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 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 

 

  2021 יוניב 30סתיימה ביום נלתקופה ש

  - ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 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

 2021 יוניב 30 ליום ועד 2021 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

  ה ישש  של  הולתקופ"(  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך : "להלן)  2021  יוני ב  30  ליום "(  השותפות: "להלן)
"להלן)  2021  יוניב  30  ביום  ושהסתיימ  חודשים   דוחות )  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם"(  הדוח  תקופת : 

 .  1970-ל"התש(, ומיידיים   תקופתיים

 (. IFRS) בינלאומיים חשבונאות  תקני פי  על ערוכים 2021  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

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

 
  

  
 

  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  
ב  שלהם. כן    במסגרת   שניתנה  ההקלה  את  לאמץ  הדירקטוריון  החליט    2019בדצמבר    25  יוםכמו 
, בדבר  1970  -לתקנות לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  2017במרס    30  מיום  התיקון

 . 2020בינואר  1הגשת דוח חצי שנתי במקום דוח רבעוני, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 

למכירת כל החזקותיה    RFP DAKOTA LLCהודיעה השותפות שהתקשרה בהסכם עם    11.2.2021ביום   .3
סוכם:   ההסכם  במסגרת  בארה"ב.  דקוטה  צפון  הינו 1בפרויקט  ההסכם  של  האפקטיבי  המועד   .

להכנסות    1.12.2020 זכאית  תהיה  לא  השותפות  האפקטיבי  מהמועד  החל  האפקטיבי"(.  )"המועד 

 
   בכפוף למילוי התנאים שבחוק ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט.  1
 לשתי תקופות רצופות בנות שנתיים כל אחת, בכפוף לקיום הוראות הדין ותנאי כל רישיון. רכה אניתנת לה התקופה 2

מספר  
 זיהוי 

סוג   השם 
 הזכות 

ימי   נכס 
 יבשתי  /

שטח  
 בדונם

  הזכות

 1בתוקף עד

של    חלקה 
 השותפות 

 המפעיל  מחזיקים נוספים 

55  ,56  ,
 62 -ו 61

סה"כ   ימי  רישיון  Dאיזור 
1,587,7

50 

27.10.20222 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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אלפי דולרים להם זכאית    78-חייבת בהוצאות בגין הפרויקט למעט החזר של כ  מהפרויקט ולא תהיה
. בתמורה למכירת החזקותיה בפרויקט קיבלה השותפות אופציה לקבל חזרה 2השותפות מהמפעיל. 

של   תוך    50%שיעור  המועברות,  האופציה"(.    5מהזכויות  )"תקופת  האפקטיבי  מהמועד  שנים 
.  3ופציה רק לאחר חלוף תקופה של שנה מהמועד האפקטיבי. השותפות תהא רשאית לממש את הא

על   העולה  בסכום  בפרויקט  הוניות  השקעות  ישקיע  שהקונה  תקופת   1ככל  במהלך  דולר  מיליון 
יום אם היא מממשת את האופציה מיידית ומצטרפת    28האופציה יהיה על השותפות להחליט תוך  

  25%תקטן האופציה כך שתהיה בשיעור של להשקעה או שאיננה מצטרפת להשקעה וכתוצאה מכך 
. כמו כן במסגרת ההסכם נקבע כי ככל שהקונה ימכור את הזכויות 4בלבד מהזכויות המועברות.  

שנים שתחילתה במועד האפקטיבי, השותפות תהיה זכאית    5הנעברות בפרויקט במהלך תקופה של  
השותפ  75%-ל של  הקיימת  האופציה  בגין  הקונה  זכאי  לה  השנה  מהתמורה  במהלך  כאשר  ות, 

 הראשונה מכירה כפופה לאישור השותפות. 

, הודיעה השותפות כי הממונה על הנפט במשרד האנרגיה הודיע לשותפות כי 2021במרץ    11ביום   .4
על מתווה פעולה למשא ומתן     ושרת האנרגיה של קפריסין   , חתמו שר האנרגיה2021במרץ    9ביום  

חברות הפועלות בצד הקפריסאי של המאגר לאלו הפועלות בצידו  לגיבוש הסכמים בין המדינות ובין ה
ישי )להלן: "המאגר"( -הישראלי של המאגר, לצורך פתרון המחלוקת על מאגר הגז הטבעי אפרודיטה

 שחוצה את השטח הימי של ישראל וקפריסין. 
צו החברות יום לסכם את האופן בו יפו  180לפי המתווה, בעלי המאגר משני צידי הגבול נדרשים תוך  

ומועדי  הסדרי  לרבות  מהמאגר,  מופק  להיות  עשוי  אשר  והקונדנסט  בגז  חלקן  בגין  הישראליות 
יום, תועבר המחלוקת למומחה   180תשלום של פיצוי כאמור. במידה והחברות לא תגענה להסכם תוך  

בתוך   הפיצוי  בגובה  להכריע  שינסה  ב  180בינלאומי  תובא  החברות  בין  ההסכמה  נוספים.  כל  יום 
יום לא תהיה הסכמה מצד החברות, לרבות באמצעות   360מקרה לאישור המדינות. ככל שבחלוף  

 מומחה בינלאומי, הנושא יחזור לפתחן של המדינות. 
השותפות סבורה    .אישור מתווה פעולה למו"מ בין המדינות כאמור מהווה אבן דרך חשובה ומהותית

 את אופן הטיפול  ה המקצועייםבשיתוף עם יועציובהתאם לכללי החשבונאות  כי יש להמשיך לבחון  
כתוצאה  הופחתו  אשר הוונו לנכס הנפט ובהוצאות הקשורות לנכס הנפט )לרבות הוצאות    החשבונאי

יובהר חתה"(.  )"ההפ  2012-2013בשנים מיליון דולר  9-בסך כולל של כ הפרשה לירידת ערך מרישום
בדרך ההצגה החשבונאית לתאריך הדוח על המצב הכספי בכדי להעיד על  אין    ,כי לעמדת השותפות

ה  פחתההשבוצעה  עובדה שמאז  ל  לרבות בשימת לבשווין הכלכלי של זכויות השותפות בנכס הנפט  
 (. 100%)מתוך  21%-ל  10%-בנכס ישי מ החזקותיה של השותפותגדל שיעור 

 
  

 
 השפעת מגפת הקורונה  .5

(, ומאז התפשטה למדינות   COVID19התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה ) 2019בחודש דצמבר 
רבות ברחבי העולם. מדינות ברחבי העולם הגיבו להתפשטות המגיפה באמצעות סגירת גבולות, 

ת סגרים, הטלת מגבלות על תעבורה אווירית וימית, מתן הנחיות ליצירת ריחוק חברתי על ידי הטל
 הגבלות תנועה ועוד. 

מגפת הקורונה הביאה למשבר כלכלי חמור, לירידה חדה בשווקים הפיננסים כולל שוק המניות,  
 אג"ח וסחורות )לרבות נפט וגז( ולעלייה ניכרת בשיעורי האבטלה.

, חלה התאוששות הדרגתית במחירי הנפט ומספר  2020החל מהמחצית השנייה של חודש אפריל 
דיעו כי פיתחו חיסון לנגיף הקורונה ומדינות רבות ברחבי העולם החלו במבצעי חיסון חברות הו 

, לאחר היציאה מהסגר השלישי בישראל, ניכרה  2021הדרגתיים לכלל האוכלוסייה. החל ממרץ 
חזרה הדרגתית לשגרה כמעט בכל מגזרי הפעילות, תוך ביטול הדרגתי של המגבלות השונות על  

אלי התאושש בקצב מהיר, זאת על רקע יעילות החיסונים שהביאה לירידה  הפעילות והמשק הישר
, חלה  2021חדה בשיעורי התחלואה ואפשרה הקלה נרחבת של המגבלות. יחד עם זאת, במהלך יוני 

התפשטותו של זן הדלתא של הנגיף   הרעה מסוימת במצב התחלואה בישראל ובעולם בעקבות
לואה בקנה מידה נרחב. עקב חוסר הוודאות שהתעורר  וקיים סיכון להתפרצות מחודשת של התח

בנוגע ליעילות החיסון בקרב מגזרי אוכלוסייה שונים, הוחלט לאחרונה לחסן מגזרים מסוימים  
 באוכלוסייה במנה שלישית נוספת. 

