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 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 

 

  2020  יוניב  30סתיימה ביום נ לתקופה ש

  - ומידיים(, התש"ל ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  
ביטול החובה  ד בדבר  5הדוח מאמצת השותפות את ההקלות המפורטות בתקנה  נכון למועד  )ה"תקנות"(.    1970

, ואת  2015ותפות לרבעון השלישי של שנת  לפרסם דוח על הבקרה הפנימית, וזאת החל מהדוח הרבעוני של הש 
אין  .  2020בינואר    1ההקלה בדבר הגשת דוח חצי שנתי במקום דוח רבעוני, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  

   . ות הנכללות בתקנות, כולן או חלקן ההקל יתר  בכוונת השותפות ליישם את  
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 מוגבלת  שותפות,  אנרגיה מקורות –  ישראלית הזדמנות

 השותפות ענייני מצב על הכללי השותף של הדירקטוריון דוח

 2020 יוניב 30 ליום ועד 2020 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

  הישש  של  הולתקופ"(  הכספי   המצב  על   הדוח  תאריך: "להלן)  2020  יוני ב  30  ליום"(  השותפות: "להלן)
"להלן)  2020  יוניב  30  ביום  ושהסתיימ  חודשים   דוחות)  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם"(  הדוח  תקופת: 

 .  1970-ל" התש (, ומיידיים תקופתיים

 (.IFRS) בינלאומיים חשבונאות תקני  פי על  ערוכים 2020 יוניב  30 ליום  הכספיים הדוחות

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

 נתונים עיקריים על עסקי השותפות .1
 

 : הדוח  תקופת במהלך השותפות   פעילות  עיקר  להלן

 :1הינם כמפורט להלן   נכון למועד אישור הדוחסי הנפט אשר לשותפות המוגבלת אינטרס בהם נכ

 
  

 
  10%, בו החזיקה השותפות עד ליום זה  "(רישיון רועי)להלן: " / "רועי"  399רישיון פקע  2020ביוני  14ביום  1

   להלן. 3מהזכויות. לפרטים נוספים, ראה סעיף 
   בכפוף למילוי התנאים שבחוק ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט.  2
 רישיון. לשתי תקופות רצופות בנות שנתיים כל אחת, בכפוף לקיום הוראות הדין ותנאי כל רכה אניתנת לה  התקופה  3

מספר  
 זיהוי

סוג   השם 
 הזכות 

ימי   נכס 
 יבשתי  /

שטח  
 בדונם 

  הזכות

 2בתוקף עד 

של    חלקה 
 השותפות 

 המפעיל  מחזיקים נוספים 

55  ,56  ,
 62  -ו 61

סה"כ   ימי רישיון Dאיזור 
1,587,7

50 

27.10.20223 20% Energean Israel Limited ("Energean") – 80% Energean 

I/20 21% 18.11.2045 82,500 ימי חזקה ישי   

 

Nammax Oil and Gas Ltd. – 63%  

Eden Energy Limited – 11%   

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

PSH 
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  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 לתשלום או /ו שנתיים חכירה  דמי לתשלום  בתמורה לחיפושים

 
 יובהר כי השיעור    .בממוצע האחזקות מוצגות   ולכן למקטע ממקטע  שונים הפרויקט  מורכב  מהם  השונים  המקטעים 10 -ב חזקה הה  שיעורי *( *)

 של חלקה של השותפות בפרויקט. NRI (Net Revenue Interest)-האמור לעיל איננו מייצג ה  
 
לאור נושא זה מדינת צפון  לק מהבארות הללו.  חנפגע ב  HBPלאור משבר הקורונה הופסקה ההפקה מן הבארות, כך שלא מן הנמנע כי סטטוס   *( *)*

ועל המשך זכות החזקה    לומדת את ההשלכות של אטימה זו על המקטע הספציפי  עודנההשותפות  .  Mesa 24-2דקוטה הורתה על אטימת באר  
 בעניין זה. לגבי שאר המקטעים למיטב ידיעת השותפות טרם קיבל המפעיל פניה  , לרבות מי יידרש לשאת בעלות זו. במקטע

  

  30  מיום  התיקון  במסגרת  שניתנה  ההקלה  את  לאמץ  הדירקטוריון  החליט  2019  בדצמבר  25  ביום .2
, בדבר העדר החובה  1970  -לתקנות לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  2017במרס  

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

"(  רציון: "( שותפות מוגבלת )להל1992השותפות, ביחד עם רציו חיפושי נפט )  2020במרס    22ביום   .3
על במשר  הודיעו לממונה  הנפט  )להלענייני  "ד האנרגיה  )בין  על    ("הממונהן:  הנסיבות  כך שלאור 

אקספלורציה ברישיון ועל רקע  קידוח  השאר הודעת הפרישה של אדיסון בעיצומן של ההכנות לביצוע  
בדבר אי מתן פטור מאישור הסדר כובל בקשר עם    2019ביולי   28החלטת הממונה על התחרות מיום  

, ובהמשך  דלק קידוחים שותפות מוגבלתמזכויות ההשתתפות של רציו ברישיון ל  24.99%העברת  
משקיעיה לקבל החלטת  להודעת רציו כי הנהלתה סבורה כי יהיה זה בלתי אחראי מצד רציו כלפי  

ברישיון   כמפעילה  הנדרשים להמשך הפעילות  האמצעים  כל  בפניה  עמדו  לא  כאשר  סופית  קידוח 
המפעילה הנוכחית  ולביצוע הקידוח בלוחות הזמנים הקבועים בו נוכח סמיכות הודעת הפרישה של  

מהרישיון ולהחזיר  למועד המתוכנן לביצוע הקידוח ברישיון רועי(, לצערן הן נאלצות לפרוש    ברישיון
לידי המדינה את זכויות ההשתתפות שלהן בו )לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של השותפות מיום  

, לאחר תקופת הדוח, הודיע  2020ביולי    12ביום    .(2020-01-027969, מס' אסמכתא  2020במרס    22
 . 2020ביוני   14הממונה לרציו על פקיעתו של רישיון רועי, ביום  

 
 פת הקורונההשפעת מג .4

ברחבי  הנגיף  תפשט  ומשם ה(  COVID-19)   הקורונה  נגיף   של  בסין  צותהתפרחלה    2020בתחילת שנת  
בעקבות ההתפרצות נרשמה פגיעה  מעורר דאגה וחוסר וודאות.  כאשר הוא  כולל בישראל,    ,העולם

שלילית  ולפי שירות המחקר של הקונגרס האמריקאי מדובר בהשפעה  כלכלה העולמית,  פעילות הב
חששות למיתון    ותלצמיחה הכלכלית הגלובלית מעבר לשיעורים שהיו מזה קרוב למאה שנים, וכי עול 

בין השאר, ההאטה הכלכלית הביאה לירידות שערים חדות בבורסה בתל אביב וכן בבורסות  .  4גלובלי 
השותפות שומרת  , בד בבד עם צניחת שערי הריביות על פקדונות דולריים בהם  שונות ברחבי העולם

וביל  ומשפיע על הרגלי הצריכה בכלל הענפים בעולם  מכמו כן, הדבר    את עודפי המזומנים שברשותה.
בעקבות התפרצות הנגיף, ירד    לנפט וגז ובשל כך גם על המחיר בו הם נסחרים.  בביקושיםלירידה  

תר בסוף חודש  , והגיע לשפל הגדול ביו 2020  מחיר הנפט ירידה תלולה לקראת סוף חודש פברואר
טרם המשבר. גורם    רמתולחזרה    כדיהתאושש    טרםאפריל. מאז חלה עלייה מתונה אך מחיר הנפט  

ירידה במחירי הנפט כאמור הוא המאבק בין רוסיה לערב הסעודית על  ה   תחילת    תמיוחס לו  נוסף  
 . נפט  מכסות ייצור

 

 
4 https://fas.org/sgp/crs/row/R46270.pdf   

  פרויקט  -
 מחוז
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 אגן
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  של  חכירה 
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 Mineral")נפט

Rights") 
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  אקר   6,400 -כ יבשתי 
  25,900  -כ)

  מורכב  (, דונם
  10 -מ

  בני מקטעים 
  אקר  640 -כ

  אחד   כל
   ( "המקטעים ")

 להמשיך  התנאי
 בנכס  ולהחזיק
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מהבארות  
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HELD BY 
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 )***(  .ההפקה 

  58.28%-כ
 בממוצע 

 )**( 

 (: * שיעור החזקות ממוצע )**
 

RFP Resources LLP - 2.82% 
 
Radian Partnership, LP –9.4% 

 
Thurston Energy Investment 2, LLC- 23.5% 

 
 6%-צטבר כבמ מחזיקים נוספים מחזיקים  מספר

Thurston 

Energy 

Investment 2, 

LLC  
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  הנגיף  התפשטות  במידת   תלוי   העולמית   ולכלכלה   לצמיחה  הקורונה   נגיף   של  הפגיעה   פוטנציאל
כמו  לירידת מחירי הנפט, בוודאי אם ישארו כך לתקופה ארוכה,  .  אותו  למגר   יתאפשר בה  ובמהירות

יש השפעה על עסקיה של השותפות, על נכסיה, תוצאותיה והונה    גם להשפעה הכללית של המשבר
  על  השלכותיו  מלוא  ואת  המשבר  ועוצמת  משך   את  להעריך  השותפות  בידי  אין  זה  בשלבהעצמי, אך  

כמעט    .ותוצאותיה  השותפות  פעילות דקוטה  צפון  בפרויקט  למועד הדוח, ההפקה מהבארות  נכון 
וזאת לאור הנסיבות כאמור וכל עוד המחירים בהם נמכר הנפט  אינם מצדיקים    מתקיימתואיננה  

 את כלכליותה. 

