסמכים. 

 
 הנהלת את להסמיך הכללי השותף דירקטוריון אישר וח,יו, לאחר תאריך הד2017ביולי  3ביום 

 ניסיון בקידוח השותפות השתתפות את ברישיון השותפים בישיבת לאשר הכללי השותף

 המתאימות ההבהרות לקבלת ובכפוף ניסיון קידוח לאשר המפעילה להמלצת בכפוף, ברישיון

 ובהתאם הידרוקרבונים וימצאו במידה הפרויקט כלכליות להבטחת הרלוונטיים מהרגולטוריים

 הגיאולוגיים הממצאים על בהסתמך וזאת(, JOA) הרישיון בשטח החל המשותף התפעול להסכם

 של הגיאולוגים והמלצת הרישיון בשטח שבוצע הסייסמי הסקר על, היתר בין, המתבססים

 גז משאבי של לקיומם פוטנציאל על המצביע המשאבים ודוח ברישיון השותפות שותפי
 .משמעותיים

 
 בקבלת, היתר בין נית,מות היא שכן, תתקבל אכן הקידוח שהחלטת וודאות אין כי, מובהר

ם. השוני הרגולטוריים האישורים בקבלת גם כמו מהשותפים אחד כל אצל הנדרשים האישורים
 החל המשותף התפעול להסכם בהתאם ברישיון ניסיון קידוח לאשר החלטה שתתקבל וככל אם

 .לדין בהתאם השותפות כך על תדווח ון,הרישי בשטח
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

במענה לבקשת  2017ביוני  15( בדוחות הכספיים השנתיים, ביום 6ג')8בהמשך לאמור בבאור 
השותפות ביחד עם השותפים ברישיון לעדכן את לוחות הזמנים ואבני הדרך הקבועים בתכנית 

 הזמנים בתוכנית העבודה ברישיון כדלקמן: אישר הממונה את עדכון לוחות, העבודה
 

 .2017בנובמבר  15חתימת חוזה עם קבלן קידוח והעברתו לממונה עד ליום  .1

 .2018במרס  1תחילת קידוח עד ליום  .2

הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת  .3
 הקידוח.

 

 בכפוף לביצוע הוראות כל דין.באישור הממונה צוין כי הרישיון יהיה בתוקפו 
 
 "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  28המאמצת את המלצת מועצת הנפט מיום  2016

, בהתאם "חתרורים"לטובת השותף הכללי על זכויות השותפות ברישיון  10%תמלוג על בשיעור 
ל פי הסכם השותפות וכן הגישה בקשת ארכה להגשת הערעור, בהתאם להוראות לזכאותו ע

 .חוק הנפט. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם ניתנה החלטת השר בערעור
 

 , במענה לבקשת2017ביוני  25ביום ( בדוחות הכספיים השנתיים, 2ה')8בהמשך לאמור בבאור 
את לוחות הזמנים ואבני הדרך הקבועים בתכנית  השותפות ביחד עם השותפים ברישיון לעדכן

 אישר הממונה את עדכון לוחות הזמנים בתוכנית העבודה ברישיון כדלקמן: ,העבודה
 

 .2018בינואר  1קבלת אישור הוועדה המחוזית עד ליום  .1

 .2018במרס  1הגשת חוזה חתום עם קבלן קידוח לביצוע קידוח חלמיש עד ליום  .2

 .2018במאי  1חלמיש עד ליום תחילת ביצוע קידוח  .3

 . 2018באוקטובר  1הכנת דוח מסכם של הקידוח והעברת הממצאים עד ליום  .4

 

 באישור הממונה צוין כי הרישיון יהיה בתוקפו בכפוף לביצוע הוראות כל דין.
 

 צפון דקוטה, ארה"ב ה.     
 