החרפה מחודשת והתפשטות נגיף הקורונה ו/או המוטציות של הנגיף, עשויות לגרום להאטה 
 בפעילויות של ענפים רבים, לרבות ענף האנרגיה בו פועלת השותפות.  ופגיעה

         
א לתאריך  הדוחנכון  של  ישור  פעילותה  על  להשפיע  המגפה  תמשיך  כיצד  לאמוד  קושי  קיים   ,

לאור יתרות המזומנים שבידי השותפות ובהתחשב בהתחייבויותיה, צפויה השותפות. יחד עם זאת,  
 תיה הקיימות בשנה הקרובה לפחות.  השותפות לעמוד בהתחייבויו
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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    נימהוות מידע צופה פ 

ון למועד אישור דוח זה,  נכ  בשותפותם של השותף הכללי  דנימבוסס, בין היתר, על הערכות ואומ 
ש יועצים  על הערכות  בין היתר,  ובעולם בקשר עם מגפת ונ המתבססים,  בארץ  על פרסומים  ים, 

ם אלו יתממשו, כולם  דנייות. אין כל ודאות כי הערכות ואומ ונטיות הרשויות הרלוהנחועל    ונההקור
בשליטת השותפות,    אינםים שמהותית, עקב גורמ  ונהאו בחלקם, והם עשויים להתממש באופן ש

ש  שיחולו  ככל  הקורינו לרבות  מגפת  בהתפשטות  בונהיים  והצעדים  הנ,  עלהננחיות  ידי  -קטים 
   יות ובמצב הכלכלי בעולם ובישראל.ונטהרשויות הרלו

 
 הכספי  המצב ניתוח .6

 

אלפי    9,687-אלפי דולר לעומת סך של כ  8,790-הסתכמו לסך של כ  2021  יוניב  30נכסי השותפות ליום  
 .2020בדצמבר  31דולר ליום 

אלפי    7,146-הסתכמו לסך של כ  2021  יוניב  30קדונות לזמן קצר ליום  ימזומנים ושווי מזומנים ופ
מפעילויות    תנובע  הירידה בעיקרה.  2020בדצמבר    31אלפי דולר ליום    7,899-דולר לעומת סך של כ
 . שוטפות של השותפות

 
י דולר אלפ  127-לעומת סך של כ  2021  יוניב  30ליום  אינם קיימים בדוח על המצב הכספי  קוחות  ל

 נובעת כתוצאה ממכירת פעילות פרויקט צפון דקוטה. כולה הירידה . 2020 בדצמבר 31 ליום

כ   2021  יוניב  30  חייבים ויתרות חובה אלפי   90-דולר, לעומת סך של כאלפי    77- הסתכמו לסך של 
 הירידה בעיקרה נובעת מפעילויות שוטפות של השותפות.   .2020 בדצמבר 31דולר ליום 

לשימוש  פקדונות מוגבלים  ארוך  דולר  1,430-כ   של  לסךהסתכמו    2021  יוניב  30  ליום  לזמן   אלפי 
הממונ להנחיות  בהתאם  ערבויות  מתן  בגין  שהוגבלו  מפיקדונות  של  ה  ומורכבים  חלקה  עבור 

ב "ישי"    "D"  איזור  נותשיוירהשותפות  דומהוחזקת   31ליום  המשועבדים  הפיקדונות  .  בסכום 
יצוין כי חלקה של השותפות בערבויות בגין   אלפי דולר.  1,414-הסתכמו לסך של כ  2020בדצמבר  

 דיםלפי חלקה בהחזקה בנכס וכי השותפות לא העמידה ערבות בגין צד  ההינ  " וחזקת "ישי"D"  איזור
 .יםאחר

וגז  ותהשקע נפט  דולר    92- ב   והסתכמ  2021  יוניב  30ליום    בנכסי  עלויות שהוונו  מ  ומורכביםאלפי 

 .2020בדצמבר  31בדומה ליתרה ליום , "D" איזור נותבקשר עם רישיו

אלפי    65-אלפי דולר לעומת סך של כ  45-הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30נכסי זכות שימוש ליום  
כירת מבנה המשרדים חהיוון תשלומים בגין  מ  בעיקרה מורכבת. היתרה  2020בדצמבר    31דולר ליום  

והירידה נובעת בעיקרה מרישום הוצאות פחת בגין נכסי זכות    IFRS 16-בהתאם ל  של השותפות
 השימוש. 

  194-לעומת סך של כ  אלפי דולר  140-הסתכמו לסך של כ  2021  ביוני  30  ליום   זכות  ויתרות  זכאים
ליום   דולר  בעיקר  .2020בדצמבר    31אלפי  נובעת  ביתרה  בגין  כתוצאה מקיטון    ההירידה  בזכאים 

 . ת פוזכאים מפעילויות שוטקיטון בוכן  פעילות הפרויקטפעילות פרויקט צפון דקוטה עקב מכירת 

אלפי    53-הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30חלות שוטפת בגין חכירה והתחייבות בגין חכירה ליום  
כ של  סך  לעומת  ליום    75-דולר  דולר  ה2020בדצמבר    31אלפי  ביתרה.   הבעיקר   תנובע  ירידה 

 המשרדים של השותפות. כירת מבנה חמתשלומים שוטפים בגין 

לעומת    2021ביוני  30התחייבות לפינוי ושיקום נכסי נפט וגז לא קיימת בדוח על המצב הכספי ליום 
כ של  ליום    321-סך  דולר  הירידה  2020בדצמבר    31אלפי  פעילות כולה  .  ממכירת  כתוצאה  נובעת 

 פרויקט צפון דקוטה. 

 להלן.   9הון השותפות ראה סעיף  לגבי
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זילים של השותפות )לא כולל יתרות משועבדות( הסתכמו לסך של  סך הנכסים הנ  2021ביוני    30ליום  
 אלפי דולר.   7,146-כ

 תוצאות הפעילות  ניתוחמאוחד בגין   דוח .7
  

הכנסות ממכירת נפט וגז, תמלוגים לשותף הכללי ולצדדים שלישיים וכן עלות הפקת הנפט והגז לא 
ביום    יםקיימ חודשים שהסתיימה  של שישה  לתקופה  הכולל  הרווח  על  עקב    2021ביוני    30בדוח 

 מכירת פעילות פרויקט צפון דקוטה. 
 

קיימ לא  והפחתות  אזילה  פחת,  חודשים   יםהוצאות  שישה  של  לתקופה  הכולל  הרווח  על  בדוח 
ביום   כ  2021ביוני    30שהסתיימה  של  סך  שי   1,961-לעומת  של  לתקופה  דולר  חודשים  אלפי  שה 
  בגין נכסי פרויקט צפון דקוטה   . הירידה נובעת מרישום ירידת ערך2020ביוני    30שהסתיימה ביום  

 .  שבוצעה בתקופה המקבילה אשתקד
 

אלפי   47-הסתכמו לסך של כ 2021הוצאות חיפושי נפט וגז במהלך ששת החודשים הראשונים לשנת 
אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בעיקרה נובעת מהוצאות   19-דולר לעומת סך של כ 

 ."D"חיפוש בקשר למקבץ רישיונות איזור 
 

אלפי   797-כשל    סךהסתכמו ל  2021לשנת    הראשונים  החודשים  שתש  במהלך הוצאות הנהלה וכלליות  
אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בעיקרה נובעת כתוצאה    463-כ  לעומת סך של  דולר

אשר גרם לגידול בהוצאות מסוימות אשר    , שינוי  משינוי מבנה ההוצאות בין השותפות לשותף הכללי
הוצאות הנהלה וכלליות במהלך ששת החודשים   .לשותפות   ותבעבר יוחסו לשותף הכללי וכעת מיוחס

אלפי דולר, דמי    120-דמי ניהול לשותף הכללי בסך של כ  בגין  כוללות עלויות  2021הראשונים לשנת  
אלפי דולר,    177-שכר עבודה ונלוות בסך של כ  דולר,  לפיא  120-בסך של כ ניהול למנכ"ל השותף הכללי  
 69-עם חברת הבת האמריקאית בסך של כאלפי דולר, עלויות בקשר   46-שכר דירקטורים בסך של כ

בגין אחרות  א' דולר וכן הוצאות    50-תשלום מבוסס יחידות השתתפות בסך של כ  תעלואלפי דולר,  
 אלפי דולר.  215-פעילות שוטפת בסך של כ

 
אלפי דולר   272-הסתכמו לסך של כ  2021שונים לשנת  הכנסות אחרות במהלך ששת החודשים הרא

דקוטה  כתוצאה   צפון  פרויקט  יתרות  מביטול  הנובע  רווח  פעילות מרישום  ממכירת  כתוצאה 
 .הפרויקט

 
כ    2021  שנתל  ת החודשים הראשונים  שבמהלך שמימון, נטו    הכנסות אלפי    19-הסתכמו לסך של 

אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בעיקרה נובעת מירידת    88-דולר לעומת סך של כ
וכן    ריבית עבור פיקדונות דולרים בנקאיים לזמן קצר בהם השותפות שומרת את עודפי המזומנים

יותר לעומת התקופה המקבילה   קדונות בעלי מח"מ קצרשותפות בפימשמירת עודפי המזומנים של ה
 אשתקד. 