 
את הכניסה והיציאה    מגבילות מדינות רבות  בנוסף, כחלק מדרכי ההתמודדות עם מגפת הקורונה  

  מספר בתקופה שמאז התפרצות המגיפה  ות על מעבר בין מדינות.  שונ, ומאמצות הגבלות  מתחומן
הבינלאומיות   דרסטי ירד  הטיסות  ביישום    קושי  קייםהשותפות    להנהלת  מכך  כתוצאה.  5באופן 

  הקושי  ,העולמי  האנרגיה   שוק   מצב  נסיבות  עם  בצירוף  ,כןושל השותפות מחוץ לישראל,    האסטרטגיה
   .אחרים  ובמקומות אמריקה בצפון עסקי פיתוח של  להיבטים בקשרגם  מתבטא

 
ה  נכאמור, למועד אישור הדוח קיימת עדיין אי ודאות רבה באשר להיקף ההשפעה של מגפת הקורו

העולמית   הכלכלה  לבלימת  על  או  למיגורה  שיידרש  הזמן  במשך  היתר,  בין  התלויה,  והמקומית, 
גיף שעלולה לגרור הטלה מחודשת של מגבלות  נ התפשטותה וכן באפשרות להתפרצות מחודשת של ה

פים רבים  ענאשר יביאו להאטה כלכלית ולמיתון אף לתקופה ארוכה יותר, וכתוצאה מכך לפגיעה ב
השותפות. לפיכך, בשלב זה קיים קושי לאמוד את מלוא השלכותיה  רגיה בו פועלת  נלרבות תחום הא 
 .  ועל פעילותה ותוצאותיה העסקיות  ה והשפעתה על הביקושים והמכירותנשל מגפת הקורו 

,  יההתחייבויותבים שבידי השותפות ובהתחשב  מנ עם זאת, להערכת השותפות, לאור יתרות המזו
 .  תלפחו  ההקרוב  נהבש  צפויה השותפות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות

 
הקורונה וירידת מחירי הנפט כאמור לעיל, נדרשה השותפות לבצע בחינה של ירידת ערך    מגפת בשל  

אלפי    1,961  -הנכס הוצג בספרים בסך של כ  2019בדצמבר    31- הפרויקט בצפון דקוטה. נכון ליום ה
דולר. ערך זה משקף את מחיר רכישת הזכויות בפרויקט וגילם את המשאבים המותנים הקיימים  

ידי  בקרקע הפרויק . ברמת  2019במרס    13ליום    NSAIט על פי הערכת דוח המשאבים שהוכן על 
הערך הכלכלי של המשאבים המותנים היה    2019ששררה בסוף שנת    WTIמחירי חבית נפט מסוג  

עם   אולם  הקרקע.  רכיב  עבור  ערך  ירידת  נרשמה  לא  כן  על  בספרים,  המוצג  מהערך  וגבוה  חיובי 
ותיה המתמשכות על מחיר הנפט בעולם, ניכר כי ברמת מחיר חבית  התארכות מגיפת הקורונה והשפע

נפט כיום אין זה כלכלי לפתח את המקטעים שטרם פותחו בפרויקט, שכן גם אם יפותחו בהצלחה  
  2020עדיין הערך הכלכלי יהיה שלילי. יצוין עוד כי במהלך ששת החודשים הראשונים שחלפו בשנת  

  נכסי   את  להעמיד  השותפות  בכוונת,  זאת  לאור  טה הינו שלילי.תזרים המזומנים מפרויקט צפון דקו
 "ב.בארה   ציבורית בפלטפורמה למכירה  דקוטה צפון  פרויקט 

 
איזור   לרשיונות  יצויין, שבאשר  כן  העבודהDכמו  בתכניות  כלשהו  שינוי  חל  לא  מאז    ברשיונות  , 

לשנת   השותפות  של  התקופתי  הדוח  הקורונה  2019פרסום  משבר  בעקבות  הדוח  .  או  למועד  נכון 
 ועל בסיס הון השותפות.  Dבכוונת השותפות להמשיך לפעול בהתאם לתכנית העבודה באיזור 

 
ורונה הערכות השותפות בדבר ההשלכות האפשריות של מגפת הק  –י עתיד  נאזהרת מידע צופה פ

מידע כאמור   .1968- ירות ערך, התשכ"חק ניחול א  32עתיד כמשמעותו בסעיף    נימידע צופה פמהוות  
ון למועד אישור דוח זה, נכ  ם של השותף הכללי בשותפותדנימבוסס, בין היתר, על הערכות ואומ

יועצים ש על הערכות  בין היתר,  ובעולם בקשר עם מגפת ונהמתבססים,  על פרסומים בארץ  ים, 
ם אלו יתממשו, כולם  דנייות. אין כל ודאות כי הערכות ואומונטיות הרשויות הרלונחהועל    ונההקור

בשליטת השותפות,    אינםמהותית, עקב גורמים ש  ונהאו בחלקם, והם עשויים להתממש באופן ש
ש שיחולו  ככל  הקורינולרבות  מגפת  בהתפשטות  בונהיים  והצעדים  הנ,  עלהננחיות  ידי  -קטים 

 צב הכלכלי בעולם ובישראל.  יות ובמונטהרשויות הרלו

 

 הכספי  המצב ניתוח .5
 

 
מספר הטיסות היומיות בעולם ירדו בסוף מרץ  (,  UNICAOלפי נתוני סוכנות האו"ם לתעופה אזרחית בינלאומית ) 5

מספר הטיסות   2020פרוץ המגיפה. החל מתחילת יולי  בהשוואה לתקופה של לפני 90%-ביותר מ 2020ובמהלך אפריל 
נמצא במגמת עלייה מתונה, אך עדיין נמוך מאוד ביחס לחודשים טרם פרוץ המגיפה. למידע נוסף:  

Status.aspx-rportAi-19-https://www.icao.int/safety/Pages/COVID  

https://www.icao.int/safety/Pages/COVID-19-Airport-Status.aspx
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  13,108-לעומת סך של כ  אלפי דולר  10,256- כהסתכמו לסך של    2020  יוניב  30נכסי השותפות ליום  
 . 2019בדצמבר   31אלפי דולר ליום  

אלפי    8,425-כהסתכמו לסך של    2020  יוניב  30קדונות לזמן קצר ליום  י מזומנים ושווי מזומנים ופ
כ  דולר של  סך  ליום    9,100-לעומת  דולר  מפעילויות    בעיקרו  נובע  השינוי.  2019בדצמבר    31אלפי 

 . שוטפות של השותפות
 

  ליום אלפי דולר    193-אלפי דולר לעומת סך של כ   12-של כ   לסךהסתכמו   2020  יוניב  30לקוחות ליום  
  זו  ביתרה  רסטיתדה  הירידה  כאשר,  דקוטה  צפון  מפעילות  כולה  נובעת  זו  יתרה.  2019  בדצמבר  31

 . לעיל כאמור הקורונה  השפעת  עקב בבארות השוטפת ההפקה מהפסקת   נובעת

אלפי    106-לעומת סך של כ  אלפי דולר,  51- לסך של כהסתכמו    2020  יוניב  30  חייבים ויתרות חובה
  . 2019 בדצמבר 31דולר ליום 

לשימוש  קדונותפ מוגבלים  ארוך    דולר  אלפי   1,676-כ  של   לסךהסתכמו    2020  יוניב  30  ליום   לזמן 
הממונ  להנחיות  בהתאם  ערבויות  מתן  בגין  שהוגבלו  מפיקדונות  של  ומורכבים  חלקה  עבור  ה 

ליום  המשועבדים  הפיקדונות  .  בסכום דומהוחזקת "ישי"    "D"איזור  "רועי",    נותשיוירהשותפות ב
 אלפי דולר.  1,656-הסתכמו לסך של כ 2019בדצמבר  31

בגין עלויות שהוונו בקשר עם  אלפי דולר      92- הסתכמה ב  2020  יוניב  30ליום    השקעה בנכסי נפט וגז

כזאת  .  Dאיזור    נות רישיו  של  דולר  2,053- לעומת סך  נובע  2019בדצמבר    31ליום    אלפי  . ההבדל 
עקב השפעות הקורונה    2020החציון הראשון לשנת  מירידת ערך בנכס צפון דקוטה שבוצע במהלך  

 והיעדר כדאיות כלכלית לפיתוח הנכס תחת נתונים אלו, כאמור לעיל. 

  אלפי דולר,  72- של כ הסתכמו לסך   2020 ביוני 30  ליום והתחייבויות לזמן ארוך זכות ויתרות זכאים
   .2019בדצמבר  31אלפי דולר ליום  393-לעומת סך של כ

 להלן.   9סעיף הון השותפות ראה  לגבי

ליום   הנכסים הנזילים של השותפות  יתרות משעובדות לזמן    2020ביוני    30להלן הרכב  כולל  )לא 
 :קצר(

 %   דולר  אלפי 
 100%  8,425 ושווי מזומנים    מזומנים
 -  - בתאגידים בנקאיים פקדונות

 100%  8,425 "כ סה
 

 תוצאות הפעילות  ניתוחמאוחד בגין  דוח .6
  

  דולר   אלפי   239- כ  בסך   2020לשנת    שת החודשים הראשונים שבמהלך  הכנסות השותפות ממכירת נפט  
לעומת התקופה הזהה אשתקד וזאת    67%- ההכנסות הצטמקו בכ  נובעות מהפעילות בצפון דקוטה.