, התקשרה 2017במרס  6בדוחות הכספיים השנתיים, ביום  19-ד' ו9לאמור בבאורים  בהמשך
הינה חברה  אשר C.O Cyprus Opportunity Energy public Company Limitedהשותפות, יחד עם 

 "(רדיאן" -)להלן   Radian Partnership, LP-"( וקפריסין"הזדמנות  -)להלן  הכללי השותףבשליטת 
"המוכרים"(,  - להלןעם צדדים שלישיים בלתי קשורים ) כוונות"(, במכתב וכשיםהר" -)להלן 

, אקר 6,400-כ של כולל ובסך אחד כל אקר 640 -כ של בשטח מקטעים בעשרה זכויות לרכישת
 נכסי" - להלן) נפט מטרות הן בהם העיקריות המטרות ואשר"ב, ארה, דקוטה צפון במדינת
באסיפת בעלי היחידות  האושר ההתקשרות בהסכם מחייב. (בהתאמה", הכוונות מכתב"ו" הנפט
  ן:נחתם הסכם סופי מחייב, כפי שאלו יפורטו להל 2017ביוני  27וביום  2017במאי  4מיום 
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

 שתי אושרו בה אשרהשותפות  של, נערכה אסיפת בעלי יחידות 2017במאי  4 ביום .1
 :כדלקמן האסיפה של יומה סדר על היו אשר ההחלטות

 

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

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

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

 כך, המוגבלת השותפות להסכם 14.1 סעיף את לתקן וכן"; וכוחותיה סמכויותיה
 בנכסי בעקיפין או במישרין זכויות לרכוש הציבורית הקפריסאית לחברה יתאפשרש

 המוגבלת לשותפות לאפשר וכן אינטרס המוגבלת לשותפות יש בהם אשר הנפט
 וכן אינטרס קפריסין להזדמנות יש בהם הנפט בנכסי חיפושים בפעולות להשתתף

 קפריסין להזדמנות יש בהם אשר הנפט בנכסי בעקיפין או במישרין  זכויות  לרכוש
 של הכספיות יתרותיה כי ולקבוע השותפות של הכספים יעוד את לשנות וכן; אינטרס

 נפט בחיפושי להשקעה גם תיועדנה, לעת מעת שתהיינה כפי( חלקן או כולן) השותפות
 ובסכומים במועדים הכל(, סמוכים בשטחים לרבות) דקוטה צפון פרויקט במסגרת וגז
 אף על וזאת הבלעדי דעתו שיקול לפי השותף הכללי ידי -על, לעת מעת, שיקבעו כפי
 .השותפות של בתשקיפים אחרת נכתב אם

 

 2017 ביוני 27 ביום ,לעיל כאמור האסיפה ולאישור הכוונות מכתב לחתימת בהמשך .2
, ורכישת זכויותהתקשרו הרוכשים, ובכללם השותפות, עם המוכרים בהסכם להצטרפות 

(FARMOUT )אקר כל אחד )"המקטעים"(  640-של המוכרים בעשרה מקטעים בשטח של כ
 בהם העיקריות המטרות ואשר, ב"ארה, דקוטה צפון במדינתאקר,  6,400-ובסך כולל של כ

  :ההסכם של הוראותיו תמצית להלן)"ההסכם"(.  נפט מטרות הן
   

 75%או באמצעות תאגידים מוחזקים )ראה פירוט להלן(,  במישריןהרוכשים ירכשו,  .א
(, דהיינו הרוכשים 100%מתוך  94%-מזכויות המוכרים במקטעים )שהינן בממוצע כ

"הזכויות  -להלן ( מהזכויות במקטעים )100%-)מתוך ה 70.5% -ירכשו בממוצע כ
המוכרים  שיעורי האחזקה של)הנותרים  25%-הנרכשות"(, כאשר המוכרים יחזיקו את ה

-בארבעה מקטעים, כ 100%שונים ממקטע למקטע והינם:  100%-במקטעים מתוך ה
  .(63.23%-וכ 87.16%-, כ92.17%-, כ98.5%-, כ99.15%-, כ99.2%

( מהמקטעים, דהיינו בניכוי NET REVENUE INTERESTהזכויות להכנסות נטו )
רכשות, הינן בשיעור לצדדים שלישיים להם כפופות הזכויות הנ 23%תמלוגים בשיעור 

 (.100%)מתוך  77%

בתמורה לזכויות הנרכשות שילמו הרוכשים למוכרים, במועד חתימת ההסכם, סך של  .ב
 אלפי דולר הופקד בנאמנות להבטחת קבלת הסכמות 500מיליון דולר, מתוכו סך של  2.4

 ואישורים מסוימים הנדרשים בקשר עם המקטעים ו/או העברת הזכויות הנרכשות.