 
 פעילות  מגזרי .8

 פעילות  מגזרי בדבר דיווח

 

 מגזר  

  ישראל

מגזר  
 ארה"ב 

 
התאמות 
 סה"כ   ואחרים

 
 בלתי מבוקר  

 
 אלפי דולר ארה"ב  

 
        

  וחודשים שהסתיימ השש תקופה של ל
 1220 יוניב 03ביום 
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 במגזר  אחרות הכנסות
 

- 
 

272 
 

- 
 

272 

 הוצאות במגזר 
 

(755 ) 
 

(70 ) 
 

- 
 

(825 ) 

 במגזר  )הפסד( רווח
 

(755 ) 
 

202 
 

- 
 
(553 ) 

 
        

 הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 
      

 - 

 הפסד 
       

(553 ) 
 
 
 

 

 מגזר  

  ישראל

מגזר  
 ארה"ב 

 
התאמות 
 סה"כ   ואחרים

 
 בלתי מבוקר  

 
 דולר ארה"ב אלפי  

 
        

 1220 יוניב 03 ליום
        

 
 

 המגזר   נכסי 

 

8,789 

  
 
1 

 

- 

 

8,790 

 הוקצו  שלא  נכסים 
       

- 

 
        

 נכסים  כ " סה 
       

8,790 
 
 
 
 

 

 
   

 
 

 

 193  -  -  193  המגזר   התחייבויות 

 הוקצו  שלא   התחייבויות 
       

- 

 
        

 193        התחייבויות  כ " סה 

 הון השותפות  .9
  של   לתקופהבהון    תנועהאלפי דולר. ה  8,597-, הסתכם לסך של כ2021  יוני ב  30הון השותפות ליום  

רישום רווח ממכירת פעילות פרויקט צפון  מבעיקרה    נובעת  תאריך  הבאות  השהסתיימ  חודשים   השש
 מפעילויות שוטפות של השותפות. אלפי דולר ומנגד רישום הפסד  272-דקוטה בסך של כ 

משנת   שחלפו  החודשים  ששת  )סדרה    13,420מומשו    2021במהלך  אופציה  ליחידות  9כתבי   )
  .2021בדצמבר   31השותפות. תאריך הפקיעה של כתבי אופציה אלו הינו 

 אגורות.  86 ה, הי2021 יוניב 30של יחידת השתתפות ליום  המתואםשער הבורסה  

 תזרימי המזומנים ומקורות המימון של השותפות  .10
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. נכון למועד 27.11.2022פורסם תשקיף מדף של השותפות אשר בתוקף עד ליום    26.11.2020ביום  
פי דוח הצעת מדף מיום -על  9מסדרה  כתבי אופציה    4,653,095פרסום הדוח הונפקו בדרך של זכויות  

9.11.2020  . 

( ליחידות השתתפות ונתקבלה בגינם 9כתבי אופציה )סדרה    13,985  מומשו  2021באוגוסט    18עד ליום  
 ש"ח.  10,793-תמורה בסך של כ 

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

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

   .2020 לשנת השותפותאשר נכללו בעניין זה בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי של 
 
 2021 יוניב 03 ליום( דולר באלפי) הצמדה בסיס דוח

 

  

  או  בדולר
  בהצמדה

  לדולר 
  בשקלים

 "כסה  פיננסי  לא  צמודים לא

         שוטפים  נכסים

 7,146  -  42  7,104  מזומנים ושווה מזומנים 

 77  -  55  22  חייבים ויתרות חובה

 7,223  -  97  7,126  סה"כ רכוש שוטף

 
 
         

         שוטפים  לא נכסים

 1,430  -  9  1,421  בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש  פקדונות

 92  92  -  -  וגז נפט בנכסי השקעה

 45  45  -  -  נכסי זכות שימוש 

 1,567  137  9  1,421  סה"כ רכוש לא שוטף 

         

 8,790  137  106  8,547  נכסים"כ סה

 
 
 

         שוטפות  התחייבויות

 140  -  140  -  זכותזכאים ויתרות 

 50  -  50  -  חלות שוטפת בגין חכירה 

 190  -  190  -  שוטפות  התחייבויות"כ סה

         

         שוטפות  לא התחייבות

 3  -  3  -  התחייבות בגין חכירה 

 193  -  193  -  "כ התחייבויות  סה

 8,597  137  ( 87)  8,547  סה"כ היתרה המאזנית, נטו 
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 מבחני רגישות לשינויים בשע"ח שקל/דולר )באלפי דולרים( . א
 

רווח )הפסד(  
 שווי הוגן  מהשינוי 

רווח )הפסד(  
     מהשינוי 

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

(4 )   (2 )  מזומנים ושווי מזומנים  4  2 42 

(6 )   (3 )  חייבים ויתרות חובה 6  3 55 

(1 )    )*( 9 *  1 
פקדונות בתאגידיים בנקאיים  

 המוגבלים בשימוש 

14  7 (140 )  (7 )   (14 )  זכות ויתרות זכאים 

 חלות שוטפת בגין חכירה  (5)  (3) (50) 3  5

*  * (3 )  התחייבות בגין חכירה  (*)  (*) 

 

 

 

    

 

 אלפי דולר.  1-*מייצג סכום הנמוך מ

 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .13

לעומת הפרטים אשר נכללו    חשבונאיים קריטיים  באומדנים  יםמהותי  ייםשינו  חלו לאהדוח    למועד
 . 2020 לשנת השותפותבעניין זה בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי של 

 הליך אישור הדוחות הכספיים  .14
ביום    ישיבת נערכה  ואושרו הדוחות הכספיים  נידונו  בה  במשרדי    2021  אוגוסטב  18הדירקטוריון 

"צ(, דח)  מימרן"צ(, ד"ר יעקב  דחגב' מורן צור ):  להלן  דירקטוריון. בישיבה השתתפו חברי ההשותפות
, היתר בין השתתפו, כן  כמו. וד"ר רוני הלמן אלדובי)דירקטור בלתי תלוי(, מר אורי  מרדר מר מנחם 

  שהוצג החומר  על התבססו רקטוריוןהדי דיוני .השותפות  ומפקח השותפות של המבקר "ח רו, החשב
הכלליה  הנהלת"י  ע  לו   ושאלות   השותפות   של  המבקר  החשבון  רואה"י  ע  הדוחות  וסקירת  שותף 

 הדיון  לאחר.  אלו  לשאלות  המבקר  החשבון  רואה  של  התייחסותו  לרבות  הדיון  במהלך  שנידונות
ביניהם   חברי הדירקטוריון,  וכל  הכספיים  הדוחות  לאישור  הצבעה   החליטו "צים,  הדחהתקיימה 

 .הכספיים הדוחות את לאשר

 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

 .  למעט סיום כהונתו של מר יהודה סבן )דח"צ( בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  2020

 דירקטורים בלתי תלויים .16
חלו שינויים מהותיים    למועד   אשר   הפרטים  לעומת  הבלתי תלוייםהדירקטורים    בנושאהדוח לא 
 .  2020  לשנת השותפות  של התקופתי בדוח הכלול הדירקטוריון בדוח זה בעניין נכללו

 אירועים נוספים במהלך תקופת הדו"ח   .17
בדבר הסכם   .א דקוטה בארה"ב  של השותפות  למכירת החזקותיהלפרטים  צפון  ראו    בפרויקט 

 לעיל.  3סעיף 
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 4בין ישראל וקפריסין ראו סעיף    מתווה פעולה למשא ומתן לגיבוש הסכמיםלפרטים בדבר   .ב
 לעיל. 