  של   בסךמהכנסות אלו יש לנכות תמלוגים    עקב משבר הקורונה והפסקת הפעילות הסדירה בבארות.  
דולר  22-כ הכללי    אלפי  דולר  47- כ  ובסךלשותף  שסכום   אלפי  כך  דקוטה,  בצפון  הקרקע  לבעלי 

ן  הכל עוד השפעות הקורונה מורגשות היטב    .  י דולראלפ  170-כההכנסה, נטו לאחר תמלוגים הינו  

  יות לפני הוספת עלו   40$- הינו כ  WTIהפיננסים ומחיר חבית נפט מסוג    בשווקיםוהן    עצמובשטח  
   ימשיכו להיות נמוכות מאוד.מפעילות זו  המשתנות מידי חודש, הכנסות השותפות   הדיפרנציאל

 
דקוטה   צפון  בפרויקט  הנפט  הפקת  שעלות  הראשוניםשבמהלך  החודשים  כוללת    2020לשנת    ת 

כ  דולר  אלפי   302  בסך הוצאות   ירידה של  זה משקף  הנפט בהשוואה    45%  - סכום  בעלויות הפקת 
לתקופה הזהה אשתקד. שיעור הירידה בהוצאות פחות דרסטי משיעור הירידה בהכנסות מהסיבה  

ישנן   ומידתה  כי  ההפקה  לקיום  קשר  ללא  קבועות  עלויות  למעשה  והן  לחסוך  ניתן  שלא  עלויות 
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)רווח לפני ריביות, מסים, פחת והפחתות ועלויות חד    EBITDA-ה  2020  יוני ב  30  ליום  נכון    .התפוקה
 . שלילי הינו דקוטה בצפון הנכספעמיות( מ

 
אלפי דולר משקפות את ירידת הערך בנכס בצפון דקוטה    1,961הוצאות פחת אזילה והפחתות בסך  

לשנת   החציון הראשון  במהלך  היעדר הכדאיות  2020שבוצעה  זו משקפת כאמור את  ערך  ירידת   .
נכס צפון דקוטה וזאת עקב תחזית תזרים  בהכלכלית נוכח המצב הנוכחי לפתח את הבארות החדשות  

 לילי לאחר הפיתוח בשל השפעות מגפת הקורונה. מזומנים ש 
 

אלפי    463-כשל    סךהסתכמו ל  2020לשנת    הראשונים  החודשים   שתש  במהלךהוצאות הנהלה וכלליות  
כ  המשקף  סכוםדולר,   של  אשתקד  38%-ירידה  זהה  לתקופה  בעיקר  אלו    הוצאות.  ביחס  כוללות 

דולר, עלויות דמי מפעיל לשותף הכללי בסך של  אלפי    222-עלויות דמי ניהול לשותף הכללי בסך של כ 
אלפי    32-שכר דירקטורים בסך של כואלפי דולר  156-כ  של   בסך עבודה ונלוות    שכר אלפי דולר,    22-כ

 . דולר
 

המשקפות    אלפי דולר  88בסך של    2020שנת  ל  ת החודשים הראשונים  שבמהלך ש מימון, נטו    הכנסות
ירידה זו נובעת בעיקרה מצניחה בריביות עבור  ,  ביחס לתקופה מקבילה אשתקד  33%  -ירידה של כ

 פיקדונות דולריים בנקאיים לזמן קצר בהם השותפות שומרת את עודפי המזומנים. 

 
 פעילות  מגזרי .7

 פעילות מגזרי בדבר דיווח

 

 מגזר 

  ישראל 

מגזר 
 ארה"ב 

 
התאמות  
 סה"כ   ואחרים 

 
 בלתי מבוקר  

 
 אלפי דולר ארה"ב  

 
        

  וחודשים שהסתיימ  הששתקופה של ל
 2020  יוניב 03ביום 

        

 הכנסות במגזר 
 -  239  -  239 

בניכוי תמלוגים לצד שלישי ולשותף  
 הכללי 

 -  (69)  -  (69) 

 הוצאות במגזר 
 (337 )  (2,320 )  -  (2,657 ) 

 הפסד במגזר 
 (337 )  (2,150 )  -  (2,487 ) 

 
        

 הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 
       - 

 הפסד 
       (2,487 ) 
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 מגזר 

  ישראל 

מגזר 
 ארה"ב 

 
התאמות  
 סה"כ   ואחרים 

 
 בלתי מבוקר  

 
 אלפי דולר ארה"ב  

 
        

 2020 יוניב 03 ליום
        

 המגזר   נכסי 
 10,215  42  -  10,256 

 הוקצו   שלא   נכסים 
       - 

 
        

 נכסים   כ " סה 
       10,256 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 המגזר   התחייבויות 
 55  337  -   

 הוקצו   שלא   התחייבויות 
       - 

 
        

 התחייבויות   כ " סה 
       392 
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 -הנפטגילוי בדבר נתוני הפקה בפילוח לפי סוגי הפטרוליום שהופקו בנכס  .8

   

  
 

 
  1חציון 
2020 

הפקת פטרוליום  
 WTIמסוג נפט  

- עבור ה -סך הכל תפוקה בתקופה ]באלפי חביות[
100% 

  
8 

)המשויכת   בתקופה ]באלפי חביות[ סך הכל תפוקה   
 למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד(

  4 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויכת למחזיקי   
 התאגיד( )בדולר לחבית( הזכויות ההוניות של 

  38 

תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק   
לרבות מההכנסה ברוטו מנכס הנפט( ממוצעים  

ששולמו ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי  
 הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר לחבית( 

  11 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות   
הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר  למחזיקי 

 לחבית( 

  43 

     
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים   

למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר  
 לחבית( 

  (16 ) 

הפקת פטרוליום  
מסוג גז, לרבות:  

Nitrogen, Sulfur, 
Methane [ סך הכל תפוקה בתקופהMCF]-  100%-עבור ה 

  

24,497 
)המשויכת למחזיקי   [MCFבתקופה ]סך הכל תפוקה   

 הזכויות ההוניות של התאגיד( 
  11,136 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויכת למחזיקי   
 ( MCF -הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

  1 

תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק   
ממוצעים  לרבות מההכנסה ברוטו מנכס הנפט( 

ששולמו ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי  
 ( MCF -הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

  )* 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות   
 -למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

MCF ) 

  1 

     
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים   

  -למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל
MCF ) 

  - 

הפקת פטרוליום  
מסוג גז, לרבות:  

Propane, Butane, 
Natural Gasoline, 

Condensate [ סך הכל תפוקה בתקופהGallon ]- 100%-עבור ה 

  

124,832 
המשויכת   -[ Gallonסך הכל תפוקה בתקופה ] 

 למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד(
  57,261 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויכת למחזיקי   
 (Gallon -הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

  1 

תמלוגים )כל תשלום הנגזר מתפוקת הנכס המפיק   
לרבות מההכנסה ברוטו מנכס הנפט( ממוצעים  

תפוקה )המשויכים למחזיקי  ששולמו ליחידת 
 (Gallon-הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

  )* 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות   
 -למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

Gallon) 

  1 

     
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים   

 -התאגיד( )בדולר ללמחזיקי הזכויות ההוניות של 
Gallon) 

  - 

 
ההוצאות בטבלה זו מיוחסות לרכיבי ההפקה השונים בהתאם לחלקם היחסי בסך התפוקה. עלויות  

 ההפקה כוללות עלויות הפקה שוטפות, ללא תקלות חד פעמיות. 
 

 דולר. 1-*( משקף ערך הנמוך מ
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 הון השותפות  .9
  של   לתקופהבהון    תנועהאלפי דולר. ה  9,864-הסתכם לסך של כ,  2020  יוניב  30הון השותפות ליום  

  2,487-בעיקרה מההפסד השוטף לתקופה זו בסך כ  נובעת  תאריך  באותו  שהסתיימו  חודשים  הששי
   אלפי דולר.

 ( שלא מומשו. 7כתבי אופציה )סדרה  5,520,235פקעו  2020במאי   17ביום 

( ליחידות השותפות.  8לא מומשו כתבי אופציה )סדרה    2020במהלך ששת החודשים שחלפו משנת  
 .  2020בדצמבר   31תאריך הפקיעה של כתבי אופציה אלו הינו 

 אגורות. 39.2  ההי, 2020 יוניב  30של יחידת השתתפות ליום  המתואםשער הבורסה 

 תזרימי המזומנים ומקורות המימון של השותפות .10
  כתבי   של   סדרות  שלוש   ושל   השתתפות   יחידות  של   הנפקה   השותפות   השלימה  2019  באפריל   16  ביום

  ביום   שפרסמה  המדף   הצעת  דוח  פי-על  זכויות  של  בדרך  השתתפות  ליחידות  למימוש  הניתנים  אופציה
  הכוללים ,  אגדים  368,335  לרכישת  הזכויות   הכל  בסך  נוצלו   ההנפקה   במסגרת.  2019  במרץ   24

 . שהונפקו מהסדרות אחת מכל  אופציה כתבי 5,525,025-ו, השתתפות  יחידות 3,683,350

( ליחידות  7כתבי אופציה )סדרה    4,803מומשו  ,  7, בו פקעו אופציות סדרה  2020  במאי  17עד ליום  
 ש"ח. 11,259-השתתפות ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ

 תרומות התאגיד  .11
 מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופת הדו"ח. השותפות לא קבעה 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .12
בסיכוני השוק של השותפות או בדרכי ניהולם לעומת הפרטים    יםמהותי   ייםשינו  חלו  לאהדוח    למועד

   .9201  לשנת  השותפותאשר נכללו בעניין זה בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי של 
 
 2020 יוניב 03 ליום( דולר באלפי) הצמדה בסיס דוח

  

 או בדולר
  בהצמדה

  לדולר
  בשקלים

 "כסה  פיננסי  לא  צמודים  לא

         שוטפים נכסים

 8,425  -  81  8,344  מזומנים ושווה מזומנים

 12  -  -  12  לקוחות 

 51  -  33  18  חייבים ויתרות חובה 

 8,488  -  114  8,374  סה"כ רכוש שוטף 

 
 
         

         שוטפים  לא נכסים

 1,676  -  -  1,676  בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש   פקדונות

 92  92  -  -  וגז   נפט  בנכסי השקעה

 1,768  92  -  1,676  סה"כ רכוש לא שוטף 

         

 10,256  92  114  10,050  נכסים "כ סה
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 שוטפות התחייבויות

 72  -  33  39  זכות  ויתרות זכאים

 72  -  33  39  שוטפות  התחייבויות"כ סה

         

         שוטפות לא התחייבות

 320  -  -  320  ארוך  לטווח התחייבויות

 392  -  33  359  "כ התחייבויות  סה

 9,864  92  81  9,691  סה"כ היתרה המאזנית, נטו 

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

רווח )הפסד(  
 שווי הוגן  מהשינוי 

רווח )הפסד(  
     מהשינוי 

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

(8)   (4)  מזומנים ושווי מזומנים  8  4 81 

(4)   (2)  חייבים ויתרות חובה  4  2 33 

(4)   (2)  (33)  (2)   (4)  זכות  ויתרות זכאים 

 )באלפי דולרים(  WTIהנפט מסוג  במחירימבחני רגישות לשינויים  .ב
 

רווח )הפסד(  
 שווי הוגן  מהשינוי 

רווח )הפסד(  
     מהשינוי 

מחירי הסחורה עליה )ירידה( ב 10%  5%  ( 5%)  ( 10%)  

(1.2)   (0.6)  לקוחות  1.2  0.6 12 

 
 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .13
לעומת הפרטים אשר נכללו    חשבונאיים קריטיים  באומדנים  יםמהותי   ייםשינו  חלו  לאהדוח    למועד