 ף, הרוכשים התחייבו לממן את כל העלויות וההוצאות, של הרוכשים והמוכרים,בנוס .ג

ראשונים בשטח  (RE-COMPLETION) קידוחי כניסה מחדש 4בקשר עם ביצוע לפחות 
, עד לסך כולל של (קידוח בכל מקטע)הפרויקט וכן קידוחים נוספים בשטח הפרויקט 

דהיינו יממנו מעבר לחלקם ) שקעה"(סכום התחייבות הה( )"100%עבור )מיליון דולר  10
. לאחר שהרוכשים ישקיעו את סכום התחייבות ההשקעה, כל (אלפי דולר 2,500של  סך
יישא בחלקו היחסי בעלויות הפעולות השונות בשטח הפרויקט, בהתאם לחלקו  צד

-REיצוין בהקשר זה כי עלות כל קידוח כניסה מחדש ) בזכויות בשטח הפרויקט. היחסי

COMPLETIONמיליון דולר ועלות כל קידוח  1.5 -( בשטח הפרויקט מוערכת בסך של כ
 מיליון דולר. 3 -רגיל בשטח הפרויקט מוערכת בכ
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 

 

 העסקה בנויה כך שהעברת הזכויות הנרכשות ורישומן על שם הרוכשים יעשה במדורג, .ד
עד חתימת ההסכם יועברו וירשמו על שם הרוכשים, הזכויות הנרכשות באופן שבמו

המקטעים הראשונים )"שני המקטעים הראשונים"(, בהם מתוכננים להתבצע שני  בשני
הקידוחים הראשונים, ואילו השלמת רכישת הזכויות הנרכשות בכל מקטע נוסף, 

חר שיושלם קידוח ורישום הזכויות הנרכשות בו על שם הרוכשים, תתבצע לא והעברת
 בשטחו.

, לאחר שהרוכשים ישקיעו את מלוא סכום התחייבות ההשקעה לעיל על אף האמור
ויירשמו על שמם הזכויות הנרכשות בכל המקטעים, בין אם בוצע בהם קידוח  יועברו

 לאו. ובין אם

להבטחת העברת ורישום הזכויות הנרכשות בשמונת המקטעים הנוספים, הופקדו 
 בגינם בידי נאמן.העברה  מסמכי

 31 הוסכם כי שני הקידוחים הראשונים, בשני המקטעים הראשונים, יושלמו עד .ה
 30 שני הקידוחים הבאים אחריהם, בשני מקטעים נוספים, יושלמו עד 2017בדצמבר 

נוספים, עד להשקעת מלוא סכום התחייבות ההשקעה, ייקדחו  וקידוחים 2018ליוני 
 .2019ביוני  30 עד

 אלפי 20.8 -ישלמו למוכרים, תמורת שירותים שיעמידו לרוכשים, סך של כהרוכשים  .ו
ביוני  1 מיום חודשים החל  12, לתקופה של (אלפי דולר 250ובסה"כ )דולר לחודש 

2017. 

 המוכרים, אשר במועד חתימת ההסכם משמשים כמפעילי העסקה המשותפת בשטח .ז
ויפעלו בהתאם להוראות של , ימשיכו לשמש כמפעיל, ("המפעיל" -להלן )הפרויקט 

החל בשטח  (OPERATING AGREEMENTובהתאם להסכם תפעול ) הרוכשים
. ("הסכם התפעול" -להלן )הפעילות המשותפת בכל מקטע את הפרויקט, המסדיר 

ביחס לכל מקטע, לאחר השלמת קידוח או  לרוכשים הזכות להחליף את המפעיל
חילת הפקה בו. כמו כן, לרוכשים הזכות ות העברת ורישום הזכויות בו על שם הרוכשים
להתקשר, במישרין, עם ספקי השירותים  לדרוש החלפת אנשי צוות של המפעיל וכן

 והציוד לפרויקט.

ביחס לכל מקטע, הרוכשים יצטרפו כצד להסכם התפעול, עם השלמת רכישת הזכויות 
 בו.
 

 התפעול הסכם של העיקריות הוראותיו תמצית להלן
 

 המפעיל זכויות וחובות .1
על ידי  הפעולות שיבוצעו בשטח הפרויקט יבוצעוכל בהתאם להסכם התפעול 

המפעיל, בכפוף להוראות הסכם התפעול, בתנאים ותעריפים תחרותיים הנהוגים 
 באותו אזור. 