 
הודיעה השותפות כי התקשרה עם אלון גז בהסכם שיתוף פעולה, באופן  2021באפריל  27ביום  .ג

לא בלעדי, לאיתור ובחינת הזדמנויות השקעה בנכסי נפט וגז בארה"ב. לפרטים בדבר ההסכם 
 . (2021-01-071484)אסמכתא מס'   2021אפריל ב 27ראו דו"ח מיידי מיום 

 
בין  2021ביוני    14ביום   .ד בה אושרו  יחידות של השותפות  בעלי  מינוי   היתר   התקיימה אסיפת 

גב' מורן צור ויעקב מימרן, מינוי מחדש של מפקח השותפות, הענקת    -מחדש של הדח"צים   
השותפות. ועובדי  למנכ"ל  אופציות  כתבי  והקצאת  ושיפוי  פטור  לתוצאות   כתבי  בהתאם 

 חדל מר יהודה סבן לכהן כדח"צ בשותפות.  2021ביוני  29ביום  האסיפה
 

  2015פרסמה השותפות תעודות מס זמניות למחזיק זכאי בגין שנות המס    2021ביוני    24ביום   .ה
 . ( 2021-01-106803)אסמכתא מס'   2021יוני ב 24ראו דו"ח מיידי מיום . לפרטים 2016-ו

 
 Dעל הנפט להארכת מועדים ברישיונות מקבץ    הוגשה בקשה לממונה  2021במאי    במהלך חודש . ו

של   הדרך  אבן  החומר הסיסמי"לרבות  עיבוד    Q1-ו  עיבוד  דו"ח  מחדש  עיבוד  תוצרי  והגשת 
 . טרם התקבלה תשובת הממונה לבקשה.1.6.2021נקבע במקור לתאריך ש נתונים" 

 
 

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

 
   הדוח על המצב הכספי אירועים לאחר תאריך .19

 . לא התקיימו אירועים מהותיים נוספים לאחר תאריך המאזן
 
 
 מ "בע  וגז  נפט חיפושי – ישראלית הזדמנות – הכללי השותף שםב

 

 

       

 הדירקטוריוןרוני הלמן, יו"ר 

      בשותף הכללי 

 

 _______________________ 

 אייל שוקר, מנהל כללי  

 בשותף הכללי 

 18.8.2021תאריך:  

 

 

 

 

 



   
 
 
 

 
 
 
 

 מוגבלת  שותפות  אנרגיה,  מקורות   -  ישראלית   הזדמנות
 

 2021 ביוני   30  ליום  מאוחדים  ביניים  כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים  בלתי 
 
 
 
 

 העניינים  תוכן 
 
 

 עמוד  
 
 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
 
 

 3 הכספי   המצב על   מאוחדים  דוחות
 
 

 4 הכולל  הרווח  על   מאוחדים  דוחות
 
 

 5-7 בהון   השינויים  על מאוחדים    דוחות
 
 

 8-9 המזומנים  תזרימי  על   מאוחדים  דוחות
 
 

 10-15 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 
 

 מאוחדותוחברות    מוגבלת  שותפות  אנרגיה,  מקורות  -  ישראלית   הזדמנות  של  המצורף  הכספי  המידע  את  סקרנו
 על  התמציתיים  הדוחות  ואת  2021  ביוני  30  ליום  הכספי  המצב  על  התמציתי  הדוח  את  הכולל  (,השותפות   -  )להלן
  . תאריך  באותו  השהסתיימ  חודשים  שישה  של  הלתקופ  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-"להתש  (,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    -לשכת רואי חשבון בישראל    של  2410)ישראל(  את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה    ערכנו

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

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

 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם
 

 מסקנה 
 

  הבחינות   מכל  ,ערוך  אינו  "להנ  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  "להנ
 . 1970-"להתש (,ומיידיים

 
 
 
 קסירר  את גבאי פורר קוסט  אביב,  תל
 חשבון  רואי  2021, באוגוסט 18
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 הכספי   המצב   על   מאוחדים   דוחות 

 

 

 
 

  ביוני  30 ליום
 ליום

 בדצמבר  31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר  בלתי  
 דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 7,623  8,425  7,146  מזומנים ושווי מזומנים 
 276  -  -  בתאגידים בנקאיים  תפיקדונו
 127  12  -  לקוחות 

 90  51  77  חייבים ויתרות חובה 
       
  7,223  8,488  8,116 
       

       שוטפים  לא נכסים
       

 1,414  1,676  1,430  בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש  תפיקדונו
 92  92  92  בנכסי נפט וגז  ותהשקע

 65  -  45  נכסי זכות שימוש 
       
  1,567  1,768  1,571 
       
  8,790  10,256  9,687 
       

       התחייבויות שוטפות 
       

 194  72  014  זכאים ויתרות זכות 
 48  -  50  חלות שוטפת בגין חכירה 

       
  019  72  242 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 27  -  3  התחייבות בגין חכירה 
 321  320  -  התחייבות לפינוי ושיקום נכסי נפט וגז 

       
  3  320  348 
       

 9,097  9,864  8,597  פות הון השות
       
  8,790  10,256  9,687 
       
       

 מאוחדים.   ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 

 

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

       
       2021באוגוסט,  18

 ישראל פלדינגר  אייל שוקר  רוני הלמן  ות הכספייםדוחתאריך אישור ה

  
 יו"ר הדירקטוריון
  של השותף הכללי 

 מנהל כללי
  של השותף הכללי 

 חשב של  
 השותפות
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 הכולל   הרווח   על   מאוחדים   דוחות 

 

 

 

  

 שהסתיימו  חודשים 6-ל
  ביוני   30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר  31

   2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי דולר  באור 
        
        

        הכנסות: 
 526  239  -   ממכירת נפט וגז 

 (47)  (22)  -   בניכוי תמלוגים לשותף הכללי
 (103)  (47)  -   בניכוי תמלוגים לצדדים שלישיים 

        
   -  170  376 
        

        הוצאות ועלויות: 
 516  302  -   עלות הפקת הנפט והגז

 1,964  1,961  -   הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 60  19  47   נפט וגז  יהוצאות חיפוש

 1,209  463  797   הוצאות הנהלה וכלליות 
        

 3,749  2,745  844   סה"כ הוצאות ועלויות 

 -  -  272  א'3 הכנסות אחרות
        

 3,373  2,575  572      תפעולי הפסד 
        

 (124)  (93)  (24)   הכנסות מימון 
 13  5  5   הוצאות מימון

        
 (111)  (88)  (19)   נטו , מימון כנסותה
 
 
 

 

      
 3,262  2,487  553   לתקופה כוללוהפסד  הפסד

        
        ליחידת השתתפות )בדולר( הפסד

        
 (0.08)  (0.06)  (0.01)   ומדוללבסיסי 

        
 
 

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

 

 
  

 
חיפושי נפט וגז נאמנויות   -הזדמנות ישראלית  -השותף המוגבל  

 בע"מ 

 

 
  -הזדמנות ישראלית   -שותף הכללי  ה

 חיפושי נפט וגז בע"מ 

 

 

  
 יתרת 
  הפסד 

  השקעות
  בהון 

  השותפות 

תקבולים על  
חשבון  

אופציות  
  השותפות 

תשלום  
מבוסס  
יחידות  

  השתתפות 

 קרן הון 
מעסקאות  

  גידור 
 יתרת 
  הפסד 

  השקעות
  בהון 

  השותפות 

קרן הון  
מעסקאות  

 הון  "כסה  גידור 

 בלתי מבוקר   

 אלפי דולר   

                   