   . 9201 לשנת  השותפותבעניין זה בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי של 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .14
ביום    ישיבת נערכה  ואושרו הדוחות הכספיים  נידונו  במשרדי    2020  אוגוסטב   19הדירקטוריון בה 

מר יהודה סבן  :  להלן  דירקטוריון. בישיבה השתתפו חברי הבחולון  26הרוקמים  ברחוב    הלמן אלדובי
)דירקטור בלתי תלוי(, מר    מרדר"צ(, מר מנחם  דח )  מימרן"צ(, ד"ר יעקב  דח"צ(, גב' מורן צור )דח)

  ומפקח  השותפות  של  המבקר"ח  רו,  החשבת,  היתר  בין   השתתפו ,  כן  כמו.  וד"ר רוני הלמן  אלדובי ורי  א
הכלליה  הנהלת"י  ע  לו  שהוצג  החומר  על  התבססו  רקטוריוןהדי  דיוני  .השותפות   וסקירת  שותף 

  התייחסותו   לרבות  הדיון  במהלך  שנידונות ושאלות השותפות  של  המבקר  החשבון  רואה"י  ע  הדוחות
התקיימה הצבעה לאישור הדוחות הכספיים    הדיון  לאחר.  אלו  לשאלות  המבקר  החשבון  רואה  של

 . הכספיים  הדוחות את לאשר  החליטו"צים, הדחוכל חברי הדירקטוריון, ביניהם 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .15
מהותיים    למועד שינויים  חלו  לא  ופיננסית הדוח  חשבונאית  מומחיות  בעלי  הדירקטורים    בנושא 
  לשנת   השותפות של התקופתי  בדוח הכלול  הדירקטוריון   בדוח זה  בעניין  נכללו אשר הפרטים  לעומת

2019  . 
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 דירקטורים בלתי תלויים  .16
  אשר  הפרטים  לעומת  תלוייםהבלתי  הדירקטורים    בנושאהדוח לא חלו שינויים מהותיים    למועד
 .  2019  לשנת השותפות  של התקופתי  בדוח הכלול הדירקטוריון בדוח זה בעניין נכללו 

 אירועים נוספים במהלך תקופת הדו"ח  .17

הגיעה השותפות להסכם פשרה מול בעלי זכויות אחרים בפרויקט צפון דקוטה    26.2.2020ביום   .א
   דקוטה, הקובע את ההסדרים הבאים:שהינם המוכרים בהסכם הרכישה צפון 

. למרות זאת, בכפוף לתנאים 2019ביוני    30הסתיים ביום  צפון דקוטה    הרכישההסכם   (1)
להלן, לשותפות תהא הזכות להחליף את המפעיל בפרויקט בהתאם להסכם   (5)של סעיף  
ליום    צפון דקוטההרכישה   יוקדם בהתאם למועד 2020בספטמבר    30עד  זה  . תאריך 
דקוטה ההשלמת   צפון  בפרויקט  זכויותיהם  למכירת  שלישי  צד  עם  הרוכשים  סכם 

 .2020ביוני  30-אך בכל מקרה לא לפני ה "(,הסכם הוקלי)"
לשלם את סכום   צפון דקוטה  השותפות עמדה בהתחייבויותיה בקשר עם הסכם הרכישה (2)

המקטעים  עשרת  בכל  הזכויות  כל  את  קיבלה  הפרויקט,  בשטח  ההשקעה  התחייבות 
 קט לפי חלקה והינה הבעלים בהן. בפרוי

המפעיל בשטח הפרויקט יגלה בזמן ראוי לשותפות על כל התקשרות עם קבלני משנה,  (3)
 נותני שירותים וספקים מהותיים או קשורים שעימם התקשר במסגרת תפעול הפרויקט. 

 השותפות לא תפעל כנגד מכירת זכויות המוכרים בפרויקט. (4)
ל בפרויקט עד להשלמת הסכם הוקלי או עד סיום המפעיל הקודם ימשיך להיות המפעי  (5)

)המוקדם מבניהם( והשותפות לא תשתמש בזכותה  2020במי  31-הסכם הוקלי או עד ה
בהסכם  מוגדר  זה  שמונח  )כפי  סיבה  ללא  זה  מועד  עד  התפעול  סמכויות  את  לקחת 
יציע עבודות מהותיות הכוללות  התפעול החל בפרויקט(. כמו כן, המפעיל הנוכחי לא 

 עבודה מחדש על באר, קידוח או השלמת באר עד למועד זה.
 הסכם הפשרה יחול ויחייב גם את היורשים הנעברים של הצדדים להסכם הפשרה.  (6)
הסכם התפעול בפרויקט יחד עם הסכם הפשרה ימצו את ההבנות בין הצדדים להסכם  (7)

 הפשרה. 
 . 2019ביוני  30יום  מ תוקף ב הסכם הפשרה 

 
, על פרישתן מרישיון רועי והחזרת  2020במרץ    22ורציו למונה מיום    השותפותלענין הודעתן של   .ב

כמו כן יצוין, כי השותפות ורציו הגיעו    לעיל.  3זכויות ההשתתפות בו לידי המדינה, ראו סעיף  
כולו או חלק  )להבנות לפיהן, בין היתר, בתוך תקופה שנקבעה בין הצדדים, ככל ושטח הרישיון  

ואחד הצדדים יהיה מעוניין להגיש בקשה   (או בכל דרך אחרת)רך של מכרז  יוצע שוב בד  (ממנו
, הוא יהיה מחויב להציע לצד השני  (בין אם במסגרת מכרז או בכל דרך אחרת)לקבלת הרישיון  

 .להצטרף לכל בקשה כאמור
 

 . לעיל  10ראו סעיף ( של השותפות, 7אופציה )סדרה הכתבי  לעניין פקיעת  .ג
 
 

 תביעות תלויות ועומדות  .18
 . השותפות  כנגדאו /ו של  ועומדות תלויות  תביעותנכון למועד הדוח לא קיימות 

 
   הדוח על המצב הכספי  אירועים לאחר תאריך .19

בסעיף   .א לאמור  פקיעת    2020ביולי    12ביום  לעיל,    ( ב)17בהמשך  על  לשותפות  הממונה  הודיע 
 . 14.6.2020רישיון רועי ביום 

קיימה השותפות אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות שנתית ומיוחדת,    2020באוגוסט    10  ביום .ב
( היום:  סדר  שעל  הבאות  ההחלטות  התקבלו  רואי  1בה  משרד  של  מחדש  מינויים  אישור   )

להסכם    5.1תיקון סעיף  (  2החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרו"ח המבקר של השותפות; )
במטרת העוסק  המוגבלת  ) השותפות  השותפות  סעיף  (  3;  השותפות    9.4.1תיקון  להסכם 

להסכם    9.1.3-ו   9.1.2תיקון סעיפים  (  4; ) המוגבלת לעניין השקעת כספים פנויים של השותפות
זכאי השותף הכללי מהשותפות לעניין תשלומים להם  נוספים  השותפות המוגבלת  לפרטים   .

(,  2020-01-062815אסמכתא מס'  )  2020ביולי    2בדבר ההחלטות הנ"ל ראו דו"ח מיידי מיום  
 . (2020-01-076972)אסמכתא מס'  2020באוגוסט  10וכן דוח מיידי מיום  

 מ"בע וגז נפט  חיפושי – ישראלית  הזדמנות – הכללי  השותף שםב
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 רוני הלמן, יו"ר הדירקטוריון

      בשותף הכללי 

 

 _______________________ 

 אייל שוקר, מנהל כללי  

 בשותף הכללי 

 19.8.2020תאריך:  

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 מוגבלת  שותפות   אנרגיה,  מקורות   -   ישראלית   הזדמנות 
 

 2020  ביוני   30  ליום   מאוחדים   ביניים   כספיים   דוחות 
 
 

 מבוקרים  בלתי 
 
 
 
 

 העניינים  תוכן 
 
 

 עמוד 
 
 

 2 ביניים  כספיים   דוחות   סקירת 
 
 

 3 הכספי  המצב   על   מאוחדים   דוחות 
 
 

 4 הכולל  הרווח   על   מאוחדים   דוחות 
 
 

 5-6 בהון   השינויים   על מאוחדים    דוחות 
 
 

 7-8 המזומנים תזרימי   על   מאוחדים   דוחות 
 
 

 9-15 מאוחדים  ביניים  הכספיים   לדוחות  באורים 
 
 

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



 

 
 

2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

   המבקר   החשבון   רואה   של   סקירה  דוח 
 

 מוגבלת   שותפות   אנרגיה,   מקורות   -   ישראלית   הזדמנות   של   לשותפים 
 

 מבוא 
 

 מאוחדות וחברות    מוגבלת  שותפות  אנרגיה,  מקורות  -  ישראלית  הזדמנות  של  המצורף  הכספי  המידע  את  סקרנו
  על   התמציתיים   הדוחות  ואת  2019  ביוני   30  ליום   הכספי  על המצב  התמציתי   הדוח   את  הכולל  (, השותפות  -   )להלן
  תאריך.   באותו   השהסתיימ  חודשיםשישה    של  ה לתקופ  המזומנים  ותזרימי   בהון   השינויים   הכולל,  הרווח

  ביניים   לתקופת  כספי   מידע  של   ולהצגה   לעריכה  אחראים  השותפות   של   הכללי  השותף  של  וההנהלה   הדירקטוריון 
 כספי מידע לעריכת אחראים  הם וכן ביניים", לתקופות כספי "דיווח IAS 34 בינלאומי  חשבונאות לתקן בהתאם זו

 היא   אחריותנו  .1970-התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  זו  ביניים  לתקופת
 סקירתנו. על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע

 
 הסקירה   היקף 

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות    -של לשכת רואי חשבון בישראל   2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  
סקירה .  בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים

ה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  הינ
בביקורת.  מזוהים  להיות  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה 

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

 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(,
 

 פסקת הדגש עניין )תשומת לב( 

 

ביניים המאוחדים ( לדוחות הכספיים  'ד)1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור    מסקנתנומבלי לסייג את  
בין היתר בעקבות התפרצות על עסקי השותפות,  משמעותית במחירי הנפט בעולם  הרידה  יההשפעה של הבקשר עם  