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

התפעול, על פי חלקו היחסי, בהתאם לקבוע בהסכם התפעול. המפעיל ינהל חשבון 
משותף ויבצע רישום מדויק של כל ההוצאות, התשלומים והזיכויים שבוצעו. 
המפעיל ידאג לשלם את כל החשבונות של קבלנים וספקים, שכר ותשלומים בגין 

ופקה בקשר עם השטח עליו חל הסכם התפעול או שירותים שהוענקו וסחורה שס
 פעולות שבוצעו עבור החשבון המשותף. 

הסכם התפעול קובע כי על המפעיל לעדכן את כל הצדדים המשתתפים בדבר 
פרטים מסוימים בקשר עם הקידוחים המבוצעים, בין היתר, מועד ביצוע הקידוח, 

 דוחות יומיים, תוצאות של בדיקות שבוצעו וכדומה.
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 התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו .2
המפעיל רשאי להתפטר מתפקידו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על התפטרותו 
ליתר הצדדים. אם המפעיל כבר לא מחזיק בזכויות בפרויקט או שמסיבה כלשהי 

כאילו הוא התפטר מתפקידו כמפעיל. לא יכול להמשיך לשרת כמפעיל, יראו בו 
ניתן לפטר את המפעיל מתפקידו רק בגין סיבה ראויה על ידי הצבעה בעד של 
לפחות שני צדדים להסכם התפעול שאינם המפעיל. הצבעה כאמור לא תחשב 

 הודעת" -להלן בתוקף אלא אם נמסרה הודעה למפעיל המפרטת את ההפרה )
יום ממועד קבלת ההודעה  30לא תיקן את אותה הפרה בתוך  "( והמפעילהפרה

שעות )למעט ימי שבת, ראשון וחגים( במקרה שההפרה  48האמורה )או תוך 
 מתייחסת לפעולה שמתבצעת באותה עת(. 

 

 אופן ההתחשבנות בין השותפים  .3
אלא אם כן נקבע אחרת, כל הזכויות והאינטרסים, לרבות כל ההידרוקרבונים 

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

ACCOUNTING PROCEDURE ( ההתחשבנות כללי" -להלן של הסכם התפעול" .)
יום ממועד דרישת התשלום, הם  15שהצדדים לא יעמדו בתשלומים בתוך  ככל

יחויבו בריבית בהתאם לקבוע בהסכם התפעול. הסכם התפעול קובע בנוסף מהם 
 הרכיבים בגינם יחייב המפעיל את החשבון המשותף.

 
 בכללי ההתחשבנות נקבע, בין היתר, כי: 

 

דולר בגין כל באר קידוח ובסך  7,000המפעיל זכאי לדמי מפעיל חודשיים בסך  •
 דולר בגין כל באר מפיקה.  800
 

המפעיל יחייב את החשבון המשותף בגין כל פרויקט הקמה ו/או הרחבה של  •
מתקן קבוע ו/או כל פרויקט אחר בקשר עם מתקן קבוע הנדרש לפיתוח הרכוש 

 דולר, בשיעורים כדלקמן: 50,000המשותף, בסך של מעל 

דולר הראשונים )או בגין העלות הכוללת אם היא נמוכה  100,000 -בגין ה - 5%
 יותר(. 

 מיליון דולר.  1דולר ושאינו עולה על  100,000 -בגין כל סכום מעבר ל - 3%
 מיליון דולר. 1מתוך כל סכום מעל  - 2%

 

המפעיל יחייב את החשבון המשותף בגין הוצאות שנגרמו כתוצאה מאירועי  •
נזילה, דליפה, התפוצצות, שריפה, סערה, הוריקן או אסון חד פעמיים כגון 

 אסונות אחרים אשר הוסכמו על ידי הצדדים, בשיעורים כדלקמן:

 דולר הראשונים.  100,000 -בגין ה - 5%
 מיליון דולר.  1דולר ושאינו עולה על  100,000 -בגין כל סכום מעבר ל - 3%
 מיליון דולר. 1מתוך כל סכום מעל  - 2%

 