 9,097  *(   106  ( 3)  -  15  -  49,792  ( 40,813)  )מבוקר( 2021, בינואר 1יתרה ליום 

                   

 50  -  -  -  -  50  -  -  -  השתתפות יחידות מבוסס תשלום

 3  -  -  -  -  -  -  3  -  9 סדרה אופציות  כתבי מימוש

 ( 553)  -  -  -  -  -  -  -  ( 553)  התקופה הפסד

                   

 ( 553)  -  -  -  -  -  -  -  ( 553)  "כ הפסד כולל סה

                   

 -  49,795  ( 41,366)  2021, ביוני 30יתרה ליום 

 

65  -  (3 )  106  

 
 )* 

 

8,597 
 

 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  
  חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ

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

  
 יתרת 
  הפסד 

  בהון  השקעות
  השותפות 

 
 

תקבולים על  
 חשבון 

אופציות   
 השותפות 

  
 

 קרן הון  
תשלום מבוסס  

יחידות  
  השתתפות 

 יתרת 
  הפסד 

  בהון  השקעות
 השותפות 

 

 "כ סה
 הון 

 מבוקר בלתי   

 דולר  אלפי   

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

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

 7  -  -  7  -  -  -  תשלום מבוסס יחידות השתתפות 
 *(   -  -  -  -  *(   -  7מימוש אופציות סדרה 
 -  -  -  -  ( 224)  224  -  7פקיעת אופציה סדרה 

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

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

               
 
 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
 

 . מאוחדים  בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 

  



 אנרגיה, שותפות מוגבלת מקורות    - הזדמנות ישראלית  

7 

 השותפות   על השינויים בהון   מאוחדים   דוחות 
 

 

 
  

 
חיפושי נפט וגז נאמנויות   -הזדמנות ישראלית  -השותף המוגבל  

 בע"מ 

 

 
  -ישראלית  הזדמנות  -שותף הכללי  ה

 חיפושי נפט וגז בע"מ 

 

 

  
 יתרת 
  הפסד 

  השקעות
  בהון 

  השותפות 

תקבולים על  
חשבון  

אופציות  
  השותפות 

 קרן הון 
תשלום  
מבוסס  
יחידות  

  השתתפות 

 קרן הון 
מעסקאות  

  גידור 
 יתרת 
  הפסד 

  השקעות
  בהון 

  השותפות 

קרן הון  
מעסקאות  

 הון  "כסה  גידור 
 מבוקר   
 אלפי דולר   
                   
                   

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

 ( 50)  -  -  -  -  -  -  -  ( 50)  חלוקה לנאמן 
 *(   -  -  -  -  -  -  *(   -  7מימוש אופציה סדרה 
 -  -  -  -  -  -  ( 224)  224  -  7פקיעת אופציה סדרה 
 *(   -  -  -  -  -  -  *(   -  8מימוש אופציה סדרה 

 -  -  -  -  -  -  ( 237)  237  -  8פקיעת אופציה סדרה  
 16  -  -  -  -  61  -  -  -  תשלום מבוסס יחידות השתתפות 

 ( 1)  -  -  -  -  ( 1)  -  -  -  פקיעת תשלום מבוסס יחידות השתתפות 
 ( 3,262)  -  -  *(   -  -  -  -  ( 3,262)  הפסד השנה 

          -         
 ( 3,262)  -  -  *(     -  -  -  ( 3,262)  סה"כ הפסד כולל  

                   

 9,097  *(   106  ( 3)  -  15  -  49,792  ( ,81340)  )מבוקר(  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 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

  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
       

 (1,296)  (606)  (709)  וטפת )א( ש לותיפעששימשו למזומנים נטו 
       

       מזומנים מפעילות השקעהתזרימי 
       

 4,453  4,453  276  נטו בתאגידים בנקאיים,  תבפיקדונו שינוי
 (34)  (20)  (16)  , נטומשועבדים תפיקדונושינוי ב 

 ( 1)  -  ( 2)  רכישת רכוש קבוע
 (79)  -  -  השקעה בנכסי נפט וגז 

       
 4,339  4,433  258  השקעהשנבעו מפעילות מזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

       
 (12)  -  (23)  פרעון התחייבות בגין חכירה

 -  -  3  תקבולים ממימוש כתבי אופציות 
 (50)  (50)  -  חלוקה לנאמן

       
 (62)  (50)  (20)  מימון  לותיפעששימשו למזומנים נטו 

       
 ( 5)  -  ( 6)  בגין מזומנים ושווי מזומנים הפרשי שער 

       
 2,976  3,778  (477)  במזומנים ושווי מזומנים( ירידהעלייה )

       
 4,647  4,647  7,623  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

       
 7,623  8,425  7,146  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

   2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי דולר   
        

       שוטפת  לותיפעששימשו למזומנים נטו  )א( 
        
 (3,262)  (2,487)  (553)   הפסד 
        
       : הפסד וא רווח לסעיפי התאמות 
        
 5  -  6  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים  
 15  7  50  תשלום מבוסס יחידות השתתפות 
 1,961  1,961  -  הפחתת נכסי נפט וגז 
 6  -  1  הוצאות מימון בגין חכירה  
 17  -  22  הוצאות פחת 
        
        
       והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי  
        
 66  181  127  ירידה בלקוחות 
 16  53  13  ויתרות חובהחייבים ירידה ב 
 (120)  (321)  (54)  בזכאים ויתרות זכות  ירידה 
התחייבות בגין   -בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך  ירידה 

 -  -  (321)  פינוי ושיקום
        
 (1,296)  (606)  (709)  שוטפת ששימשו לפעילות מזומנים נטו  
        
        

       מידע נוסף על תזרימי המזומנים  )ב(
        
 120  92  24  ריבית שהתקבלה 
        
        
       פעולות מהותיות שלא במזומן  )ג( 
        
 82  -  -  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות חכירה  
        
 
 
 
 

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

 
חודשים שישה  של    הולתקופ  2021  ביוני  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   א.

"באותו תאריך )להלן  השהסתיימ ביניים :  יש לעיין בדוחות אלה "מאוחדים  דוחות כספיים   .)
ולשנה שהסתיימה    2020בדצמבר    31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום  

 (."המאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים: "אשר נלוו אליהם )להלן באותו תאריך ולבאורים
 

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

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

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

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

 
 רות הגד .ג

 

או השותפות ו/השותפות 
 המוגבלת

 
 מוגבלת.  מקורות אנרגיה, שותפות -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 

   
הלאומיות,  - הממונה התשתיות  במשרד  הנפט  ענייני  על  הממונה 

 האנרגיה והמים.
 
 
 קורונה    ד.
 

(, ומאז התפשטה למדינות  COVID19התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה ) 2019בחודש דצמבר  
סגירת  באמצעות  המגיפה  להתפשטות  הגיבו  העולם  ברחבי  מדינות  העולם.  ברחבי  רבות 
גבולות, הטלת מגבלות על תעבורה אווירית וימית, מתן הנחיות ליצירת ריחוק חברתי על ידי 

 הטלת סגרים, הגבלות תנועה ועוד. 

דה בשווקים הפיננסים כולל שוק המניות, מגפת הקורונה הביאה למשבר כלכלי חמור, לירידה ח 
 אג"ח וסחורות )לרבות נפט וגז( ולעלייה ניכרת בשיעורי האבטלה.

 הנפט   במחירי   הדרגתית  התאוששות   חלה ,  2020  אפריל   חודש   של   השנייה   מהמחצית   החל 
 החלו  העולם   ברחבי  רבות   ומדינות  הקורונה  לנגיף   חיסון   פיתחו  כי   הודיעו   חברות   ומספר

היציאה מהסגר השלישי   לאחר ,  2021. החל ממרץ  האוכלוסייה   לכלל  הדרגתיים   וןחיס   במבצעי 
של  הדרגתי  ביטול  תוך  הפעילות,  מגזרי  בכל  כמעט  לשגרה  הדרגתית  חזרה  ניכרה  בישראל, 
המגבלות השונות על הפעילות והמשק הישראלי התאושש בקצב מהיר, זאת על רקע יעילות 

התחלואה ואפשרה הקלה נרחבת של המגבלות. יחד  שהביאה לירידה חדה בשיעורי  החיסונים 
 התחלואה בישראל ובעולם בעקבות , חלה הרעה מסוימת במצב  2021עם זאת, במהלך יוני  
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 )המשך( כללי    - :1באור 

 
של זן הדלתא של הנגיף וקיים סיכון להתפרצות מחודשת של התחלואה בקנה מידה נרחב.    התפשטותו        

  עקב חוסר הוודאות שהתעורר בנוגע ליעילות החיסון בקרב מגזרי אוכלוסייה שונים, הוחלט לאחרונה 
 לחסן מגזרים מסוימים באוכלוסייה במנה שלישית נוספת. 