על   מהותית  להשפיע  עשויים  הנפט  ומחירי  בשווקים  המצב  הידרדרות  ו/או  המשך  הקורונה.   של   עסקיה נגיף 
דירקטוריון השותף  טת  החל)א'( בדבר  3כמו כן אנו מפנים את תשומת הלב לביאור    .פעילותה  תוצאות  ועל   השותפות 

 בצפון דקוטה.  לאלתר למכירת הנכס לפעול  הכללי  
 
 
 
 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,  תל
 חשבון  רואי  2020, באוגוסט 19
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 הכספי   המצב   על   מאוחדים   דוחות 

 

 

 
 

  ביוני  30 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 4,647  807  8,425  מזומנים ושווי מזומנים 
 4,453  9,204  -  בתאגידים בנקאיים תפיקדונו
 193  241  12  לקוחות

 106  74  15  חייבים ויתרות חובה 
       
  888,4  10,326  9,399 
       

       שוטפים  לא נכסים
       

 1,656  1,440  1,676  בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש  תפיקדונו
 2,053  6,367  29  השקעה בנכסי נפט וגז 

 -  4  -  קבוע  רכוש
       
  81,76  7,811  3,709 
       
  10,256  18,137  13,108 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 393  309  72  זכות   ויתרות זכאים
       
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 321  315  320  התחייבות לפינוי ושיקום נכסי נפט וגז
       
       

 12,394  17,513  9,864  פות הון השות
       
  10,256  18,137  13,108 
       
       

 מאוחדים.  ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הבאורים
 
 
 

 

חיפושי נפט   - הזדמנות ישראלית
    ידי: -השותף הכללי, על  -וגז בע"מ 

       
         2020, באוגוסט 19

 יפעת לויאל  אייל שוקר   רוני הלמן   ות הכספייםדוחתאריך אישור ה

  
 יו"ר הדירקטוריון 
  של השותף הכללי

 מנהל כללי 
  של השותף הכללי

 חשבת של 
 השותפות 
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 הכולל   הרווח   על   מאוחדים   דוחות 

 
 

 

 

 

 שהסתיימו   חודשים 6-ל
  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       
       

       הכנסות:
 1,321  724  239  ממכירת נפט וגז

 ( 126)  ( 68)  ( 22)  בניכוי תמלוגים לשותף הכללי
 ( 275)  ( 148)  ( 47)  בניכוי תמלוגים לצדדים שלישיים 

       
  170  508  920 
       

       הוצאות ועלויות:
 996  546  302  עלות הפקת הנפט והגז 

 4,999  597  1,961  הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 189  135  19  נפט וגז  יהוצאות חיפוש

 1,518  751  463  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 7,702  2,029  2,745  סה"כ הוצאות ועלויות
       

 6,782  1,521  2,575  תפעוליהפסד 
       

 ( 273)  ( 148)  ( 93)  הכנסות מימון
 32  18  5  הוצאות מימון 

       
 ( 241)  ( 130)  ( 88)  נטו, מימון כנסותה
       

 6,541  1,391  2,487  לתקופה הפסד 
       

       הפסד  או לרווח שיסווגו סעיפיםהפסד כולל אחר בגין 
 164  195  -  הפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים

       
 6,705  1,586  2,487  כולל סה"כ הפסד 

       
       הפסד ליחידת השתתפות )בדולר(

       
 0.16  0.03  0.06  בסיסי 

       
 
 

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

  

 - הזדמנות ישראלית    - השותף המוגבל  
 חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ 

 

הזדמנות ישראלית    - השותף הכללי  
 - 

 חיפושי נפט וגז בע"מ 

  
 יתרת 
  הפסד

  השקעות
 בהון 

  השותפות 

השקעות  
באופציות  
 השותפות 

 קרן הון  
תשלום  
מבוסס  
יחידות  

  השתתפות 
 יתרת 
  הפסד

  השקעות
 בהון 

 השותפות 

 

 "כ סה
 הון

 מבוקרבלתי    
 דולר   אלפי   
               

בינואר,    1יתרה ליום  
 12,394  106  (3)  -   461  49,331  (37,501)  )מבוקר(  2020

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

תשלום מבוסס יחידות  
 7  -   -   7  -   -   -   השתתפות 

 *(  -   -   -   -   *(  -   7מימוש אופציות סדרה  
 -   -   -   -   (224)  224    7פקיעת אופציה סדרה  

 (2,487)  -   *(  -   -   -   (2,487)  הפסד השנה 
 -   -   -   -   -   -   -   הפסד כולל אחר 

 -   -   *(  -   -   -   (2,487)  סה"כ הפסד כולל  
               

ביוני,   30יתרה ליום  
2020  (40,038)  49,555  237  7  (3)  106  9,864 

               
 
 
 

  
 - הזדמנות ישראלית    - השותף המוגבל  

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

 חיפושי נפט וגז בע"מ 

  
 יתרת 
  הפסד

  השקעות
 בהון 

  השותפות 

השקעות  
באופציות  
 השותפות 

 קרן הון  
מעסקאות  

  גידור 
 יתרת 
  הפסד

  השקעות
 בהון 

 השותפות 

קרן הון  
מעסקאות  

 גידור 

 
 "כ סה

 הון
 מבוקר  בלתי   
 דולר   אלפי   
                 

בינואר,    1יתרה ליום  
  48,616  (30,910)  )מבוקר(  2019

 
 - 

 
164  (3)  6  )*  17,873 

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

הנפקת הון ותקבולים  
  568  -   על חשבון אופציות, נטו 

 
608 

 
 -   -  100   -    1,276 

 (1,391)  -   -   *(  -   -   -   (1,391)  הפסד
 (195)  *(    -   -   (195)  -   -   -   הפסד כולל אחר 

 (1,586)  *(    -   *(  (195)  -   -   (1,391)  סה"כ הפסד כולל  
                 

, ביוני   30יתרה ליום  
2019  (32,351)  49,184  

   
608 

 
(31)  (3)  106  )*  17,513 

                 
 
 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *( 
 

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

  
 - הזדמנות ישראלית    - השותף המוגבל  

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

 חיפושי נפט וגז בע"מ 

  
 יתרת 
  הפסד

  השקעות
 בהון 

  השותפות 

השקעות  
באופציות  
 השותפות 

 קרן הון  
מעסקאות  

  גידור 
 יתרת 
  הפסד

  השקעות
 בהון 

 השותפות 

קרן הון  
מעסקאות  

 גידור 

 
 "כ סה

 הון
 מבוקר  
 דולר   אלפי   
                 

בינואר,    1יתרה ליום  
2019  (30,910)  48,616   -  164  (3)  6  )*  17,873 

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

הנפקת הון ותקבולים  
על חשבון אופציות,  

 1,276  -   100  -   -   608  568  -   נטו 
 -   -   -   -   -   (147)  147  -   6פקיעת אופציה סדרה  

 (6,541)  -   -   *(  -   -   -   (6,541)  הפסד השנה 
 (164)  *(  -   -   (164)  -   -   -   הפסד כולל אחר 

 (6,704)  *(  -   *(  (164)  -   -   (6,541)  סה"כ הפסד כולל  
                 

בדצמבר    31יתרה ליום  
2019  (37,501)  49,331  461   -  (3)  106   -  12,394 

                 
 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *( 
 

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

 

 

 

 

 שהסתיימו   חודשים 6-ל
  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 ( 1,314)  ( 703)  ( 606)  וטפת )א( ש לותיפעששימשו למזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 2,238  ( 2,297)  4,453  נטובתאגידים בנקאיים,  תבפיקדונו שינוי
 -  -  ( 20)  משועבדים תפיקדונו

תמורה ממכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 353  353  -  הפסד

 ( 92)  ( 4)  -  השקעה בנכסי נפט וגז 
       

 2,499  ( 1,948)  4,433  השקעה  (ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 1,276  1,276  *(   גיוס הון יחידות השתתפות, נטו
 ( 50)  ( 50)  ( 50)  חלוקה לנאמן

       
 1,226  1,226  ( 50)  מימון  ת שנבעו מפעילו (לותי פעששימשו ל)מזומנים נטו 

       
 ( 12)  ( 16)  -  מזומנים ושווי מזומנים הפרשי שער בגין 

       
 2,399  ( 1,441)  3,778  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה ) 

       
 2,248  2,248  4,647  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

       
 4,647  807  8,425  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

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    
        

       שוטפת  לותיפעששימשו למזומנים נטו  )א(
        
 ( 6,541)  ( 1,391)  ( 2,487)  הפסד  
        
       :הפסד  וא רווח לסעיפי התאמות 
        
בשווי הוגן דרך  הנמדדים מנכסים פיננסים  )הפסד( רווח 

 ( 2)  ( 2)  -  נטו, הפסדאו רווח 
 12  16  -  מזומנים הפרשי שער בגין מזומנים ושווי  
 4,706  -  1,961  ירידת ערך נכס נפט וגז 
 297  597  -  והפחתות  אזילה, הוצאות פחת 
 -  -  7  יחידות השתתפותתשלום מבוסס  
        
       והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי  
        
 ( 32)  ( 80)  181  ירידה )עלייה( בלקוחות  
 49  81  53  ויתרות חובה חייבים  ירידה ב 
 182  67  ( 321)  בזכאים ויתרות זכות ( ירידהעלייה )  
התחייבות בגין    -עלייה בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך  

 15  9  -  פינוי ושיקום 
        
 ( 1,314)  ( 703)  ( 606)  שוטפת פעילות ששימשו למזומנים נטו  
        
        

       נוסף על תזרימי המזומניםמידע  )ב(
        
 271  135  92  ריבית שהתקבלה  
        
        
 
 
 
 

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

 
חודשים  שישה  של    הולתקופ   2020  ביוני  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   א. 

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות    -באותו תאריך )להלן    ה שהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו    2019בדצמבר  31של השותפות ליום  המאוחדים הכספיים השנתיים

 (. הדוחות הכספיים השנתיים  -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  תאריך
 

החליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלה שניתנה במסגרת התיקון    2019בדצמבר    25ביום   
, בדבר העדר 1970  - לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  2017במרס    30מיום  

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

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

ובשל כך עשויה השותפות להידרש למקורות מימון נוספים מעת לעת בהתאם   כספי ואי וודאות
 לתכניות העבודה. 