  התפעול  כויות השותפים לפי הסכםחובות וז .4
האחריות המוטלת על הצדדים להסכם התפעול הינה באופן אישי על כל צד והיא 
אינה משותפת או קולקטיבית. כל צד יהא אחראי להתחייבויותיו בלבד ועל חלקו 
היחסי בעלויות התפעול והפיתוח בשטח הפרויקט. לאף אחד מהצדדים לא תהיה 

לישיים במקרה שצד אחר להסכם התפעול לא ביצע תשלום אחריות כלפי צדדים ש
 פי הסכם התפעול. -או לא קיים את חובותיו על
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הסכם התפעול קובע כי במקרה שאחד מהצדדים להסכם התפעול )לרבות המפעיל( 
בהוצאות, ריבית או עמלות או, נמצא בהפרה )בין אם לא עמד בתשלום של חלקו 

ביצע שימוש לא נאות בכספים(, תהא ליתר הצדדים  -במקרה שמדובר במפעיל 
הזכות, לקבל את הכספים המגיעים להם ממכירת זכויותיו בשטח הפרויקט, לרבות 
הכספים העתידיים שמגיעים לו מההפקה בגין חלקו היחסי, וזאת עד לכיסוי כל 

 ול.חובותיו על פי הסכם התפע
יום  60במקרה שצד להסכם התפעול לא שילם את חלקו היחסי בהוצאות בתוך 

ממועד קבלת הודעה על כך מהמפעיל, ישלמו יתר הצדדים להסכם התפעול )לרבות 
המפעיל(, בכפוף לקבלת דרישה מהמפעיל, את הסכום שלא שולם על ידי אותו צד 

סכומים שישולמו כאמור )לרבות ריבית שנצברה(, כל אחד בהתאם לחלקו היחסי. ה
 יהיו מובטחים על ידי השעבוד וכל צד רשאי, באופן עצמאי, לתבוע שיפוי בגינם.       

אם אחד הצדדים אינו עומד בתשלום כלשהו שהוא חייב בו על פי הסכם התפעול 
הסעדים המפורטים  יעמדו בפני הצדדים להסכם התפעול "(,המפר הצד" -)להלן 

 בהסכם. 

 

 אופן קבלת החלטות  .5
על פי הסכם התפעול, כל אחד מהצדדים רשאי, ביחס לכל פעולה בשטח הפרויקט, 
לבחור בין אם הוא משתתף בה ובין אם לאו. הסכם התפעול קובע הוראות ביחס 
לאופן העברת הודעות על השתתפות או אי השתתפות בפעולה. יתר ההחלטות 

תפעול קובע אחרת במפורש, תתקבלנה בגין אופן ביצוע פעולה, למעט אם הסכם ה
 על ידי המפעיל. 

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

(COMPLETING A WELL אשר העלות הצפויה שלהן הינה מעל ,)דולר,  50,000
קבלת הסכמת הצדדים המשתתפים. הסכם התפעול קובע כי די ברוב אלא בכפוף ל

 מזכויות הצדדים המשתתפים על מנת לאשר ביצוע פעולה כאמור.  65%של 
 

החלטה על מינוי מפעיל מחליף )במקרה שהמפעיל חדל לכהן כמפעיל כאמור לעיל(, 
ות תתקבל בהצבעה בעד של שני צדדים לפחות להסכם אשר מחזיקים ברוב מהזכוי

 בפרויקט. 
 

 סוגי החלטות ותקציבים הטעונים את אישור השותפים  .6
צד להסכם התפעול אשר ירצה לקדוח באר בשטח הפרויקט או ביצוע עבודות 
אחרות כאמור בהסכם התפעול, יודיע על כך בכתב ליתר הצדדים )ובלבד שאלו לא 

בהודעתו ויתרו על זכויותיהם בשטח הפרוספקט שבו מוצע לבצע עבודות( ויפרט 
 הצעה" -להלן את סוג העבודה המוצעת, המיקום, עומק מוצע ועלות מוערכת )

שעות(  48יום )או, במקרים מסוימים, בתוך  30הצדדים יודיעו, בתוך  "(. יתרלעבודה
אם הם מעוניינים להשתתף בעבודה ובין אם  "( ביןתשובה למתן התקופה" -להלן )