 פגיעה ונה ו/או המוטציות של הנגיף, עשויות לגרום להאטה והחרפה מחודשת והתפשטות נגיף הקור         
 בפעילויות של ענפים רבים, לרבות ענף האנרגיה בו פועלת השותפות.           

 
על   להשפיע  כיצד תמשיך המגפה  לאמוד  קושי  קיים  ביניים,  הדוחות הכספיים  אישור  נכון לתאריך 

זאת,   עם  יחד  השותפות.  של  ובהתחשב  פעילותה  השותפות  שבידי  המזומנים  יתרות  לאור 
 .לפחות השותפות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות בשנה הקרובה צפויה ,בהתחייבויותיה

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  :2באור 
 

  , ביניים  לתקופות  כספי  דיווח  -  34לתקן חשבונאות בינלאומי    בהתאםהדוחות הכספיים ביניים ערוכים          
-"להתש(,  ומיידייםקופתיים  וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות ת

1970 . 
 

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

 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  .א
 

 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות IAS 8-תיקון ל .1
 

פברואר   ה 2021בחודש  פרסם   ,-  IASB    בינלאומי חשבונאות  לתקן  מדיניות 8תיקון   :
)להלן  " חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות  (. מטרת התיקון " התיקון: 

 הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים". 
ומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות א 

נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  התיקון  במדידה". 
 משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.

ביום   ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות   2023בינואר    1התיקון 
ת ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת י והוא חל על שינויים במדיניות חשבונא

 אותה תקופה או אחריה.
 להערכת השותפות, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 
 

 בתקופת הדיווח  משמעותיים אירועים - : 3באור 
  

 דקוטה צפון .א
 

של השותפות    ( 3)ג()6  בבאורלאמור    בהמשך  בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים המאוחדים 
השותפות    בדבר ,  2020 של  כל   RPF DAKOTA LLCעם    בהסכם התקשרותה  למכירת 

 תקופת  במהלך  . בתמורה לקבלת אופציה  )להלן: "הפרויקט"(   בפרויקט צפון דקוטה  החזקותיה 
אלפי דולר   272- של כ   כולל   בסך   הפרויקט   יתרות   מביטול   הנובע רשמה השותפות רווח    הדוח 

 .במסגרת סעיף הכנסות אחרות   בדוח על הרווח הכולל  אשר נכלל 
של  כאמור  לשותפות   שיעור  חזרה  לקבל  תוך    50%אופציה  המועברות,  שנים   5מהזכויות 

מהמועד האפקטיבי. השותפות תהא רשאית לממש את האופציה רק לאחר חלוף תקופה של 
 .י שנה מהמועד האפקטיב 
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 )המשך(  בתקופת הדיווח  משמעותיים אירועים - : 3באור 

 

 חזקת ישי .ב 
 

, הודיעה השותפות כי הממונה על הנפט במשרד האנרגיה הודיע לשותפות 2021במרץ    11ביום           
, חתמו שר האנרגיה ושרת האנרגיה של קפריסין על מתווה פעולה למשא 2021במרץ    9כי ביום  

הסכמים בין המדינות ובין החברות הפועלות בצד הקפריסאי של המאגר לאלו ומתן לגיבוש  
- הפועלות בצידו הישראלי של המאגר, לצורך פתרון המחלוקת על מאגר הגז הטבעי אפרודיטה

 ישי )להלן: "המאגר"( שחוצה את השטח הימי של ישראל וקפריסין.
יום לסכם את האופן בו יפוצו   180תוך    לפי המתווה, בעלי המאגר משני צידי הגבול נדרשים         

החברות הישראליות בגין חלקן בגז ובקונדנסט אשר עשוי להיות מופק מהמאגר, לרבות הסדרי 
 ומועדי תשלום של פיצוי כאמור.

יום, תועבר המחלוקת למומחה בינלאומי שינסה  180במידה והחברות לא תגענה להסכם תוך          
יום נוספים. ההסכמה בין החברות תובא בכל מקרה לאישור  180  להכריע בגובה הפיצוי בתוך 

 המדינות.
בינלאומי,   360ככל שבחלוף   יום לא תהיה הסכמה מצד החברות, לרבות באמצעות מומחה 

הנושא יחזור לפתחן של המדינות. כמו כן, נקבע כי המדינות שומרות על זכותן במאגרי הגז 
 נלאומי ולהסכם שנחתם בין המדינות בעבר.בשטחן, בשים לב לנהוג על פי החוק הבי 

 

 היבטי מיסוי .ג 
 

פרסמה השותפות תעודות מס זמניות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי   2021ביוני    24ביום  
המס  כ ו מ ול  לשנות  השותפות,  של  השתתפות  יחידות  הזמניות 2016- ו   2015ר  התעודות   .

 , לפי העניין.2016-ו   2015האמורות מבוססות על השומות הסופיות של השותפות לשנים  
 

 השתתפות  יחידות   בעלי  אסיפת   תוצאות  . ד 
 

יחידות  2021ביוני    14ביום   בעלי  אושרו   ,השתתפות   התקיימה אסיפת  מינוי   היתר,   בין   , בה 
גב' מורן צור ויעקב מימרן, מינוי מחדש של מפקח השותפות, הענקת   - מחדש של הדח"צים   

 עובדי השותפותלשניים מ ו   השותף הכללי   כתבי פטור ושיפוי והקצאת כתבי אופציות למנכ"ל 
חדל מר יהודה סבן   2021ביוני    29ביום    , . בהתאם לתוצאות האסיפה להלן (  ו )3  באור כאמור ב 

 .השותפות   של   הכללי   ףלכהן כדח"צ בשות 
         

 הון גיוס .ה
   

הנפקת בדבר    2020  תלשנ  של השותפות מאוחדיםהדוחות הכספיים  ל(  ג)10  באוראמור בבהמשך ל
  ליחידות השתתפות  9כתבי אופציות סדרה    13,420  , עד למועד הדוח מומשו9סדרה    אופציותכתבי  

 אלפי דולר.  3-נתקבלה במלואה והסתכמה לסך של כ ןתמורתו
 

 יחידות השתתפותתשלום מבוסס   .ו
 

  1,500,000אישר דירקטוריון השותף הכללי הקצאת )להלן: "מועד ההקצאה"(  2021במרס   31ביום 
 )להלן: "מועד   2021יוני ב  14אופציות למנכ"ל השותף הכללי ולשניים מעובדי השותפות. ביום 

מחזיקי אסיפת  השותפות  קיימה  הנ"ל.    ההענקה"(  ההקצאה  אושרה  בה  השתתפות  יחידות 
לפקודת מס הכנסה במסלול    102האופציות יוקצו על שם הנאמן לתכנית, בהתאם להוראות סעיף  

 רווח הון. 