 
 הגדרות .ג

 

או השותפות  ו/השותפות 
 המוגבלת

 
 מוגבלת. , שותפותמקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית  -

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

   
 השותפות המוגבלת וחברת הבת הישראלית שלה.   -   הקבוצה 

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

   
 דולר של ארה"ב.  - דולר

   
במשרד   - הממונה הנפט  ענייני  על  הלאומיות, הממונה  התשתיות 

 האנרגיה והמים. 
 
 קורונה  ד.
 

( ומשם התפשט הנגיף  COVID-19חלה התפרצות בסין של נגיף הקורונה ) 2019בחודש דצמבר  
ההתפרצות  בעקבות  וודאות.  וחוסר  דאגה  מעורר  שהוא  תוך  בישראל,  כולל  העולם,  ברחבי 

תחזיות הצמיחה הגלובליות ת תוך עדכון שלילי של  נרשמה פגיעה בפעילות הכלכלה העולמי
פגיעה   חוו  הנפט  מחירי  העולם.  ברחבי  הפיננסיים  בשווקים  וגובר  הולך  וודאות  וחוסר 

. מאז חלה עליה במחיר 2020משמעותית, עד כדי שיא שלילי למחיר חבית נפט בחודש אפריל  
 חבית נפט, אולם הוא טרם חזר לרמתו טרם המשבר. 

 
היעדר כדאיות כלכלית בתנאים אלו להפיק נפט בפרויקט    בשל מחיר הנפט הנמוך כאמור ולאור 

צפון דקוטה, החליטה השותפות ביחד עם המפעיל בצפון דקוטה להפסיק לעת זו את הפקת  
  הנפט מהבארות כמעט לחלוטין.

 
מגפת   של  ההשפעה  להיקף  באשר  רבה  ודאות  אי  עדיין  קיימת  הדוח  אישור  למועד  כאמור, 

והמקומית, התלויה, בין היתר, במשך הזמן שיידרש למיגורה או    ה על הכלכלה העולמיתנ הקורו
  גיף שעלולה לגרור הטלהנלבלימת התפשטותה וכן באפשרות להתפרצות מחודשת של ה
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 )המשך(  כללי -  :1באור 

 
מחודשת של מגבלות אשר יביאו להאטה כלכלית ולמיתון אף לתקופה ארוכה יותר, וכתוצאה  

רגיה בו פועלת השותפות. לפיכך, בשלב זה קיים  נרבות תחום האפים רבים ל ענמכך לפגיעה ב
והמכירות ועל    יקוש ה והשפעתה על הבנקושי לאמוד את מלוא השלכותיה של מגפת הקורו

המשך ו/או הידרדרות המצב בשווקים ומחירי הנפט עשויים  פעילותה ותוצאותיה העסקיות.  
 . פעילותה תוצאות ועל השותפות של  עסקיהלהשפיע מהותית על 

  
המזו  יתרות  לאור  השותפות,  להערכת  זאת,  ובהתחשב מנעם  השותפות  שבידי  ים 

 לשנה הקרובה. , צפויה השותפות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות יההתחייבויות ב
 

כמו כן כתוצאה מהמתואר לעיל הפחיתה השותפות את מלוא שווי נכס צפון דקוטה, ראה באור  
 להלן.  3

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -  :2באור 

 

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

 . 1970-"להתש(,  ומיידיים
 

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

 

 עסקאות תשלום מבוסס יחידות השתתפות  .ב
 

יחידות   זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס  שותפותתים אחרים של העובדים/נותני שירו
 .מכשירים הונייםהמסולקות ב השתתפות

 
של   ההוגן  השווי  לפי  נמדדת  הוניים  במכשירים  המסולקות  עובדים  עם  העסקאות  עלות 
תמחור   במודל  שימוש  באמצעות  נקבע  ההוגן  השווי  ההענקה.  במועד  ההוניים  המכשירים 

 . מקובלאופציות 
או  הסחורות  של  ההוגן  השווי  לפי  נמדדת  העסקאות  עלות  אחרים,  שירותים  נותני  לגבי 

 השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.  
 

גידול מקביל    ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח   יחד עם  הפסד 
מת השירות  ו/או  הביצוע  תנאי  שבה  התקופה  פני  על  שבו  בהון  במועד  ומסתיימת  קיימים 

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין   -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  
כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את תום  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ב

המכשירים  מספר  לגבי  הקבוצה  של  ביותר  הטוב  האומדן  ואת  ההבשלה  תקופת  חלוף   מידת 
 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 

 
מוכרת  הוניים,  במכשירים  המסולקת  הענקה  של  בתנאים  שינויים  מבצעת  השותפות  כאשר 
הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל 

 ההוגן במועד השינוי. של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר לפי השווי  
 

 תקנים לפני יישומם .ג

 
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים   37IAS -ל תיקון  .1

 
מאי  ה   , 2020  בחודש  בדבר    - )להלן    IAS 37- ל  תיקון   IASB- פרסם  על  ש עלויות  התקן( 

מכביד   שותפות ה  חוזה  הוא  חוזה  האם  הערכה  בעת  בהתאם  התיקון(  - )להלן    לכלול   .
 לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה    לתיקון, יש 



 מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת   - הזדמנות ישראלית  
 

  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  

 11 

 
 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית -  :2באור 

 
וש  ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכ 

 קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה(. 
ביום    ייושם   התיקון  המתחילות  שנתיות  דיווח  לאחריו.    2022לינואר    1לתקופות  או 

 . אפשרי יישום מוקדם יותר  
 . הכספיים  הדוחות על  מהותית השפעה  להיות צפויה לאלתיקון לעיל , שותפותה להערכת

 
 רכוש קבוע   16IAS -ל תיקון  .2

 
מאי  ה   , 2020  בחודש  התיקון אוסר על  התיקון(.    - )להלן    IAS 16- ל  תיקון   IASB- פרסם 

מכינה את הרכוש    שותפותתמורה שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שה  הפחתת
המיועד לשימושו  המעלותו  הקבוע  זאת,  חלף  ואת   שותפות.  המכירה  תמורת  את  תכיר 

 הפסד.   ואהעלויות הנלוות ברווח 
 

ביום    יישום   התיקון  המתחילות  שנתיות  דיווח  לאחריו.    2022לינואר    1לתקופות  או 
יותר   מוקדם  קבוע    יישום   התיקון   . אפשרי יישום  רכוש  לפריטי  רק  אולם  למפרע, 

יוכלו לפעול באופן שה  תכוונה ההנהלה  המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהם 
שבה   הכספיים  בדוחות  שמוצגת  ביותר  המוקדמת  השנתית  הדיווח  תקופת  בתחילת 

את    השותפות  לראשונה  לאחריה מיישמת  או  בהשפעה  השותפות  .  התיקון  תכיר 
של   לראשונה  היישום  של  העודפים    התיקון המצטברת  של  הפתיחה  ליתרת  כתיאום 

 של מועד היישום לראשונה. בתחילת התקופה  
 

 . הכספיים  הדוחות על  מהותית השפעה להיות  צפויה  לאלתיקון לעיל , שותפותה הערכתל    
 

 בתקופת הדיווח  משמעותיים אירועים - : 3באור 
  

 צפון דקוטה  . א
 

  והשפעותיה  בכלל   בעקבותיה   המתפתח   הכלכלי   המשבר ,  הקורונה   פת מג   התפשטות   לאור 
השותפות את הצורך בהפחתת נכס הנפט    בחנה ,  בפרט   בעולם   הנפט   מחיר   על   המתמשכות 

  נפט  חבית   י מחיר   רמת   בהתאם לבחינה שערכה השותפות, המסתמכת על וגז בצפון דקוטה.  
המשתנים    וההפקה   הפיתוח   עלויות ,  נפט   לחבית   הדיפרנציאל   עלויות ,  WTIמסוג   ויתר 

  כלכלי   זה   אין   , 2020ביוני    30ליום    הכלכליים הרלוונטיים לבחינת כדאיות ההשקעה בפרויקט 
  הערך  עדיין   בהצלחה   יפותחו   אם   גם   שכן ,  בפרויקט   פותחו   שטרם   המקטעים   את   לפתח 

  2020  בשנת   שחלפו   הראשונים   החודשים   ששת   במהלך   כי   עוד   יצוין .  שלילי   יהיה   הכלכלי 
 . שלילי   הינו   דקוטה   צפון   מפרויקט   המזומנים   תזרים 

 
דירקטוריון השותף הכללי כי השותפות תפעל לאלתר למכירת    החליט לעיל    האמור   לאור 

  נכס   של   מלאה   הפחתה   לבצע   יש   כי   הוחלט ,  ערך   לירידת   הסימנים   בחינת   ולאחר   אי הנכס.  
 . דולר   אלפי   1,961  בסך   ערך   ירידת   בגין   הוצאה   נרשמה   כן   על ,  דקוטה   צפון 

 
 Held Byלאור משבר הקורונה הופסקה ההפקה מן הבארות, כך שלא מן הנמנע כי סטטוס  

Production    .מדינת צפון דקוטה הורתה על אטימת    זאת   לאור נפגע בחלק מהבארות הללו
לומדת את ההשלכות של אטימה זו על המקטע הספציפי    עודנה . השותפות  Mesa 24-2באר  

ות מי יידרש לשאת בעלות זו. למיטב ידיעת השותפות  ועל המשך זכות החזקה במקטע, לרב 
 שאר המקטעים בעניין זה.   לגבי טרם קיבל המפעיל פניה  
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 בתקופת הדיווח )המשך(  משמעותיים אירועים - : 3באור 

 
 הון  גיוס .ב

   
  בדבר אופציות השותפות ומימושן,   2019)ב( בדוחות הכספיים מאוחדים לשנת  11  בהמשך לבאור

ליחידות    7כתבי אופציה סדרה    4,803, מומשו  7, בו פקעו אופציות סדרה  2020במאי    17עד ליום  
 השתתפות ותמורתם נתקבלה במלואה.

 
 רישיון רועי  .ג
 

בביאור   לאמור  לשנ  בדוחות(  5()2)ב()7בהמשך  מאוחדים  של    2019ת  הכספיים  הודעתן  בדבר 
  הממונה   הודיע,  הדוח  תקופת  לאחר,  2020  ביולי  12  ביוםהשותפות ורציו על פרישה מרישיון רועי,  

הערבויות    . 2020  ביוני   14  ביום ,  רועי  רישיון  של   פקיעתו   על   לרציו להחזרת  פועלת  השותפות 
 שניתנו בקשר עם רישיון זה. 