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

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

  .יום מחלוף התקופה למתן תשובה 120להתחיל בעבודה בתוך 
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במקרה שלא כל הצדדים מעוניינים להשתתף בעבודה, יחלו הצדדים המשתתפים 
יודיע הצד ששלח את ההצעה לעבודה לצדדים  בנוסף, .בביצוע העבודה

המשתתפים, מיד לאחר תום התקופה למתן תשובה, מה שיעור ההשתתפות של 
 וא ממליץ להמשיך בעבודה בהתאם להצעה. סה"כ הצדדים המשתתפים והאם ה

 
פי הסכם התפעול, לאחר תחילת פעולה מסוימת מכח הסכם התפעול, ניתן -על

מבעלי הזכויות באותה באר שבה  65%לעצור אותה על ידי הצבעה בעד של 
 מבוצעת הפעולה. 

בביצוע פעולה מכוח הסכם התפעול, הצדדים שהחליטו לא להשתתף בביצוע 
ת מכח הסכם התפעול ייחשבו כאילו ויתרו על זכויותיהם בשטח שבו פעולה מסוימ

 מבוצעת הפעולה והצדדים המשתתפים יהיו זכאים לזכויותיהם של הצדדים 
 שלא משתתפים, בהתאם לשיעור זכויותיהם היחסי, בבאר ובהפקה שתהיה ממנה.
ר ויתור כאמור יהיה בתוקף עד שהצדדים אשר בחרו להשתתף בפעולה קיבלו החז

( עבור העלויות שנגרמו להם בגין ציוד COST PLUS 300%) 300%מלא בתוספת 

( COST PLUS 300%)  300%שטח והוצאות תפעוליות וכן החזר מלא בתוספת 
 מעלות הקידוח והשלמתו, והכל בהתאם למנגנון המפורט בהסכם התפעול.    

דה, תקציבים הסכם התפעול קובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבו

 ( לביצוע פעולות בשטח הפרויקט.AFEוהרשאות להוצאה )
 

 חלוקת הזכויות הנרכשות בין הרוכשים תהיה כדלקמן:  .ח

)מתוך  62.98% -מהזכויות הנרכשות, באופן שתחזיק בממוצע כ 67%השותפות תרכוש 
מהזכויות הנרכשות, באופן שתחזיק  3%הזדמנות קפריסין תרכוש  ( בפרויקט;100%
מהזכויות הנרכשות, באופן שתחזיק  5%רדיאן תרכוש  ( בפרויקט;100%)מתוך  2.82%
 ( בפרויקט.100%)מתוך  4.7%

בין הרוכשים הוסכם כי כל זכות שקיימת לרוכשים על פי ההסכם תופעל בהתאם 
להחלטת המחזיקים ברוב הזכויות הנרכשות וכן כי ככל שהזדמנות קפריסין ו/או רדיאן 

חלקן היחסי בתשלומים והתחייבויות ההשקעה על פי ההסכם, לא תעמדנה את 
 השותפות תהא רשאית לשלם את חלקם ולקבל את חלקן היחסי בזכויות הנרכשות.

בהתאם להסכם אופציה שנחתם בין השותפות ורדיאן במקביל לחתימת ההסכם עם  .ט
ות אופציות נפרד 3השותפות לרדיאן  "(, העניקההסכם האופציה -להלן המוכרים )"

 להגדלת חלקה בפרויקט על חשבון חלקה של השותפות, כדלקמן:
נוספים מהזכויות הנרכשות. אופציה זו  5%לרכוש מהשותפות עד  -אופציה ראשונה 

בתמורה לכל ההוצאות שהוציאה השותפות  2018בינואר  31 ליוםניתנת למימוש עד 
 .7.5%בקשר עם זכויות אלה החל ממועד חתימת ההסכם בתוספת 

נוספים מהזכויות הנרכשות. אופציה זו  5%לרכוש מהשותפות עד  -פציה שניה או
בתמורה לכל ההוצאות שהוציאה השותפות  2018באפריל  30ליום ניתנת למימוש עד 

 .7.5%בקשר עם זכויות אלה החל ממועד חתימת ההסכם בתוספת 
ופציה זו נוספים מהזכויות הנרכשות. א 5%לרכוש מהשותפות עד  -אופציה שלישית 

בתמורה לכל ההוצאות שהוציאה השותפות  2018בדצמבר  31ליום ניתנת למימוש עד 
 .7.5%בקשר עם זכויות אלה החל ממועד חתימת ההסכם בתוספת 

 האופציות כאמור ובמלואן, אזי השותפות תחזיק 3במידה ורדיאן תממש את כל 
( 100%)מתוך  18.8% בממוצע ( בפרויקט ורדיאן תחזיק100%)מתוך  48.88% בממוצע
 בפרויקט.