בהתאם לנתונים    B&Sאופציות יסולקו במכשירים הוניים, שוויין ההוגן נקבע בהתאם למודל  ה
 הבאים: 
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 )המשך( בתקופת הדיווח   משמעותיים אירועים - : 3באור 

 
   

 -  )%( יחידת השתתפותתשואת הדיבידנד בגין 
 54.74  )%( יחידת השתתפותתנודתיות צפויה במחירי  

 20.9  סיכון )%(שיעור ריבית חסרת  
 7  )שנים(  ליחידות השתתפותמשך החיים החזוי של האופציות 

 0.785  ח(" )ש המימושמחיר 
 1.029  ח(" )ש יחידת השתתפותמחיר 

 
 

, ח במועד ההענקה"שאלפי    937  -האופציות נקבע לסך כל  בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של  
 .אלפי דולר 289 -שהם כ

ה, קצאחודשים מיום הה  12מנה ראשונה תבשיל בתום    .שוות  מנות  בשלוש  יבשילו  האופציות
חודשים מיום    36מנה שלישית תבשיל בתום  ו  קצאהחודשים מיום הה  24מנה שניה תבשיל בתום  

 .  קצאההה
 מיום ההבשלה של המנה השלישית.  שנים ארבעיפקעו בחלוף  האופציות

- כהסתכמו בבגין תשלום מבוסס יחידות השתתפות    שנרשמו  הוצאותה  סךבמהלך תקופת הדוח  
   סעיף הוצאות הנהלה וכלליות.בדוח על הרווח הכולל במסגרת  אלפי דולר אשר נכללו 50
 

הודיעה השותפות כי התקשרה עם אלון גז בהסכם שיתוף פעולה, באופן    2021באפריל    27ביום   .ז
פי ההסכם, הצדדים -על  נפט וגז בארה"ב.לא בלעדי, לאיתור ובחינת הזדמנויות השקעה בנכסי  

על פוטנציאליים  נכסים  לאיתור  פעולה  )כפי  - ישתפו  ההסכם  במסגרת  שהוסדרו  העקרונות  פי 
בין היתר, שימת דגש על בארות קיימות    ,שיעודכנו מעת לעת בהסכמת שני הצדדים(, הכוללים

 , ן למועד אישור הדוח הכספינכו  )ולא על פיתוח ואקספלורציה(, וכן בחינת נכסים יבשתיים בלבד.
 נכסים פוטנציאליים כאמור. ובחינת השותפות ממשיכה באיתור

 
 

   מכשירים פיננסיים - : 4באור 
 

 שווי הוגן א.
 

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

 שלהם.
 
 

 פעילות  מגזרי - : 5 באור
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות  
 סה"כ   ואחרים

 בלתי מבוקר   
 אלפי דולר   
         
         1202ביוני,  30יום ל
         

   -  1  8,789  המגזר  נכסי 

 -        הוקצו  שלא   נכסים 
         

 8,790        סה"כ נכסים

         
   -  -  193  המגזר  התחייבויות 

 -        הוקצו  שלא   התחייבויות 
         

 193        סה"כ התחייבויות
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 )המשך( פעילות מגזרי - : 5 באור

 
 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות  
 סה"כ   ואחרים

 אלפי דולר   
         
  ושהסתיימ תקופה של שישה חודשים ל

 2021 , ביוני 30ביום 
 

 
   

 
 

 
         

 272  -  272  -  הכנסות אחרות במגזר 
         

 (825)  -  (70)  (755)  הוצאות במגזר
 (553)  -  202  (755)  במגזר  רווח )הפסד(

         
 -        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

         
 (553)        הפסד

 
 
 
 
 

 
 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
 
 
 

 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות  
 סה"כ   ואחרים

 אלפי דולר   
         
  ושהסתיימ תקופה של שישה חודשים ל

 2020 , ביוני 30ביום 
 

 
   

 
 

 
         

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

 170  -  170  -  הכנסות, נטו 
 (1,961)  -  (1,961)  -  הוצאות פחת אזילה והפחתות 

 (696)  -  (359)  (337)  הוצאות במגזר
 (2,487)  -  (2,150)  (337)  הפסד במגזר 

         
 -        מוקצות, נטו הוצאות משותפות בלתי 

         
 (2,487)        הפסד



 מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת   - הזדמנות ישראלית  
 

  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  

 15 

 
 )המשך( פעילות מגזרי - : 5 באור

 
 

 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות  
 סה"כ   ואחרים

 אלפי דולר   
         

         2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 
         

 526  -  526  -  הכנסות במגזר 
 (150)  -  (150)  -  תמלוגים בניכוי 

 376  -  376  -  הכנסות, נטו 
 (1,964)  -  (1,964)  -  הוצאות פחת, אזילה והפחתות 

 (1,674)  -  (700)  (974)  הוצאות במגזר
 (3,262)  -  (2,288)  (974)  הפסד במגזר 

         
 -        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

         
 (3,262)        הפסד

  
 
 
 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

התאמות  
 סה"כ   ואחרים

 אלפי דולר   
         

         2020בדצמבר  31ליום 
         

 9,687  -  129  9,558  המגזר  נכסי 

 -        הוקצו  שלא   נכסים 
         

 9,687        סה"כ נכסים

         
 590  -  404  186  המגזר  התחייבויות 

 -        הוקצו  שלא   התחייבויות 
         

 590        סה"כ התחייבויות
 

 
 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח - : 6 באור
 

בדבר    ,2020בדצמבר    31)א( לדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות ליום  19בהמשך לאמור בבאור  
טיוטת תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של של  פרסום להערות הציבור  

לאחר )להלן: "טיוטת התקנות"(,    2020- יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט )תיקון(, התשפ"א
קן אושרה בוועדת הכספים של הכנסת טיוטת התקנות, בנוסח מתו  2021באוגוסט    3ביום  תאריך הדוח  

 )להלן: "נוסח התקנות המתוקן"(.

 השותפות לומדת את ההשלכות האפשרויות, ככל וישנן, הנובעות מנוסח התקנות המתוקן.

 
 
 
 
 
 

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



 

 
 

 
 
 

 
 מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת   - הזדמנות ישראלית  

 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 

 המיוחסים לשותפות 
 

 2021  ביוני   30ליום  
 

 בלתי מבוקרים 
 

 תוכן עניינים 
 
 

 
 

 עמוד 
  

 2       דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד 
  

 3 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות 
   

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

 6-7 המיוחסים לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

 8 מידע נוסף 
  
 
 

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

 1970- "ל התש (,  ומיידיים   תקופתיים )דוחות  
 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו
  2021  ביוני  30השותפות(, ליום    -)להלן  שותפות מוגבלת    ,אנרגיה  מקורות  -ישראלית  הזדמנותשל    1970-התש"ל
הדירקטוריון תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות  באותו השהסתיימ חודשים שישה של הולתקופ

. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת  שותפותה  שלהכללי    השותףוההנהלה של  
 בהתבסס על סקירתנו. זוביניים 

 
 

 הסקירה   היקף 
 

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

  אנליטיים   סקירה  נוהלי  ומיישום,  והחשבונאיים  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם   בעיקרמבירורים,    מורכבת
 מקובלים  ביקורת  לתקני   בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת   הינה  סקירה.  ואחרים
 מזוהים  להיות  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג   לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל
 . ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת

 
 

 מסקנה 
 

  אינו "ל  הנ  הנפרד  הביניים  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לאעל סקירתנו,    בהתבסס
(, ומיידיים  תקופתיים)דוחות    ערך  ניירות  לתקנותד'  38  תקנה  להוראות  בהתאם ,  המהותיות  הבחינות  מכל,  ערוך
 1970-"להתש

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   תל אביב, 
 רואי חשבון   2021, באוגוסט 18
 
 

 
  

 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  מתוך הדוחות הכספיים  לשותפותהמיוחסים  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם    -  המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2021,  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
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר  
       

       נכסים שוטפים
       

 7,621  8,396  7,145  מזומנים ושווי מזומנים 
 276  -  -  בתאגידים בנקאיים פקדונות 

 926  758  61,01  חייבים ויתרות חובה 
       
  18,16  9,154  8,823 
       

       שוטפים  לא נכסים
       

 1,414  1,676  1,430  פקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש 
 65  -  45  נכסי זכות שימוש 

 92  92  92  בנכסי נפט וגז  ותהשקע
       
  1,567  1,768  1,571 
       
  9,728  10,922  10,394 
       

 התחייבויות שוטפות 
       

 -  1,000  -  השקעה והלוואה לחברה מוחזקת
 111  58  140  זכאים ויתרות זכות 

 48  -  50  חלות שוטפת בגין חכירה 
       
  190  1,058  159 
       

       שוטפות  לא התחייבויות
       

 1,111  -  938  עודף הפסדים על השקעה בחברה מוחזקת 
 27  -  3  התחייבות בגין חכירה 

       
  941  -  1,138 
       
       