 
בד בבד להודעת השותפות והזדמנות ישראלית לממונה כאמור לעיל, החלו השותפים ברישיון  
להסדיר, במסגרת הסכם היפרדות, את ההסכמות ביניהן בקשר עם סיום הפעולות המשותפות  

שולמו סכומים נוספים בין הצדדים, לרבות בגין  ברישיון, ובכלל זאת סיום התחשבנות לפיה לא י 
לקידום  פעולות  בגין  כאמור  פרישתה  לפני  האחרונים  בחודשים  נשאה המפעילה  בהן  הוצאות 

,  2020באוגוסט    5ביום  קידוח אקספלורציה בשטח הרישיון וכן שחרור הדדי מתביעות וטענות.  
 התקשרו השותפים בהסכם היפרדות כאמור.  ,לאחר תקופת הדוח

 

 יחידות השתתפותתשלום מבוסס   .ד
 

אופציות למנכ"ל השותף   1,000,000אישר דירקטוריון השותף הכללי הקצאת  2020במרס  12ביום 
האופציות יוקצו  אופציות אלו הוקצו בפועל. באפריל  21הכללי ולשניים מעובדי השותפות. ביום 

 במסלול רווח הון. לפקודת מס הכנסה 102על שם הנאמן לתכנית, בהתאם להוראות סעיף 

בהתאם לנתונים    B&Sהאופציות יסולקו במכשירים הוניים, שוויין ההוגן נקבע בהתאם למודל  
 הבאים:

   
 -  )%(  יחידת השתתפותתשואת הדיבידנד בגין 

 77.5  )%(  יחידת השתתפותתנודתיות צפויה במחירי 
 0.93  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(

 7  )שנים( ליחידות השתתפותמשך החיים החזוי של האופציות 
 1.98  ח(")ש המימושמחיר 
 0.333  ח(")ש יחידת השתתפותמחיר 

 
של   ההוגן  השווי  לעיל,  לנתונים  כל  בהתאם  לסך  נקבע  במועד "שאלפי    131  -האופציות  ח 

 .אלפי דולר 24 -, שהם כההענקה
 

 תנאי הבשלה
 

חודשים מיום ההענקה, מנה    12מנה ראשונה תבשיל בתום    .שוות  מנות  בשלוש   יבשילו   האופציות
בתום   תבשיל  בתום    24שניה  תבשיל  שלישית  מנה  ההענקה,  מיום  מיום    36חודשים  חודשים 

 ההענקה.  
 מיום ההבשלה של המנה השלישית.   שנים ארבעיפקעו בחלוף   האופציות
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 בתקופת הדיווח )המשך(  משמעותיים אירועים - : 3באור 

 

 תשלומים לשותף הכללי  .ה
 

קיימה השותפות אסיפת מחזיקי    , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,2020באוגוסט    10ביום  
יחידות השתתפות שנתית ומיוחדת, בה התקבלה, בין היתר, החלטה לעניין תשלומים להם זכאי 

השותפות  הוצאות  כל  השותף הכללי מהשותפות. על פי החלטה זו נקבע כי השותפות תישא ב
 הכללי או  )למעט הוצאות ששולמו במישרין או בעקיפין לבעלי השליטה בשותף  והשותף הכללי

 פי המנגנון שנקבע בהסכם השותפות. -שיש לבעלי השליטה בשותף הכללי עניין אישי בתשלומן( על
 

עד   -יבוטלו דמי המפעיל ודמי הניהול החודשיים לשותף הכללי יופחתו מרמתם הנוכחיתכמו כן,  
 ש.אלפי דולר לחוד 20ישולמו   2021אלפי דולר לחודש ומינואר   10ישולמו    2020לסוף שנת 

 
  מכשירים פיננסיים - : 4באור 

 
 שווי הוגן  א. 
 

פקדונות  ויתרות חובה,   חייביםלקוחות, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, 
תואמת או קרובה לשווי ההוגן    זכאים ויתרות זכותבתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש ו

 שלהם.
 

 שווי הוגן סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג  ב.
 

  
ביוני,   30

2020  
 ביוני,  30

2019  
בדצמבר,  31

2019 
       

       לגידור מיועדים (התחייבויות) נכסים
 ( 164)  (31)   -  1 ברמה המסווגים נגזרים

 
 
 

 פעילות מגזרי - : 5 באור
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות   
 סה"כ   ואחרים 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
         
         2020ביוני,    30יום  ל
         

   -   42  10,215  המגזר   נכסי 
 -         הוקצו   שלא   נכסים 

         
 10,256        סה"כ נכסים 

         
   -   337  55  המגזר   התחייבויות 
 -         הוקצו   שלא   התחייבויות 

         
 392        סה"כ התחייבויות 

 
  



 מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת   - הזדמנות ישראלית  
 

  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  

 14 

 
 )המשך(  פעילות מגזרי - : 5 באור

 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות   
 סה"כ   ואחרים 

 אלפי דולר   
         
  ושהסתיימתקופה של שישה חודשים  ל

 2020  ,ביוני  30ביום  
 

 
   

 
 

 
         

 239  -   239  -   הכנסות במגזר 
 (69)  -   (69)  -   בניכוי תמלוגים 

 170  -   170  -   הכנסות, נטו 
 (2,657)  -   (2,320)  (337)  הוצאות במגזר 

 (2,487)  -   (2,150)  (337)  הפסד במגזר 
         

 -         הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 
         

 (2,487)        הפסד
 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות   
 סה"כ   ואחרים 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
         

         2019ביוני,    30ליום  
         

 18,137  -   7,188  10,924  המגזר   נכסי 
 -         הוקצו   שלא   נכסים 

         
 18,137        סה"כ נכסים 

         
 624  -   449  175  המגזר   התחייבויות 
 -         הוקצו   שלא   התחייבויות 

         
 624        התחייבויות סה"כ  

 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות   
 סה"כ   ואחרים 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
         
  ושהסתיימתקופה של שישה חודשים  ל

 2019  ,ביוני  30ביום  
 

 
   

 
 

 
         

 724  -   724  -   הכנסות במגזר 
 (2,115)  -   (1,469)  (646)  הוצאות במגזר 

 (1,391)  -   (745)  (646)  הפסד במגזר 
         

 -         הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 
         

 (1,391)        הפסד
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 )המשך(  פעילות מגזרי - : 5 באור

 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות   
 סה"כ   ואחרים 

 מבוקר  
 אלפי דולר   
         
         2019בדצמבר    31ום  י ל
         

 13,108  -   2,220  10,888  המגזר   נכסי 
 -         הוקצו   שלא   נכסים 

         
 13,108        סה"כ נכסים 

         
 713  -   428  285  המגזר   התחייבויות 
 -         הוקצו   שלא   התחייבויות 

         
 713        סה"כ התחייבויות 

 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות   
 סה"כ   ואחרים 

 מבוקר  
 אלפי דולר   
         

         2019בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  
         

 1,321  -   1,321  -   הכנסות במגזר 
 (401)  -   (401)  -   בניכוי תמלוגים 

 920  -   920  -   הכנסות, נטו 
 (7,461)  -   (6,231)  (1,230)  הוצאות במגזר 

 (6,541)  -   (5,311)  (1,230)  הפסד במגזר 
         

 -         הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 
         

 (6,541)        הפסד
 
 

 
 

 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 

 המיוחסים לשותפות 
 

 2020 ביוני   30ליום  
 

 בלתי מבוקרים 
 

 תוכן עניינים 
 
 

 
 

 עמוד 
  

 2-3 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות 
   

 5 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לשותפות
  

 6-7 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות
  

 8 מידע נוסף
  
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 ניירות ערך ד' לתקנות  38וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  ד הנדון:  

 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
  2020  ביוני  30ליום  השותפות(,    -)להלן  שותפות מוגבלת    מקורות אנרגיה,  -הזדמנות ישראליתשל    1970-התש"ל

הדירקטוריון  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות   השהסתיימחודשים  שישה    של   ה תקופול
הנפרד לתקופת    . אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הבינייםשותפותשל ההשותף הכללי  וההנהלה של  

 בהתבסס על סקירתנו. זוביניים 
 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות    -של לשכת רואי חשבון בישראל   2410סקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן  
מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים  

. יישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, וממבירורים,  
סקירה 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.  

 ות דעת של ביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חו
 
 

 מסקנה 
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו  בהתבסס על סקירתנו,  
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 1970-התש"ל
 

 ( פסקת הדגש עניין )תשומת לב 

 
בקשר   למידע כספי ביניים נפרד(  ג')1ם את תשומת הלב לאמור בביאור  הנ"ל, אנו מפני  מסקנתנומבלי לסייג את  

בין היתר בעקבות התפרצות נגיף   על עסקי השותפות,  משמעותית במחירי הנפט בעולםהרידה  יההשפעה של העם   
  השותפות   של   עסקיה הקורונה. המשך ו/או הידרדרות המצב בשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית על  

דירקטוריון השותף הכללי  בדבר החלטת   '(ב)3כמו כן אנו מפנים את תשומת הלב לביאור  .פעילותה תוצאות ועל
 ה. בצפון דקוט לאלתר למכירת הנכס לפעול  

 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב, 
 רואי חשבון       2020באוגוסט,  19
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 ,  144דרך מנחם בגין ' רח
 6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  
 

 המאוחדים ביניים    נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים 
 
 שותפות המיוחסים ל 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה    ביניים  הכספייםמתוך הדוחות    לשותפותהמיוחסים  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
לתקנה  דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם    -   המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן   2020,  ביוני  30ליום  

 . 1970-התש"ל  ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38
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 שותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים ל 

 
 

 
 

  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

       נכסים שוטפים
       

 4,603  806  8,396  מזומנים ושווי מזומנים 
 4,453  9,204  -  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 745  657  758  חייבים ויתרות חובה 
       
  9,154  10,667  9,801 
       

       שוטפים  לא נכסים
       

 1,130  5,612  -  השקעה והלוואה לחברה מוחזקת
 1,656  1,440  1,676  בשימוש פקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים 