בהסכם האופציה נקבע מנגנון לדילול לינארי של חלקה של רדיאן בפרויקט במידה 
 .בנסיבות מסוימות והיא לא תעמיד את חלקה היחסי בהוצאות
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

קפריסין ורדיאן  בהתאם להסכם למתן שירותים שנחתם בין השותפות, הזדמנות .י
הוסכם כי רדיאן  "(,הסכם השירותים" -להלן במקביל לחתימת ההסכם עם המוכרים )

לרבות תעניק לשותפות ולהזדמנות קפריסין שירותי פיקוח על הפעילות בפרויקט 
בקשר עם הפרויקט, בתמורה לסך חודשי )הכולל הוצאות של רדיאן(  היבטים כספיים

 -אלפי דולר והזדמנות קפריסין ב 30.578 -תפות תישא באלפי דולר )מתוכם השו 32של 
חודשים הניתנת  12אלפי דולר(. הסכם השירותים נחתם לתקופה ראשונית של  1.422

 יום מראש. 90להארכה בהסכמה, ונקבע כי כל צד רשאי לסיימו בהודעה של 

 

דקוטה, ארה"ב, קיבלו הרוכשים בפרויקט צפון וח, יולאחר תאריך הד, 2017ביולי  22ביום  .3
"דוח המשאבים" או "הדוח"(, אשר הוכן על  - דוח הערכת משאבים מותנים בפרויקט )להלן

, מעריך רזרבות מומחה, מוסמך .NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INCידי 
 -SPEפי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -  "(. הדוח הוכן עלNSAIובלתי תלוי )"

PRMS . 
 

אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות את  וח,יו, לאחר תאריך הד2017ביולי  24ביום  .4
השתתפות השותפות בביצוע שני קידוחי כניסה מחדש לבארות קיימות בשטח הפרויקט, 

 את ביסס הכללי השותף דירקטוריון " )"הקידוחים"(.11-30" ו"פרדוקס 34-31בשם "פרדוקס 
: )א( תוצאות דוח המשאבים אשר על, ידוחיםבק השותפות השתתפות את לאשר החלטתו

מצביע על פוטנציאל לקיומם של משאבי נפט וגז משמעותיים בדרגת בשלות גבוהה יחסית 
. )ב( המלצת מפעיל ויועץ (DEVELOPMENT PENDING)של "הצדקת פיתוח בבחינה" 

הפרויקט לבצע את הקידוח בהתאם להערכותיהם בדבר פוטנציאל הגז והנפט בשטחי 
הינו באר  כל( עבור 100%) הקידוחים תקציב כל סךידוחים וסיכויי הצלחת הקידוחים הק

 1,450 –" 11-30עבור "פרדוקס  חלקה של השותפות בתקציבי הקידוחים אלפי דולר. 1,650
 .דולר אלפי 1,470 -"34-31אלפי דולר ועבור "פרדוקס 

 

 מפעילת ידי על לה השותפות הודיעה כי נמסר , לאחר תאריך הדוח,2017 באוגוסט 2 ביום .5

 יחל ברצף ולאחריו החל -"11-30"פרדוקס - השניים מבין הראשון הקידוח כי הפרויקט

 ביצוע שלב. כשבוע יהיה מהקידוחים אחד כל של משך הזמן -"34-31"פרדוקס - השני הקידוח
 .2017 פטמברס אמצע לקראת להתחיל צפוי "FRACKING" ההמרצה טכניקת

 
צפון דקוטה הקימה השותפות חברת בת ישראלית בבעלות מלאה לצורך ההשקעה בפרויקט  .6

"הזדמנות ישראלית פטרוליום בע"מ", אשר מחזיקה בחברת בת אמריקאית בבעלות  –

ג' בדוחות 9לאמור בבאור  בהמשך. .ISRAEL OPPORTUNITY ENERGY INC -מלאה
מקורות אנרגיה", שהוקמה  –הכללית "הזדמנות בינלאומית  השותפותהכספיים השנתיים, 

 לצורך השקעות בחו"ל, נכון למועד דוח זה, אינה פעילה ועתידה להיסגר.
 