 9,097  9,864  8,597  פות הון השות
       
  9,728  10,922  10,394 
       
       

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

 

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

       
       2021באוגוסט,  18

 ישראל פלדינגר  אייל שוקר  רוני הלמן  ות הכספייםדוחתאריך אישור ה

  
 הדירקטוריוןיו"ר 

  של השותף הכללי 
 מנהל כללי

  של השותף הכללי 
 חשב 

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

 
 

 

 

 שהסתיימו  חודשים 6-ל
  ביוני   30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר  31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי   
 אלפי דולר  
       
       

 47  22  -  הוצאות תמלוגים
 60  19  47  נפט וגז  יהוצאות חיפוש

 1,027  405  700  הוצאות הנהלה וכלליות 
       

 1,134  446  747  הפסד תפעולי 
       
       
 

 (124)  (93)  (24)  הכנסות מימון 
 11  4  3  הוצאות מימון

       
 (113)  (89)  (21)  נטו , מימון כנסותה
       

 2,241  2,130  (173)  חברה מוחזקת (רווחיהפסדי )ב שותפותחלק ה
 

 3,262  2,487  553  כולל לתקופההפסד ו הפסד
       
       
 
 
 
 

 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

  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי   
 אלפי דולר  
       
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
       

 (1,254)  (590)  (870)  וטפת )א( ש לותישימשו לפעש מזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 4,453  4,453  276  נטו בפקדונות בתאגידים בנקאיים,   שינוי
 (34)  (20)  (61)  , נטובדיםועפקדונות מששינוי ב 

 (79)  -  -  השקעה בנכס נפט וגז 
 ( 1)  -  ( 2)  רכישת רכוש קבוע

       
 4,339  4,433  825   השקעהת נבעו מפעילומזומנים נטו ש 

       
       מפעילות מימון תזרימי מזומנים 

       
 (12)  -  (23)  פרעון התחייבות בגין חכירה

 -  -  3  תקבולים ממימוש כתבי אופציות 
 (50)  (50)  -  חלוקה לנאמן

       
 (62)  (50)  (02)  מימון  לפעילות ששימשומזומנים נטו 

       
 ( 5)  -  ( 6)  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 

       
 3,018  3,793  (476)  במזומנים ושווי מזומנים עלייה )ירידה(

       
 4,603  4,603  7,621  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

       
 7,621  8,396  7,145  התקופה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

       
       
       
 
 

 ביניים המאוחדים. 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

   2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי דולר   
        
        

       שוטפת  לותימזומנים נטו ששימשו לפע )א( 
        
 (3,262)  (2,487)  (553)   הפסד 
        
       : הפסד וא רווח לסעיפי התאמות 
        
 5  -  6  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים  
 2,241  2,130  (173)  חברה מוחזקת )רווחי( חלק השותפות בהפסדי 
 18  -  22  הוצאות פחת 
 15  7  50  תשלום מבוסס יחידות השתתפות 
 6  -  1  הוצאות מימון בגין חכירה  
        
       והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי  
        
 (102)  (13)  (90)  ויתרות חובה חייבים עלייה ב  
 (175)  (227)  29  בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעלייה )  
        
 (1,254)  (590)  (870)    שוטפת לותישימשו לפעש מזומנים נטו  
        
        

       מידע נוסף על תזרימי המזומנים  )ב(
        
 120  92  24  ריבית שהתקבלה 
        
        
       מהותיות שלא במזומן פעולות   )ג( 
        
 82  -  -  חכירה  התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס הכרה 
        
 
 
 

 ביניים מאוחדים. הכספיים מהדוחות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 כללי      -: 1באור 

 

חודשים שישה  של    הולתקופ  2021  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    2020בדצמבר    31ליום    השותפותהכספיים השנתיים של  
 הם.הנוסף אשר נלווה אלי

 

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
 

דצמבר   )  2019בחודש  נגיף הקורונה  מגפת  בסין  למדינות  COVID19התפרצה  ומאז התפשטה   ,)
רבות ברחבי העולם. מדינות ברחבי העולם הגיבו להתפשטות המגיפה באמצעות סגירת גבולות,  
הטלת מגבלות על תעבורה אווירית וימית, מתן הנחיות ליצירת ריחוק חברתי על ידי הטלת סגרים,  

 הגבלות תנועה ועוד. 
דה בשווקים הפיננסים כולל שוק המניות,  מגפת הקורונה הביאה למשבר כלכלי חמור, לירידה ח

 אג"ח וסחורות )לרבות נפט וגז( ולעלייה ניכרת בשיעורי האבטלה. 
  ומספר  הנפט  במחירי  הדרגתית  התאוששות  חלה,  2020  אפריל  חודש של  השנייה  מהמחצית  החל

  וןחיס  במבצעי  החלו  העולם  ברחבי  רבות  ומדינות  הקורונה  לנגיף  חיסון פיתחו  כי  הודיעו  חברות
לאחר היציאה מהסגר השלישי בישראל, ניכרה    , 2021החל ממרץ    .האוכלוסייה  לכלל  הדרגתיים

חזרה הדרגתית לשגרה כמעט בכל מגזרי הפעילות, תוך ביטול הדרגתי של המגבלות השונות על  
הפעילות והמשק הישראלי התאושש בקצב מהיר, זאת על רקע יעילות החיסונים שהביאה לירידה  

,  2021עם זאת, במהלך יוני  חדה בשיעורי התחלואה ואפשרה הקלה נרחבת של המגבלות. יחד  
זן הדלתא של   בישראל ובעולם בעקבות התפשטותו של  חלה הרעה מסוימת במצב התחלואה 
הוודאות  נרחב. עקב חוסר  מידה  בקנה  של התחלואה  להתפרצות מחודשת  סיכון  וקיים  הנגיף 

רים שהתעורר בנוגע ליעילות החיסון בקרב מגזרי אוכלוסייה שונים, הוחלט לאחרונה לחסן מגז
 מסוימים באוכלוסייה במנה שלישית נוספת. 

ו מחודשת  הנגיף,    התפשטותהחרפה  של  ו/או המוטציות  להאטה   עשויותנגיף הקורונה  לגרום 
 האנרגיה בו פועלת השותפות.  ענףענפים רבים, לרבות  בפעילויות של פגיעהו

 
כיצד תמשיך המגפה להשפיע על    לאמודלתאריך אישור הדוחות הכספיים ביניים, קיים קושי    נכון

זאת,   עם  יחד  השותפות.  של  שבידי  פעילותה  המזומנים  יתרות  ובהתחשב    השותפותלאור 
 .לפחות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות בשנה הקרובההשותפות צפויה  בהתחייבויותיה,

 

 
 החשבונאית  עיקרי המדיניות - : 2באור 

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

 . 2020בדצמבר  31הכספי הנפרד ליום 
 
 

  ולאחריה הדוחבתקופת  פעילות השותפות המוגבלת יעיקר -  :3באור 
 

דוחות הכספיים ל  , בהתאמה,6-ו  3באור  לגבי אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח ולאחריה, ראה  
 .  2021 ביוני  30ים מאוחדים של השותפות ליום יבינ
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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: "  2021של שנת   וןשראון החציל"(, השותפות"

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

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 

 שאליהם מתייחסים הדוחות. לתאריכים ולתקופות  

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

 עליהם.  ובבקרה ובגילוי בדיווח הכספי משמעותי תפקיד להם אחרים שיש

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

 

 _______________       ____________________ 

 מנכ"ל  –אייל שוקר                                2021 אוגוסטב 18

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

 
 , מצהיר כי:  ישראל פלדינגררו"ח אני, 

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

 (."לתקופת הבינייםהדוחות או " "הדוחות" –)להלן  2021של 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  
בהתייחס   יהיו מטעים  נכללו אותם מצגים, לא  הנסיבות שבהן  בהם, לאור  שהמצגים שנכללו 

 לתקופת הדוחות.

בדוחותהכספי  המידע  הו  ביניים  עתי, הדוחות הכספייםידילפי   .3 הביני  אחר הכלול   יםלתקופת 
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  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. 

 

 _______________       ____________________ 

 ישראל פלדינגר       1220באוגוסט  81

 המוגבלת חשב השותפות
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