 92  -  92  השקעה בנכסי נפט וגז 
       
  1,768  7,052  2,628 
       
  10,922  17,719  12,679 
       

       התחייבויות שוטפות
 -  -  1,000  השקעה והלוואה לחברה מוחזקת

 285  206  58  זכות   ויתרות זכאים
       
  1,058  206  285 
       
       

 12,394  17,513  9,864  פות הון השות
       
  10,922  17,719  12,679 
       
       

 מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
 
 

 

חיפושי נפט   - הזדמנות ישראלית
    ידי: -השותף הכללי, על  -וגז בע"מ 

       
       2020, באוגוסט 19 

 יפעת לויאל  אייל שוקר   רוני הלמן   ות הכספייםדוחתאריך אישור ה

  
 יו"ר הדירקטוריון 
  של השותף הכללי

 מנהל כללי 
  של השותף הכללי

 חשבת
 השותפות של 
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 לשותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים 

 
 

 

 

 שהסתיימו   חודשים 6-ל
  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       
       

 126  68  22  הוצאות תמלוגים 
 189  135  19  נפט וגז  יהוצאות חיפוש

 1,286  641  405  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 1,601  844  446  תפעוליהפסד 
       

 ( 273)  ( 148)  ( 93)  הכנסות מימון
 29  18  4  הוצאות מימון 

       
 ( 244)  ( 130)  ( 89)  נטו, מימון כנסותה
       

 5,184  677  2,130  חלק החברה בהפסד חברה מוחזקת 
       

 6,541  1,391  2,487  לתקופה הפסד 
       

       הפסד  או לרווח שיסווגו סעיפיםהפסד כולל אחר בגין 
       

 164  195  -  בחברת בת  הפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים
       

 6,705  1,586  2,487  סה"כ הפסד כולל 
       
       
 
 
 
 

 ביניים מאוחדים.הכספיים מהדוחות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות 

 
 

 

 

 שהסתיימו   חודשים 6-ל
  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקרבלתי   
 אלפי דולר   
       
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 ( 1,484)  ( 889)  ( 590)  )א(  **( וטפתש לותישימשו לפעשמזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 2,238  ( 2,297)  4,453  נטובפקדונות בתאגידים בנקאיים,  שינוי
 -  -  ( 20)  פקדונות משעובדים 

תמורה ממכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 353  353  -  הפסד

 ( 92)  -  -  השקעה בנכס נפט וגז
 488  511  -  **(  השקעה והלוואה לחברה מוחזקת

       
 2,987  ( 1,433)  4,433    השקעה(  לותישימשו לפענבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 1,276  1,276  *(   גיוס הון יחידות השתתפות, נטו

 ( 50)  ( 50)  ( 50)  חלוקה לנאמן
       

 1,226  1,226  ( 50)  מימון  (לותיפעשנבעו מפעילות )ששימשו למזומנים נטו 
       

 ( 12)  16  -  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 
       

 2,717  ( 1,080)  3,793  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה ) 
       

 1,886  1,886  4,603  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
       

 4,603  806  8,396  התקופה  לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
       
       
       
 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
 השותפות הציגה הפסדי אקוויטי בפעילות השקעה וסיווגה מחדש להצגתם בפעילות שוטפת.(  **
 

 ביניים המאוחדים.הכספיים מהדוחות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
  



 מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת   – הזדמנות ישראלית  

 

7 

 המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות  

 
 
 

  

 

 שהסתיימו   חודשים 6-ל
  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    
        
        

       שוטפת  לותימזומנים נטו ששימשו לפע )א(
        
 ( 6,541)  ( 1,391)  ( 2,487)  הפסד  
        
       :הפסד  וא רווח לסעיפי התאמות 
        
או  בשווי הוגן דרך רווח הנמדדים מנכסים פיננסים ווח ר 

 ( 2)  ( 2)  -  נטו, הפסד
 12  ( 16)  -  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים  
 5,184  *  677  2,130    חלק השותפות בהפסדי חברה מוחזקת 
 -  -  7  תשלום מבוסס יחידות השתתפות 
        
       והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי  
        
 ( 114)  ( 24)  ( 13)  ויתרות חובהחייבים עלייה ב  
 ( 23)  ( 133)  ( 227)  בזכאים ויתרות זכותירידה   
        
 ( 1,484)  *  (889)  ( 590)    שוטפת לותישימשו לפעשמזומנים נטו  
        
        

       מידע נוסף על תזרימי המזומנים )ב(
        
 271  135  92  ריבית שהתקבלה  
        
        
        
 
 
 

 הפסדי אקוויטי סווגו מחדש מפעילות השקעה לפעילות שוטפת.  *
 ביניים מאוחדים.הכספיים מהדוחות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 כללי     - : 1באור 
 

חודשים  שישה  של    ה ולתקופ  2020,  ביוני  30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום   . א
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה    השהסתיימ

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות  1970- ומיידיים(, התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע    2019בדצמבר,    31ליום    השותפותהכספיים השנתיים של  

 יהם. הנוסף אשר נלווה אל

 

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי  .ב
ובשל כך עשויה השותפות להידרש למקורות מימון נוספים מעת לעת בהתאם לתכניות   ואי וודאות

 העבודה. 
 

 קורונה  .ג
 

)  2019בחודש דצמבר   נגיף הקורונה  ומשם התפשט הנגיף (  COVID-19חלה התפרצות בסין של 
ברחבי העולם, כולל בישראל, תוך שהוא מעורר דאגה וחוסר וודאות. בעקבות ההתפרצות נרשמה  
פגיעה בפעילות הכלכלה העולמית תוך עדכון שלילי של תחזיות הצמיחה הגלובליות וחוסר וודאות  

עד כדי שיא    הולך וגובר בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. מחירי הנפט חוו פגיעה משמעותית,
. מאז חלה עליה במחיר חבית נפט, אולם הוא טרם  2020שלילי למחיר חבית נפט בחודש אפריל  

 חזר לרמתו טרם המשבר. 
בשל מחיר הנפט הנמוך כאמור ולאור היעדר כדאיות כלכלית בתנאים אלו להפיק נפט בפרויקט 

לעת זו את הפקת הנפט צפון דקוטה, החליטה השותפות ביחד עם המפעיל בצפון דקוטה להפסיק  
  מהבארות כמעט לחלוטין.

 
כאמור, למועד אישור הדוח קיימת עדיין אי ודאות רבה באשר להיקף ההשפעה של מגפת הקורונה  
על הכלכלה העולמית והמקומית, התלויה, בין היתר, במשך הזמן שיידרש למיגורה או לבלימת 

 לולה לגרור הטלה התפשטותה וכן באפשרות להתפרצות מחודשת של הנגיף שע
מחודשת של מגבלות אשר יביאו להאטה כלכלית ולמיתון אף לתקופה ארוכה יותר, וכתוצאה מכך  

רגיה בו פועלת השותפות. לפיכך, בשלב זה קיים קושי  נפים רבים לרבות תחום האענלפגיעה ב
  והמכירות ועל פעילותה   יקושה והשפעתה על הבנלאמוד את מלוא השלכותיה של מגפת הקורו

העסקיות.   להשפיע  ותוצאותיה  עשויים  הנפט  ומחירי  בשווקים  המצב  הידרדרות  ו/או  המשך 
 . פעילותה תוצאות  ועל השותפות  של עסקיהמהותית על 

 
,  יההתחייבויותב ים שבידי השותפות ובהתחשב  מנעם זאת, להערכת השותפות, לאור יתרות המזו

 לשנה הקרובה. צפויה השותפות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות 
 

כן כתוצאה מהמתואר לעיל הפחיתה השותפות את מלוא שווי נכס צפון דקוטה, ראה באור    כמו
 . 2020ביוני,   30בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של השותפות ליום   3

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
המידע   בעריכת  שיושמה  לזו  עקבית  זה  נפרד  כספי  מידע  בעריכת  שיושמה  החשבונאית  המדיניות 

 . 2019בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
ביוני,    30בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של השותפות ליום    2למעט השינויים כמפורט בביאור  

2020 . 
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   ולאחריה הדוחבתקופת  פעילות השותפות המוגבלת יעיקר -  :3באור 
 

ראה   . א ולאחריה,  הדיווח  בתקופת  משמעותיים  אירועים  בינ  3באור  לגבי  הכספיים  ים  יבדוחות 
 .  2020  ,ביוני 30מאוחדים של השותפות ליום 

 

הכללי  לביאור בדבר החלטת   .ב השותף  הנכס לפעול  דירקטוריון  בצפון דקוטה    לאלתר למכירת 
 .2020ביוני,   30בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של השותפות ליום  )א( 3ראה ביאור 
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 צהרות מנהלים: ה
 :  (1ג)ד() 38)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 
 הצהרת מנהלים 

 כללי הצהרת מנהל 
 

 אני, אייל שוקר , מצהיר כי: 

מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן:    –של הזדמנות ישראלית  שנתי  י  חצהבחנתי את הדוח   .1
 "(. הדוחות)להלן: "  2020של שנת  וןש ראון החציל"(, השותפות"

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

 הדוחות. יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

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

 עליהם. ובבקרה ובגילוי  בדיווח הכספי   משמעותי תפקיד להם  אחרים שיש

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

 

 _______________       ____________________ 

 מנכ"ל   –אייל שוקר                                   2020  אוגוסטב 19

 של השותף הכללי בשותפות  
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 הצהרת מנהלים 
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 כי:   ה, מצהיר רו"ח יפעת לויאלאני, 

    לתקופת הביניים   אחר הכלול בדוחותה כספי  המידע  את הוביניים  בחנתי את הדוחות הכספיים   .1
  וןשראון החצי ל "(  השותפות"– מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן    – של הזדמנות ישראלית  

 (. "הדוחות לתקופת הבינייםאו "  "הדוחות" – )להלן  2020של 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  
יהיו מטעים בהתייחס   שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 לתקופת הדוחות. 

  לתקופת הביניים   אחר הכלול בדוחותה כספי  המידע  הו  ביניים  עתי, הדוחות הכספייםיד ילפי   .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  דירקטוריון השותפות 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 

 

 _______________       ____________________ 

 יפעת לויאל        2020באוגוסט   19

 המוגבלת  חשבת השותפות
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