 

 כלליו.       
 

 התיקון במסגרת שניתנה ההקלה את לאמץ לא הדירקטוריון החליט 2017 במאי 17 ביום .1
 בדבר, 1970 -"להתש(, ומיידים תקופתיים)דוחות  ערך לניירות לתקנות 2017 במרץ 30 מיום
 אינו שהציבור קטנים לתאגידים והשלישי הראשון לרבעון דוחות לפרסם החובה העדר
 .שלהם התחייבות בתעודות מחזיק

 

, בהתאם לתוצאות להסכם 14.1-ו 5.1, עודכן הסכם השותפות בסעיפים 2017ביוני  27ביום  .2
ולהתקשרות לרכישת זכויות בנכסי נפט במדינת צפון  2017במאי  4 מיום האסיפה הכללית

 .( לעיל1ה')3ראה באור  דקוטה
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

, הכללי השותף ודירקטוריון הכללי השותף של התגמול ועדת אישרו 2017 ביוני 28 ביום .3
 של התקשרות, 2000-ס"תש(, עניין בעל עם בעסקאות)הקלות  החברות לתקנות בהתאם

, הכללי ובשותף בשותפות משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת השותפות
 .2018ביוני  30 ועד ליום 2017ביולי  1 מיום החל שנה של לתקופה

 

 פיננסיים מכשירים -: 4 באור
 

 שווי הוגן א.
 

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

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

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן ב.
 

השותפות מחזיקה בנכסים פיננסיים  2016בדצמבר  31-ו 2016 ביוני 30, 2017 ביוני 30לימים 
-אלפי דולר וכ 5,210-אלפי דולר, כ 2,101 -הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך של כ

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

 
 

  תלויותהתחייבויות  -: 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

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

 
 

 מגזרי פעילות - :6 באור
 

 כללי .א
 

 מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

(CODM)  בהתאם לזאת,  צורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.ל
 כדלקמן: 2017מגזרי פעילות החל מהרבעון השני של שנת  , לשותפותלמטרות ניהול

 
 . ישראלב וגז נפט חיפושי שותפות עוסקת בתחוםה - בישראל וגז מגזר חיפושי והפקת נפט

 
 . ארה"בב וגז נפט חיפושי שותפות עוסקת בתחוםה - בארה"במגזר חיפושי והפקת נפט 

 
תפעולי כמוצג בדוחות  (הפסד)מוערכים בהתבסס על רווח  (מגזרי (הפסד)רווח )ביצועי המגזרים 

 .הכספיים
 
וצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ת

 .ישירות למגזר
 

מימון, ו , עלויות הנהלה וכלליותהשותפותפריטים שלא הוקצו, הכוללים בעיקר נכסי מטה של 
 .מנוהלים על בסיס קבוצתי
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 )המשך( מגזרי פעילות - :6 באור
 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 "בארה

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר בלתי  
 "בארה דולר אלפי  
         
שהסתיימה  חודשים 6 של תקופהל

 2017 ביוני 30ביום 
 

 
   

 
 

 
         

 370  -  222  148  הפסד מגזרי
         

 371        , נטומוקצות בלתי משותפות הוצאות
         

 741         הפסד
         

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 "בארה

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר בלתי  
 "בארה דולר אלפי  
         
 חודשים שלושה של תקופהל

 2017 ביוני 30שהסתיימה ביום 
 

 
   

 
 

 
         

 248  -  177  71  הפסד מגזרי
         

 178        , נטומוקצות בלתי משותפות הוצאות
         

 426        הפסד
         

 

 מידע נוסף  .ג
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 "בארה

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר בלתי  
 "בארה דולר אלפי  
         

         2017, ביוני 30 ליום
         

 5,649  -  2,436  3,213  המגזר נכסי
         

 16,005        הוקצו שלא נכסים
         

 21,654        נכסים"כ סה
         

 93  -  20  73  המגזר התחייבויות
 192        הוקצו שלא התחייבויות

         
 285        התחייבויות"כ סה
         

 

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